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Обеліск – меморіальна споруда у вигляді гранчастого 

кам’яного стовпа, що звужується догори і має пірамідальне 
завершення.

Єдиний О., споруджений у Кривому Розі до ВВВ – це 
пам’ятник на могилі розстріляних 2 черв. 1918 комуністів і 
активістів. Встановлено у 1924 шляхом перенесення поста-
менту пам’ятника Олександру ІІ, відкритого у 1912 і знятому 
у берез. 1917. Пірамідальне навершшя над площадкою, де 
був бюст імператора, змуровано з цегли. Висота 3.6 м., ма-
теріал – лабрадорит. У 1957 могилу перенесено у сквер СШ 
№ 1, де було встановлено новий О. висотою 14 м. Старий 
переміщено на братську могилу євреїв, розстріляних біля с. 
Інгулець у 1942, де він знаходиться на сьогодення.
Дж.: Паспорт на братську могилу мирних жителів-жертв фашизму в 
с. Інгулець. НА КІКМ, КДФ–10657.

Обжинки – нар. обряд, пов’язаний із закінченням збиран-
ня врожаю. Проходив у кін. лип. або на поч. серп. Ін. (місц.) 
назва – свято останнього снопа. О. складалися з ряду обря-
дово-магічних дій: урочистого походу по ниві після останньої 
“жмені” зжатого збіжжя і складання останнього снопа, якому 
робили очі, рота, вуса і прикрашали кольоровими стрічками. 
Далі снопа урочисто заносили на подвір’я на чолі з однією із 
жниць, обраної “княгинею”. Сніп також прикрашали вінком 
із колосся і польових квітів. Подібним вінком увінчували і 
“княгиню”; її “дружки” мали “квітки” з колосся у руках або на 
голові. Сніп, вінки і “квітки” передавалися господарям з по-
бажаннями здоров’я і достатку. Далі снопа заносили до хати і 
ставили на покутті. Учасників процесії пригощали на подвір’ї 
чи у будинку. О. супроводжувалися співом спеціальних пісень. 
До Жовтн. революції О. справляли заможні господарі або 
поміщики, що мали багато найманих робітників.

У рад. часи це свято штучно відновлено під назвою “Свято 
врожаю”. Воно включало плетіння вінка з колосків, похід з ним 
з поля до сільради і передачу його голові колгоспу. Після цього 
відбувалися танці та ігри, спортивні змагання, співи тощо. З 
часом на 1-й план почало виходити частування.
Літ.: Історичний фольклор Криворіжжя. Кривий Ріг, 2001, с. 260.

Обласна Рада робітничих і солдатських депутатів До-
нецько-Криворізького басейну. Всерос. нарада Р.р.і.с.д. (29 
берез. – 30 квіт. 1917) передбачала створення О. (для цього 
країну було поділено на 13 О.) і р-них з’їздів Р.р.і.с.д. О. з’їзд 
і його виконком повинні були керувати місц. р. і зв’язати їх 
з майбутнім Всерос. центром Р.; р-ний з’їзд і його виконом 
повинен був стати зв’язуючою ланкою між місц. Р. і О. рад. 
органами.

27 квіт. 1917 у Харкові відбувся 1-й О. з’їзд Р. Д-К. б. Зго-
дом, на 4-му О. з’їзді Р. (27–30 січ. 1918) було проголошено 
Д-К. республіку.
Літ.: МЕЕ. К., 1996, с. 294–295.

Обласний комісаріат праці Донецько-Криворізького 
басейну. Орг-но у Харкові на поч. 1918 при створенні РНК 
Д-К республіки. Його завданням було захищати інтереси ро-
бітників, запроваджувати в життя постанови рад. влади, стра-
хування і охорону п., орг-ція лікарняних кас і біржі п., розгляд 
і розв’язання конфліктів між підприємцями і робітниками. 

При О.к. діяла конфліктна комісія. Розглядалися питання 
націоналізації рудн. К. басейну, проекти колективних дого-
ворів, тарифних ставок робітників, тривалість робочого дня, 
прийом і звільнення робітників і службовців, заміни військо-
вополонених, які працювали на рудн. робітниками. 

Ліквідовано у квіт. 1918 в зв’язку з захопленням Харкова 
австро-німецькими військами.
Літ.: Центральний державний архів Жовтневої революції і соціаліс-
тичного будівництва УРСР. К., 1960, с. 422–423.

Обновленці - див. Жива Церква

Обробка поверхні посуду – спосіб підвищення міцності 
посудини, надання їй декоративних ознак за допомогою осо-
бливих прийомів. 

У 3-2  тис. до н.е. на Криворіжжі використовувалися такі 
способи:

- ангобування;
- загладжування поверхні посудини пальцями. Свідченням 

цьому служать відбитки папілярних ліній на глині;
- загладжування тканиною – найчастіше це сліди мішко-

вини;
- загладжування шкірою – клаптиком овчини або м’якої 

шкіри;
- загладжування дерев’яним ножем;
- загладжування жмутом соломи або трави. В археології 

цей спосіб називають штриховою; розрізняють дрібну, яка 
притаманна культурам неоліту і бронзи, і крупну (ранній за-
лізний вік);

- загладжування шкірою з рубцями, від яких залишаються 
характерні борозди;

- прокатування поверхні штампом у вигляді валика з на-
несеним на ньому орнаментом (див. Орнамент), що утворює 
заглибини на поверхні.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 185.

Обряди нові – свята і О., які за часів рад. влади впрова-
джували у суспільне життя.

Ще з 1-х років рад. влади робилися активні спроби впро-
вадження О.н., які були наскрізь політизовані і мали на меті 
відірвати в першу чергу нар. маси від церкви і релігії. З ін. 
боку це була ефективна форма поширення н. ідеології і світо-
гляду, які виходили з марксистської доктрини. У першу чергу 
впроваджувалися т. зв. революційні свята: річниці Жовтн. 
революції, які спочатку відмічали тільки комуністи, комсо-
мольці і чл. КНС, а з сер. 1920 – вже стали загал.. До цього 
свята традиційно проводилася пропагандистська кампанія, 
гол. метою якої було підняти трудовий ентузіазм робітників 
і колгоспників. Ініціювалися згори різні почини та бралися 
індивідуальні зобов’язання. Подібні акції з часом стали на-
бирати показового і помпезного характеру, з обов’язковим 
вихвалянням компартії та особистих клятв у вірності вождям. 
Безперервно нав’язувалася думка, що це празник всього про-
гресивного людства. Ін. святом, яке також стало популярним 
– Міжнародний день солідарності трудящих, який відзначався 
1 трав. Місц. газ. “Червоний Гірник” називала його “свято над 
святами” по аналогу з християнською Пасхою, або “свято 
червоного прапора”. У 1920-ті до цього дня публікувалися 
статті, читалися лекції, відбувалися мітинги, на яких червоною 
ниткою проводилася теза, про швидке наближення світової 
революції. Коли стало зрозумілим, що це буде не скоро, то 
почали всіляко вихваляти “радість вільної праці”, яка була 
тільки в СРСР.

Ін. свята, які поступово стали невід’ємною частиною життя 
у 1920–30-ті: Міжнародний жіночий день 8 берез., річниця 
революції 1905, День Червоної армії, день скинення само-
державства (12 берез.), День Кривавої неділі (9 січ. 1905), 
Міжнародний юнацький день (18 серп.). а також 1-й день 
Нового року. Ці дні було оголошено офіційними вихідними. 

ОБЕ-ОБР

Октябрини в робітничому клубі, 1929
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Всі вони, (за виключенням Нового року), мали яскраво вира-
жений політизований характер і використовувалися виключно 
з пропагандистсько-агітаційною метою для популяризації 
чергових лозунгів і закликів правлячої партії.

З 1923 по селах Криворіжжя було ініційовано свято – День 
урожаю, яке до сьогодення залишилося одним з самих 
популярних серед селянства. Суть його зводилася до про-
паганди праці хлібороба і передових методів агротехніки, 
впровадження нових машин і знарядь, вітання “героїв землі”. 
У 1930-у, коли відбувалася масова колективізація, свято, 
спеціальною постановою ЦК ВКП(б) назвали Днем урожаю і 
колективізації і призначили дату його відмічання – 14 жовт. З 
того часу все зводилося до пропаганди переваг колективних 
г-в перед індивідуальними. У цей день проводили огляд стану 
колгоспів, демонстрацію машин і тракторів, орг-ли концерти 
і масові гуляння. У 1934, після перемоги над селянством, з 
назви зникло слово “колективізація”, тепер свято називалося 
Днем колгоспного врожаю. На ньому стали підводити під-
сумки госп. року і соціалістичного змагання. Колективи-пе-
реможці отримували перехідний червоний прапор, а кращим 
колгоспникам вручали премії. Спроби впровадити свято 1-ї 
борозни, 1-го виходу в поле, дня орг-ції колгоспу не знайшли 
підтримки серед селянства. Влада також хотіла перетворити 
на своєрідні “свята праці” суботники і недільники, але вони 
стали в простою надурочною роботою.

Згодом відбулася і ритуалізація вечорів, присвячених 
вітанню переможців т.зв. соціалістичного змагання, які про-
ходили одноманітно і заорг-но, не дивлячись на всі зусилля 
пропагандистського апарату видати це за громадсько-полі-
тичну активність працюючих. Під час голодного 1933 влада 
зініціювала н. свято – “Серпа і Молота”, яке повинно було 
укріплювати дружбу і взаємодопомогу робітників і селян, 
міста і села. Важливе значення приділялося і популяризації 
пам’яті партійних і держ. діячів, зокрема В.Леніну, борцям 
за рад. владу. На відкриття пам’ятників збирали велику к-ть 
людей, де також все зводилося до закликів посилювати екон. 
і військ. могутність рад. держави. Подібна роль відводилася 
і кампаніям по масовому перейменуванню історичних назв 
населених пунктів, вулиць, площ. У результаті поступово 
забувалися символи попередньої епохи і пам’ять про неї та 
видатних діячів колиш. держави.

Ін. об’єктом уваги пропагандистського апарату стала 
сім’я, як найбільш консервативний оплот традиційної моралі 
і релігійності. Зовні демократичними законами про рівність 
між чол. і жін., про розторгнення шлюбу і громадянський 
шлюб тощо було створено передумови по загал. втягненню 
жін. у сферу матеріального вир-ва і громадську діяльність. 
Це відірвало жін. від сім’ї і виховання дітей, що згодом при-
звело до важких соціальних наслідків. Сім’я також була 
осередком і релігійного виховання молоді. Щоб це зруйну-
вати, стали активно впроваджувати різні сурогати весіль і 
хрестин на антирелігійній основі. У 2-й пол. 1920-х з’явилися 
“червоні весілля” і “октябрини”, які мало чим відрізнялися від 
профспілкових або партійних урочистих зборів. На таких і 
подібних святах особливо підкреслювалося, що сім’я – це не 
ізольований “острівець щастя”, а осередок боротьби за нову 
мораль, побут і соціалізм. Не проминули новітні богоборці і 
такий важливий О. як похорони. Спеціальні сценарії пере-
творили їх на прославляння людини праці, людини-борця, під 
час траурної процесії почали співати революційні пісні, а на 
могилі замість хреста встановлювати червону зірку.

Войовничий атеїзм, адм. тиск і можливі санкції призвели до 
того, що переважна к-ть загалу у 1930-ті боялася відкрито він-
чатися або охрестити дитину. Більшість людей робили це, але 
таємно. Офіційна пропаганда, маніпулюючи статистичними 
даними, стверджувала про остаточну перемогу комуністичної 
моралі і соціалістичного способу життя у кін. 1930-х.
Літ.: Кульчицький С.В. Становление основ социалистического уклада 
жизни крестьянства УССР. К., 1988, с. 137–142; Більшовизм проти 
Православ’я. Кривий Ріг, 2005. 

Община – форма громадського землеволодіння, по-

ширена на Криворіжжі до 1917. Сільс. громади (мир), які 
розпоряджалися землею, здійснювали періодичний пере-
діл землі по робочій силі сімей чи по їх наявному складу. 
Щоправда, у Херсонській частині Криворіжжя домінували 
форми розверстки землі між чл. т-в, які наближалися до 
подворного землекористування кожного окремого чл., за 
яким визнавалося право розпоряджатися своїм паєм або 
наділом на власний розсуд і віддавати повністю одному зі 
своїх спадкоємців чи ділити між ними на частини. Громада 
(мир) вважала себе не вправі посягати на величину осо-
бистої власності кожного хазяїна; вона розпоряджалася на 
свій розсуд тільки виморочними землями, що залишилися 
без господаря, або сирітськими. також стараючись не ді-
лити їх, щоб розміри залишалися у них як раз встановлені. 
Тому при розділі полів, які викликалися госп. доцільністю. 
проводилися частіше не переділи зі зміною величини паю, 
а переверстки і пережеребкування. Під переверсткою землі 
чи госп. переділом вважалася така розверстка, після якої у 
селі замість 3-х колиш. змін чи клинів може стати 4 або 5, 
причому кожен господар, що раніше володів ділянками в 3-х 
різних місцях, буде мати 4 або 5 менших ділянок в ін. пунктах 
і між новими межами, але величина його паю при цьому не 
зміниться. При пережеребкуванні наділів не змінювалася ні 
величина, ні розташування госп. ділянок полів, а тільки одні 
хазяї мінялися з ін. ділянками землі без змін на плані поділеної 
землі. Зазвичай переділи (корінні) і переверстки (госп.) були 
обов’язковими для всього села, хоча це стосувалося тільки 
частини надільних земель. Пережеребкування бували і при-
ватними, коли ділянками мінялася лише частина господарів. 
Крім вказаних форм розверсток мирської землі була ще одна, 
при якій раз визначені ділянки по приговору О. залишалися у 
подвірно-спадковому володінні з підвидом його – подвірним 
володінням без пережеребкувань і переверсток.

Для більшості О. колиш. поміщицьких селян переділи, 
зазвичай, не практикувалися. Наділи залишалися на тих 
місцях, де були встановлені спочатку. Переділи бували тільки 
стосовно робочого поля і не поширювалися на толоку.

О. була зв’язана колективною відповідальністю, “круговою 
порукою”, яка раніше стосувалася свого поміщика, а після 
1861 – держави, зокрема на викупні платежі. Важливі питання 
життя О. вирішували загальні збори її чл. (Див. Громада). У 
розпорядженні О. знаходилося бл. 85 % надільних земель. 
Столипінська реформи, що розпочалася у 1906, планувала 
ліквідацію О. через добровільний вихід з неї й увласнення 
земельних наділів. Рух по виходу на хутори і відруби тривав 
на Криворіжжі до 1917 і не був закінчений.

У результаті Жовтн. революції О. на Криворіжжі була 
фактично знищена. Під час “воєнного комунізму” і непу 
більшовицька влада фактично відродила О. через ін-т “круго-
вої поруки” сільс. громад. Елементи О. землекористування 
перейшли у практику земельних громад, введеної на Україні 
з трав. 1922.
Дж.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т. VI. Хер-
сонский уезд. Херсон, 1890, с. 191–197; Олійник В.М. Розвиток селян-
ського самоврядування в 1921–1929 роках. А/р к.і.н. Черкаси, 2005.

Овочівництво – див. Городництво.
 
“Оздоровлення праці і побуту” – Всеукр. добровільна 

громадська орг-ція, яка займалася пропагандою норм саніта-
рії і гігієни серед населення міста, а також здійснювала конт-
роль за їх дотриманням на вир-ві. Осередки створювалися 
за виробничо-тер. принципом. На чолі стояла міська рада з 7 
осіб, організована наприкінці 1931. Основною формою роботи 
було проведення “5-денків” по О.п.і п. Створювалися брига-
ди, яким надавалися відповідні повноваження. На підставі 
складених актів відповідальні особи могли притягуватися до 
адм. покарання. Діяльність проводилася у тісній узгодженості 
з міським профспілковим кер-вом та міськздороввіділом. 
Головою т-ва у 1931–33 був Різницький.

Ліквідовано у 1934.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 15 груд.; Мельник О.О. Криворізька 
міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 221.

ОБР-ОЗД
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Озеленення – комплекс заходів по створенню і викорис-

танню зелених насаджень у населених пунктах.
1-й парк (громадський сад) у Кривому Розі розбив Федір 

Матвійович Мершавцев у кін. 19 ст. У 1912 було відкрито 
Олександрійський сквер на розі вул. Миколаївської і По-
штової. Всього на 1917 у місті і рудничному басейні існувало 
12 впорядкованих парків. (Див. Парки). Насадження дерев у 
містечку (іст. ядро міста) проходило такими темпами: 1914 
– 12 га, 1925 – 2,0 га, 1926 – 3,5 га, 1927 – 3,5 га, 1928 – 3,8 
га, 1929 – 21,7 га, 1930 – 24,3 га.

Поч. сис-матичних робіт по О. міста слід віднести до 1923. 
Тоді було висаджено дерева і впорядковано колиш. Олексан-
дрійський сквер. Вартість робіт склала 12 тис. крб. У 1924/25 
на розширення скверу виділено ще 3 тис. крб. На поч. 1925 
міськрада прийняла спеціальне рішення про збільшення робіт 
по О. З цією метою у трав. додатково виділено 5 тис. крб. на 
придбання саженців дерев. При міськраді створено спеціаль-
ну секцію по благоустрою з 70 депутатів. Але загал. стан з 
О. залишався важким. На поч. 1926 було засаджено лише 
вул. Карла Маркса і Леніна. Сад Мершавцева знаходився у 
занедбаному стані. У жовт. 1926 вперше розглядалося пи-
тання про створення великого міського парку у місці злиття 
Інгульця і Саксагані, роботи по його розплануванню розпочато 
весною 1927. У той же час введено у практику створення 
квіткових клумб у громадських місцях. Весною 1928 було 
приведено до ладу сквери на вул. Леніна і Жовтневій. Всього 
протягом року було благоустроєно 2 міських сади і 2 сквери 
загал. пл. 3,8 га, у новому парку висаджено 8 тис. дерев на 
пл. 16 га. Але, внаслідок поганого догляду і несприятливих 
погодних умов, 35 % насаджень загинуло. Міськрада видала 
спеціальну постанову про охорону дерев, згідно з якою вво-
дилися штрафи від 5 до 10 крб. Для забезпечення квітковим 
матеріалом побудовано оранжерею вартістю 3,3 тис. крб., а 
у наступному, 1929, її було розширено. У січ. 1930 міськрада 
розробила проект О. центру міста і посадки парку кошториси 
15 тис. крб. Згідно з даними перевірки 1931 показник зелених 
насаджень на копальні був нижче від норми. Так, на рудн. 
ім. К. Лібкнехта він складав лише 18 %, ім. Дзержинського 
– 49 %, ім. Артема – 50 %, “Жовтневому” – 58 %, ім. Чубаря 
– 95 %. Для доведення показників до норми необхідно було 
засадити ще 24 га.

На поч. 1932 міськрада прийняла постанову про прове-
дення О. за рахунок домовласників, орендарів приміщень, 
землекористувачів, закладів освіти та ряду ін. орг-цій. Гроші 
на проведення роботи перераховувалися відділу садівництва 
при комунгоспі. До О. почали широко залучати піонерів і 
комсомольців, які орг-ли спеціальні походи по деревонаса-
дженням у місті і рудничних селищах. Було складено графік 
для всіх КСМ-орг-цій, де вказувалося місце роботи і к-ть 
дерев, які необхідно посадити. На поч. 1932 на старий центр 
міста разом з рудн. ім. Дзержинського припадало 37,5 га на-
саджень. На 1932 було заплановано висадити 177 га зелені, 
з них 26,5 – у центрі міста, або 2,1 млн. дерев і чагарників. 
Цю грандіозну програму не було повністю виконано через 
голод, який розпочався у 2-й пол. року. 

У 1934 на центральних вул. старого міста висаджено 
3 858 дерев. Для квітів на вул. К. Маркса встановили 195 
бетонних тумб, а на вул. Леніна – 100. Серед індивідуальних 
забудовників поширився рух за О. подвір’я, ініціатором якого 
був Арестенко – робітник рудн. ім. Дзержинського. На кін. 
року у центрі міста висаджено 6 980 дерев і 2 тис. – у парку 
“Комсомольський”. Посадки дерев були здійснені на кожному 
рудн. Кривбасу. 

Велика робота по О. Соцміста проводилася у 1935, осо-
бливо багато було розбито квітників, у парку висаджено 3 тис. 
дерев. Сотні дерев висаджено на всіх рудн. Велика робота 
по О. проведена у 1936, коли було посаджено понад 1 млн. 
дерев. Найбільший масив насаджено на Криворізьбуді – 350 
тис. дерев, у селищі Бухаріно (Долгінцево) – 20 тис., понад 
160 тис. – у рудн. селищах, 100 тис. – біля з-ду “Коксохім”, 
5 тис. – біля з-ду “Комуніст”. Всього на О. міста асигновано 
860 тис. крб.

У 1937 міську оранжерею обладнано центральним опа-
ленням, що дало змогу виростити велику к-ть квітів, які у 
трав. були перенесені на клумби і у вазони на центральних 
вулицях. К-ть парників збільшено від 200 до 700. На вул. 
Леніна висаджено дерева віком 12–15 років, а у сквері біля 
міськради (нині сквер ім. Михліка) – 5 150 кущів. На 200 дерев 
збільшено парк, який знаходився біля шк. № 2. Пл. міського 
лісопитомника доведено до 45 га, тут росло 550 тис. дерев. 
У парку 1-ї лікарні число дерев доведено до 33 тис. Парк 
“Піонерський” збільшився на 1 608 дерев. Лісопарк біля ст. 
Кривий Ріг–Західний – на 5 тис. дерев. 

Велику роботу по О. проведено у 1938, – на це асигновано 
270 тис. крб. Було переплановано і реконструйовано сквер 
біля кінотеатру ім. Леніна, засипано Сушкову балку і виса-
джено перші 450 дерев (нині пл. Визволення), О. 30 вулиць, 
де висаджено 5 тис. дерев, зокрема на вул. К. Маркса - 356 
3-річних берестів і кленів, на вул. Глінка – 245 дерев, на 
Шевченка – 310, на Леніна – 108, на Пограничній – 106, на 
Жовтневій – 60. На санітарне очищення міського парку ім. газ. 
“Правда” виділено 110 тис. крб. і ще 95 тис. – на догляд. також 
було відкрито додаткові магазини по продажу розсади. Якщо 
у 1937 міський розсадник дав 77 тис. саженців, то у 1938 – 140 
тис. Залишалася проблема загибелі великої к-ті висаджених 
дерев через поганий догляд та ламання мешканцями. Кожно-
го року доводилося замінювати втрачені рослини. 

У 1940 пл. квітників у парку ім. газ. “Правда” склала 5 
172 м2. 

У 1941 планувалося висадити бл. 100 тис. дерев і кущів.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 3 січ., 20 берез., 22 квіт., Таке саме, 1934, 
11 лип., 17 листоп.; Таке саме, 1936, 17 берез., 6 листоп.; Таке саме, 
1938, 17 трав.; Таке саме, 1941, 13 квіт.; Мельник О.О. Криворізька 
міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 148–157.

Окрколгоспспілка – див. Колгоспспілка.

Окрнасіньспілка – див. Насіннєва спілка.

Окрсільгоспспілка “Селянин” – див. “Селянин”, окрсіль-
госпспілка кооперативна.

Окрспоживспілка – об’єднання кооперативів по заготівлі 
с-г продукції, постачання прод. і пром. товарами пайщиків. 
Створено у лют. 1927 замість 3-х споживчих спілок: Дніпро-
петровської, Запорізької і Олександрійської, які до цього об-
слуговували Криворізький округ. За 1925/26 згадані спілки 
продали в окрузі різних товарів більш як на 2,5 млн. крб., а 

Оголошення про проведення деревонасадження, 1933, квіт.

ОЗЕ-ОКР

З’їзд Широківського споживчого тов-ва, 1930, черв.
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хліба вивезли на 3,2 млн. крб. За перші 5 міс. свого існування 
О. продала різних товарів на 4,53 млн. крб. і заготовила зер-
но-хліба на 1,3 млн. крб. Націнки з 1 лют. до 1 квіт. знизилися 
з 12,65 % до 9,5 %. На 1 лют. 1927 у віданні О. знаходилося 
200 торгових одиниць, на 1 лип. – 217. Пропускна спромож-
ність кооперативної мережі на 60 % перевищувала приватну. 
На 1 лют. 1927 О. нараховувалося 39 185 пайщиків, на кін. 
серп. – 45 тис., з них 15 % складали жін. Середній пайовий 
внесок складав 4 крб., з кін. 1927 він зріс до 10 крб. У верес. 
1927 було отримано різних товарів на 2 млн. крб. У жовт. 
обіг О. досяг 1 188 000 крб., а на периферії – 1,4 млн. крб. 
Гол. напрямком роботи залишалася хлібозаготівля. Також 
поширювалася між т-вами політична і госп. літ., у 32-х т-вах 
відкрито “шк. кооперативної грамоти”, в 34-х – шк. крою і 
шитва для кооперованих жін., в 10-ти – відкрито книжкові 
лавки. У листоп. 1927 орг-но 12 нових споживчих т-в. Обіг 
за груд. 1927 склав 1,7 млн. крб. 

За О. було закріплено ряд млинів у р-нах округу. У 1930 
відведено землю біля Веселих Тернів для створення свино-
товарних ферм.

Ліквідовано О. у листоп. 1930 у зв’язку з адм.-тер. рефор-
мою. Правонаступник – Криворізька райспоживспілка.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, С. 478, А. 162–163, 242.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1927, 1 верес., 4 верес., 8 верес., 26 жовт., 
17 груд.

Окружна комісія по землевлаштуванню трудящих 
євреїв – див. Товариство по землевлаштуванню трудящих 
євреїв.

Окружна комісія по організації святкування 20-річчя 
революції 1905. У трав. 1925 у Харкові створено Всеукр. к. 
по о. в. р. 1905. Ліквідовано у сер. 1926. О.к. створено у черв. 
1925. Займалася збором і виданням спогадів та творів, при-
свячених р. 1905; орг-цією виставок, створенням конкурсного 
журі та присудженням премій за кращі літ. та музичні твори. 
У газ. “Красный Горняк” було опубліковано низку спогадів 
учасників подій, де на 1-й план виходить їх героїзація, пере-
більшення внеску деяких учасників та масштабності подій. 
Більшість фактів носять сліди пізнішої міфологізації і не 
знаходять підтвердження у відповідних за часом архівних 
джерелах.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 273, Оп. 1.

Окружна контрольна комісія (ОкрКК). Створено у лис-
топ. 1925 на підставі положення про КК, затвердженого ЦК 
РКП(б) 29 груд. 1924. Вибиралася на О. партконференції. 
Складалася з 21 чл і 5 кандидатів, в основному з робітників 
і селян “найбільш витриманих у партійному відношенні”, з 
дожовтн. стажем, таких, що мали досвід у партійній, рад. 
і виробничій діяльності та здатних здійснювати “суворий 
партійний і рад. контроль”. Чл. КК не могли займати адм. і 
партійних посад. Пленум КК вибирав президію у складі 5 осіб 
і створював партколегію. Ним також визначалася колегія РСІ. 
Пленуми проводилися раз на місяць, роботу між пленумами 
здійснювала президія. Голова КК одночасно очолював і РСІ. 
Чл. і кандидати КК могли бути присутні на нарадах президії 
ОВК з правом дорадчого голосу.

Склад КК розподілявся на групи – частина постійно працю-
вала у партколегії, частина – у РСІ. Вони звільнялися від усіх 
ін. обов’язків. Ті, що залишалися, продовжували працювати 
на своїх посадах, одночасно виконуючи обов’язки представ-
ників КК. К., крім справ порушення партійної дисципліни та 
етики, розглядала питання по вдосконаленню держапарату, 
заміни кер-ків на вир-ві, проводила довготривалі обстеження 
(ревізії) госп. орг-цій як з питань вир-ва, так і характеристики 
кер-ків. Для тіснішого контакту органів КК і РСІ на вир-ві 
створювалися к. при рудкомах та фабзавкомах як органів 
КК. Проводили велику роботу по вдосконаленню діяльності 
держапарату, залучаючи до цього багатьох кер-ків підпр-в. КК 
готувала для парткомів детальні характеристики працівників 
з висновками про їх придатність. Особлива увага приділялася 
пошуку перспективних кадрів та виконавців для висування 

на керівні посади. У результаті діяльності КК–РСІ було зро-
блено багато заходів по раціоналізації вир-ва, покращення 
побутових умов робітників, усуненню наслідків посадових 
зловживань та покарання і зняття з роботи багатьох кер-ків, 
які себе скомпрометували. Але суттєво змінити стан КК–РСІ 
були не в змозі – адм.-командна сис-ма, яка починала наби-
рати силу відбирала у принципі всяку можливість ініціативи 
знизу, яка майже завжди розцінювалася як опортунізм або 
шкідництво.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 7 нояб.; Таке саме, 1928,18 мар.

Окружна планова комісія. Діяла з 1923 по 1930. До за-
вдань входило сприяння пром. буд-ву, забезпечення сиро-
виною з-дів і лісоматеріалами рудн. залізниць, проведення 
посівних та збиральних кампаній, заходів по підвищенню 
врожайності, утворення держ. сортових фондів, розвиток 
птахівництва і тваринництва, озеленення і утворення лісосмуг, 
контроль і орг-ція статистичної звітності. 

С-г секція займалася перспективним плануванням підне-
сенням с-г відбудовою і розвитком, розбудовою радгоспів, 
складала кошториси р-них комісій, кон’юнктурні огляди, 
контрольні цифри по колективізації, фінансування насаджень 
лісосмуг, землеустрій, меліоративні роботи, проведення 
окружних с-г конференцій.

Транспортна секція займалася розвитком і відбудовою 
місц. транспортної мережі. 

Будівельна секція: наради з питань постачання будівництву 
матеріалів, планування житлового, пром., с-г і шляхового 
буд-ва. Складання перспективних планів буд-ва на 5-річку. 
Контрольні огляди стану буд-ва.

Комунальна секція: розробка проектів перспективного 
розвитку комунального г-ва міста і житлово-культурно-по-
бутового буд-ва у басейні, фінансування робітничого буд-ва 
на рудничних селищах.

Енергетична секція займалася збивкою планів електри-
фікації басейну, проводила наради по постачанню паливом, 
дослідження продуктивних сил.

Пром. секція планувала перспективні намітки розвитку 
місц. пром-ті, директиви до них, виробничі програми з-дів, 

План роботи ОПК на 1930, ЧГ, 2 квіт.

ОКР-ОКР
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обстеження окремих підпр-в.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 29–37.

Окружна рада профспілок – об’єднання професійних 
спілок Криворізького округу. Створено у берез. 1923. Роботу 
очолювало бюро з 15 осіб, 13 уповноважених. На 1 квіт. 1923 
до О.р.п. входили такі спілки: робземліс – 132 чл., гірничо-
робітників – 2 620, шкіряної пром-ті – 7, друкарів – 88, хіміків 
– 55, харчосмак – 100, деревообробників – 14, будівельних 
робітників – 10, залізничників – 2 318, працівників освіти – 859, 
комунальників – 63, рад. працівників – 1061, медсанпраці 
– 372, ін. 1188. Всього – 7 824 осіб. 

На жовт. 1923 О.р.п. об’єднувала 162 низових орг-ції, на-
раховувала 9 089 чл.; на 1 жовт. 1924 – 11 633, наприкінці 
1924 – 17 200 осіб. Різке збільшення чл. п. у 1924 пояснюється 
зниженням квартплати для них у 3 рази. У берез. 1924 до 
складу О.р.п. введені: Капкін, Сосна, Ворожейкін, Раюшкін, 
Борисов, Полєнов, Поветцанов; кандидати: Бєлянінов, Да-
нилов і Заєнчковська. Більшість посад в О.р.п. (бл. 70 %) 
займали чл. КП(б)У. На поч. 1924 тільки у 2-х п. (Харчосмак 
і Хіміки) кер-ки були позапартійними. На поч. берез. 1924 
нараховувалося 813 чл. п.-безробітних. У груд 1924 було від-
крито курси по вивченню теорії і практики п. руху для кер-ків 
низових орг-цій. У лют. 1925 О.р.п. у колективному договорі 
з ПРТ допустила використання жіночої праці на легких робо-
тах у кар’єрах. На поч. берез. 1925 всі гірники були охоплені 
членством у п. Затверджено новий склад рудкоміів з 11–14 
осіб. У трав. прийнято рішення про буд-во клубу на рудн. ім. 
Дзержинського і створення санаторію у Давидівському парку. 
У кін. року орг-но міжвідомчу раду по охороні праці гірників. 
У 1925 бюджет рудкомів склав 58 тис. крб., з яких 45 тис. 
припадало на культфонд. У лют. 1926 п. Криворіжжя об’єд-
нували 34 тис. осіб, на 12 січ. 1927 – 39 477, на 1 квіт. 1927 
– 41 330. До О.р.п. на цей час входило 19 галузевих спілок: 
с-г робітників, гірників, металістів, хіміків, шкіряного вир-ва, 
харчосмак, друкарів, швейників, будівельників, залізничників, 
працівників транспорту, водного г-ва, зв’язку, радторгслуж-
бовців, медсанпраці, освіти, мистецтва, комунального г-ва, 
громадського харчування. За період з січ. 1926 по січ. 1927 
к-ть чл. зросла на 21,5 %, відсоток охоплення по округу в 
середньому досяг 96,6 всіх, хто мав право на членство.

Мережа осередків по округу виражалася в таких циф-
рах:

Таб. 1

Дата Уповно-
важені

МК ФЗК Сількоми Райкоми Шахтбюро

1.01.26. 328 66 50 29 34 12

1.01.27. 304 83 65 47 43 16

На 1 січ. 1926 ФЗК і МК було 179, в них – 812 чл, з яких 
вільнено було 95 осіб (11,7 %). На 1 січ. 1927 орг-цій було 241 
(1 155 чл.), при 130 звільнених (12,3 %).

Комісії при ФЗК і МК (к-ть чл.)

Таб. 2

Д
ат

а

 Рудничні 
комітети

Охорона 
праці

Культ-політ. Виробничі
комісії

Ревкомісії

ко
м

іс
ій

чл
.

ко
м

іс
ій

чл
.

ко
м

іс
ій

чл
. 

ко
м

іс
ій

чл
. 

ко
м

іс
ій

чл
. 

 1
.0

1.
26 122 258 124 354 132 422 83 411 160 469

 1
.0

1.
27 134 155 155 426 197 518 88 453 212 557

На поч. 1926 делегатів було 1 137 (без чл. шахтбюро), на 
1 січ. 1927 – 1 190. Всього низового профактиву по всім п. 
Криворіжжя числилося: на 1 січ. 1926 у 800 осередках 4 193 
особи, що складало 12,3 % загал. к-ті чл. спілок; на 1 січ. 

1927 в 1 026 осеред-
ках нараховувалося 5 
058 осіб (13,0 %). При 
кількісному зростан-
ні активу відмічався 
його низький освітній 
рівень. Часто активіст 
не міг пояснити робіт-
нику простих питань 
стосовно законів про 
працю чи профспіл-
кову роботу. На поч. 
1928 здійснено реор-
ганізацію п. мережі у 
Кривбасі – на кожній 
шахті створено шахт-
ком, а на великих рудн. – бюро. П. брали активну участь у 
реорг-ції сис-ми управління гірничою пром-тю, раціоналізації 
праці, розгорнення виробничих нарад, покращенню охорони 
праці і пром. санітарії шляхом створення відповідних комісій. 
У центрі уваги було також питання тарифів при переукла-
данні колективних договорів. Значна робота здійснена по 
поліпшенню побутових умов робітників, розгортанню мережі 
лікувальних установ, громадського харчування, створенню 
санаторіїв. Вагомі кошти регулярно виділялися на розгор-
тання культурно-масової роботи, зокрема – запрошення на 
гастролі відомих театральних колективів країни. У 1930 МПР 
виступила з клопотання до міськради по виділення 125 тис. 
крб. на проведення культурно-масової роботи у парку ім. 
газ. “Правда”.

На 1 жовт. 1929 у Криворізькому окрузі з 6 995 осіб на-
йманої праці, що працювали в с-г, чл. п. було 4 984, чол. і 2 
294 жін. З 29 289 осіб, що працювали у пром-ті, 21 685 були 
у п., з них 851 жін.

У сфері транспорту і зв’язку працювало 4 986 осіб, з яких 
4 769 (в т.ч. 251 жін.) були у п. З 542 осіб розумової праці 
спілчан нараховувалося 4 936 (в т.ч. 1 751 жін.). Всього з 
працюючих в межах округу 47 387 осіб в п. було 36 966 (в 
т.ч. 5 581 жін.).
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1405, А. 26; Там само, С. 1408, А. 8; Там 
само, С. 1807, А. 195; Там само, С. 2127, А. 38; ЦДАВОВУ, Ф. 2, Оп. 
4, С. 146, А. 8; Там само, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 73;, Там само, Оп. 9, С. 
548, А. 21; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 3662, А. 24; Отчет Криворожского 
окружного совета профессиональных союзов за период с V по VI 
окружной съезд. Кривой Рог, 1927, с. 6–9; Нові адміністративні р-ни 
УСРР. Х., 1930, с. 116–117. 

Окружна робітничо-селянська інспекція шляхів спо-
лучення. Згідно з розпорядженням Наркомату РСІ РРФСР 
від 22 лют. 1922 у результаті реорг-ції Укр. р.-с.і.ш.с. було 
утворено Південну О. р.-с. і. ш.с. (ЮЖОРКИПС, рос.). Осно-
вним завданням було здійснення ревізійно-інспекторського 
нагляду за роботою Південного округу ш.с. через місц. органи 
РСІ залізничного транспорту.

На Криворіжжі залізнична РСІ почала діяти з берез. 1922 
при Долгінцевському вузлі (5-й відділок Катерининської за-
лізниці). До її обов’язків входило: 

- нагляд за порядком прийому на роботу працівників служб 
залізниці; 

- нагляд за порядком користування залізничними склад-
ськими приміщеннями; 

- нагляд за перевезенням вантажів з метою боротьби з 
розкраданням;

- нагляд за раціональним використанням рухомого скла-
ду; 

- ревізійний нагляд за станом рухомого складу; 
- боротьба з простоями вагонів; 
- ревізійний нагляд за буд-вом залізничних гілок;
- розробка заходів поліпшення матеріального стану пра-

цівників місц. залізниці;
- обстеження діяльності техн.-контрольних відділів за-

лізниці.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 495, Опис фонду.

ОКР-ОКР
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Окружна спілка житлових кооперативів. Орг-но 14 

лип. 1924. Контора знаходилася на вул. Леніна, 73. Статут 
зареєстровано у Головкооперкомі 23 черв. 1926 (№ 320). 
Гол. операції – кредитування чл. к. і постачання будівельними 
матеріалами. Основна група товарів – будівельні матеріали. 
Тип с. – житловий. Дебіторська заборгованість на листоп. 
1927 склала 100,3 тис. крб., з них чл. с. – 45 519 крб. Залиш-
ку краму на 1 жовт. 1928 було на суму 61,2 тис. крб. Обіг за 
1927/28 – 387,8 тис. крб., чистий прибуток  за 1926 /27 – 28 
140 крб. О. с. включала 8 будівельних к., в яких було 364 
чл, всього 19 к. з 933 чл. Правління з 8 осіб і 15 найманих. 
Загал. канцеляристів – 62. Власний капітал 4053 крб., пайо-
вий – 3388 крб., зайнятий – 1218 крб., всього – 13 716 крб. 
Загал. вартість власного майна – 43 439 крб. (1928). Пром. 
заклади: деревообробна майстерня вартістю 15 322 крб. (40 
робітників), у якій виготовляли вікна, двері, меблі. Орг-но 2 
“червоні кутки” і дитячу площадку (ясла) в жилкоопі № 2 м. 
Кривого Рогу.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 582, Оп. 1, С.3312, А. 36.

Окружна спілка споживчих кооперативів. Устав за-
реєстровано 11 січ. 1927. Контора розташовувалася на вул. 
Леніна. Головні операції – постачання населення споживчими 
товарами. Основні групи товарів: продукти споживання та речі 
домашнього ужитку. С. також була чл. Вукоопспілки і Кооп-
страху. Заборгованість чл. на 1 жовт. 1927 склала 380,4 тис. 
крб., загал. заборгованість – 1 180,4 тис. крб. Залишок краму 
на 1 жовт. 1928 – на суму 1 388,3 тис. крб. Продаж товарів за 
1927/28 – на суму 7 874,4 тис. крб. Чл. спілки у 1928 – 20 845 
(2 сп. к.), у 4-х с-г к. – 2 712 чл. в ін. 134 к. – 48 107 чл. Всього 
у О.с. було об’єднано 140 к. з 71 664 чл. Правління складалося 
з 5 осіб, контор і філій було 3, 1 крамниця, 5 заготівельних 
(хлібних) пунктів, ін. – 4. Основний власний капітал – 195,6 
тис. крб., пайовий – 72,2 тис. крб. О.с. орендувала кілька 
млинів, які працювали 120 днів на рік (27 робітників).

О.с.с.к. організувала у Кривому Розі та ін. райцентрах 
округу курси рахівників, 3 дитячих ясел (у с. Варварівці, По-
кровці, П’ятихатках).
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 582, Оп. 1, С. 3310, А. 26.

Окружне бюро скарг – відділ при окружній РСІ по при-
йому та розгляду скарг від населення на дії посадових осіб. 
Створено у 1926. Робота О.б.с. характеризувалася такими 
показниками:

Таб. 1

Роки Кіл-ть 
засідань

Кіл-ть при-
сутніх

Динаміка зростання присутності

до 1926/27 до 1927/28

1926/27 5 187 100 –

1927/28 16 617 329 100

1928/29 23 1 852 990 300

1929/30 29 2 415 1 291 391

З метою залучення робітників до засідань було обрано 116 
робочих-засідателів б.с. Вони розподілялися: від рудн. 35 осіб, 
від місц. пром-ті – 11, від залізничників – 68, від виробничих 
спілок – 2. З них у засіданнях брали участь у 1927/28 67,5 %, 
у 1928/29 – 85 %; у 1929/30 – 90 %.

Надходження с. було таким:

Таб. 2
Роки Скарги та заяви Газетні матеріали Разом

1926/27 488 254 742

1927/28 1 250 498 1 748

1928/29 1 995 382 2 377

1929/30 2 730 517 3 247

Внаслідок розгляду матеріалів у 1926–29 б.с. передало 
до суду 66 осіб, знято з роботи – 16, винесено догани та ін. 
покарання – 20, дано пояснення та задовільнено прохання 
– 126, запропоновано усунути недоліки – 30, передано на ви-
рішення секцій РСІ – 393, передано на вирішення ін. установ 
– 461, не підтвердилося – 88, знаходилися у стадії розгляду 
– 178. Всього 1 430.
Дж.: ДАДО, Ф. 81, Оп. 1, С. 153, А. 29–29 зв.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 27 листоп.

Окружне міжсекційне бюро інженерів і техніків (ОМ-
БІТ) – громадська орг-ція, яка ставила за мету підвищення 
кваліфікації і. і т., культурний розвиток своїх чл., сприяння 
техн. прогресу у видобувній пром-ті, раціоналізації вир-ва 
та розвитку винахідництва, покращення техніки безпеки. 
Створено у берез. 1923 під назвою Бюро інженерно-технічних 
сил (БІТС). Секретар 
– Новиков. На 1 квіт. 
1924 БІТС об’єднувало 
115 осіб, (на 1 квіт. 
1923 – 74). Роботу 
розпочато фактично 
з квіт. 1924: були ор-
ганізовані рудн. бюро, 
проводилася техн. 
навчання чл. секцій 
і пропагандистська 
робота у масах. Гол. 
причина труднощів 
– реально робочий 
день чл. т. досягав 14 
год., і вони були заді-
яні на фабзаучах і у 
гірничому технікумі. У 
берез. 1925 відбулася 
1-а конференція і. і т. 
чл. ВСГ, на якій відмі-
чено техн. грамотність 
і активність т.

ОМБІТ орг-но на 1-
й окружній міжспілко-
вій конференції і. і т. у 
січ. 1926, яка вибрала 
кер-во у складі 7 осіб. 
на 1 квіт. 1926 нарахо-
вувалося 372 чл., на 1 січ. 1927 – 428. БІТС по спілках було 
11: 7 гірницьких (223 чл.), 2 с-г і лісових працівників (120), 1 
будівельників (52), 1 залізничників (19) 1 міжсекційна група 
(4). Надавали спілкам і рудкомам науково-техн. допомогу. 
Заслуховувалися доповіді ІТР по їх роботі, проводилися 
конференції і скликалися пленуми, де обговорювалися пи-
тання участі ІТР у реконструкції Кривбасу, орг-ції і роботі 
виробничих комісій, нарад. Чл. ОМБІТ працювали в комісіях 
по підвищенню продуктивності праці на рудн., у комісії по ви-
бору місця для буд.-ва металургійного з-ду, у роботі окрплану 
шляхом виділення туди своїх представників. Здійснювався 
захист інтересів ІТР у судах шляхом залучення на судові за-
сідання відповідних техн. інспекторів при розгляді справ по 
вині керівного персоналу у нещасних випадках. У черв. 1926 
було орг-но міжсекційну касу взаємодопомоги. Розроблялися 
заходи по ліквідації різних непорозумінь між ІТР і робітничою 
масою, підняттю кваліфікації техперсоналу.

ОМБІТ розпущено у листоп. 1930 у зв’язку з адм.-тер. ре-
формою. Правонаступником стало міське БІТ, яке виконувало 
аналогічні завдання.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 422, А. 144; Там само, С. 730, А. 3, 
208.
Літ.: Отчет Криворожского окружного совета профессиональных со-
юзов за период с V по VI окружной съезд. Кривой Рог, 1927, с. 24–25; 
Резолюция VI окружного съезда профессиональных союзов Криво-
рожья. Кривой Рог, 1927, с. 10–11; “Червоний Гірник”, 1931, 23 квіт.

Окружне статистичне управління. Постановою РНК 

Збірник “Інженерний робітник”, 
де друкувалися члени 

Криворізької орг-ції

ОКР-ОКР
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УРСР від 15 берез. 1920 утворено Укр. с. бюро (Укрстатбю-
ро). Постановою ВУЦВК від 6 берез. 1921 його реорг-но в 
Укр. с. комітет, з підлеглістю Економічній нараді республіки. 
15 листоп. 1921 Укрстаткомітет реорг-но у Центральне с.у. 
України (ЦСУ) з місцем перебування у Харкові. Постановою 
РНК УРСР від 5 лют. 1930 ЦСУ УРСР ліквідовано, його апарат 
і функції передано сектору народногосп. обліку при Держ. 
плановій комісії УРСР. 

На Криворіжжі повітові с. бюро створено 1921, а окружне 
– у 1925.

Займалося:
- питаннями орг-ції переписів; 
- орг-цією і проведенням О. з’їздів статистиків; 
- виданням ж. “Статистика Криворіжжя” (1925–29); 
- переписами дрібної пром-ті; 
- збором даних звичайного руху населення; 
- збором даних про партійний і соціальний склад відпо-

відальних працівників;
- збором даних про смертність, хвороби;
- збором даних про допомогу потерпілим від голоду;
- збором даних про пожежі, площі і стан посівів;
- збором даних про бюджетне обстеження робітників і 

службовців держ. установ і пром. підпр-в;
- проведенням групового вибіркового обстеження індиві-

дуальних г-в у с-г;
- обслідуванням урожайності по колгоспах і радгоспах;
- обробкою актів громадянського стану;
- складанням списків населених пунктів;
- підготовчою роботою по проведенню загал. перепису 

1926;
- листуванням з т-том “Руда” з приводу звітних даних про 

працю.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф.1, Оп. 2, С. 3662, А. 29, 89, 89 зв., 90–92.

Окружний виконавчий комітет (ОВК) Ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів. Створено у 
1923 у зв’язку з орг-цією Криворізького округу, як в. орган 
О. з’їздів Рад. Керував діяльністю р-них, міських, селищних і 
сільс. Рад, а також роботою підвідомчих органів влади, уста-
нов, підпр-в. Ліквідовано на підставі постанови ВУЦВК і РНК 
УРСР від 2 верес. 1930 у зв’язку з переходом на 2-ступеневу 
сис-му управління.

Вирішував питання відводу селянським комітетам вза-
ємодопомоги земель, т. зв. “розкуркулення”, надання пільг 
по податках сім’ям червоноармійців, орг-цією збору зерна 
для потреб ЧА (1923). Організовував і спрямовував роботу 
міськради, проводив наради секретарів райокомів КП(б)У, 
О. з’їзди КНС, лікарняно-санітарні з’їзди і засідання О. здо-
роввідділу, засідання екон. та фінансової секцій. Приймав 
регулярні звіти відділів, інспектур, підвідомчих установ по гол. 
ділянках роботи. Проводив обстеження рай. в., сільрад і КНС, 
вибори до місц. Рад. Займався збивкою планів п’ятирічного 
розвитку нар. г-ва округу і місц. пром-ті. Здійснював огляди 
екон. та політичного стану. Контролював виконання вироб-
ничих планів підпр-вами місц. та держ. пром-ті, транспорту, 
розробляв плани радіофікації округу.

Займався залученням селян до створення споживчої і с-г 

кооперації, комун і колгоспів, заходи по підготовці посівних 
та збиральних кампаній, виконання планів хлібозаготівель, 
проведенням масової колективізації.

Втілював постанови по ліквідації неграмотності населення, 
шк. і житлове буд-во, створення комісій по охороні материн-
ства і дитинства, організацію роботи серед жінок, покращен-
ня сис-ми охорони здоровя. Орг-ція мережі шк. та дитячих 
будинків. Займався питаннями забезпечення населення 
продовольством, розвитком торговельної сфери, боротьбою 
зі спекуляцією та кримінальним бандитизмом.

1-й склад ОВК було обрано у берез. 1923 – 17 осіб (всі чо-
ловіки), з них 12 робітників, 8 службовців, 15 чл. партії. Голова 
ОВК Г.А. Колос до цього 6 років працював на рад. роботі. 

У трав. 1923 ОВК розпочав перереєстрацію відповідальних 
працівників райвиконкомів, селищних і сільс. рад. Ударним за-
вданням було оголошено боротьбу з пияцтвом серед чл. рай-
виконкомів і сільрад, яких було рекомендовано заміняти.

Тоді ж було затверджено штат сотників і десятників у сільс. 
місцевості. Вони повинні були допомагати місц. органам вла-
ди наглядати за порядком і підтримувати його.

У черв. відповідальних кер-ків ОВК було прикріплено до 
13-ти райвиконкомів для допомоги у налагодженні роботи, 
перш за все адм. Було розроблено інструкцію по розподілу 
обов’язків між чл. райвиконкомів.

У переліку найближчих завдань по адм. частині вказувало-
ся: поглиблення боротьби з самогоноварінням і проведення в 
життя “Положення про інститут відповідачів”. Було визначено 
найближчі (до кін. року) завдання міліції, карного розшуку, 
“Компослідголоду”, секретаріатів райвиконкомів та сільрад, 
контрольно-податкової частини, відділу інформації та ста-
тистики, по ЗАГСу, по КНС, по Комітету взаємодопомоги, 
по відділу “Відділення церкви від держави”, с. г., охорони 
здоров’я, нар. освіти.

У 1924 ОВК складався з 41 чл. і 10 кандидатів. За пар-
тійною належністю вони розподілялися так: 28 чл. КП(б)У, 
2 чл. КСМУ, 11 позапартійних. За соціальним станом: 24 
робітників, 8 службовців, 8 селян, 1 червоноармієць; з них 32 
чол. і 9 жін. Президія ОВК складалася з 11 осіб, з них 9 – чл.. 
партії. Крім того в окрузі працювало 3 чл. ВУЦВК, 1 кандидат 
у чл. ВУЦВК, 1 чл. ЦВК СРСР. У секретаріаті ОВК було 5 чл. 
КП(б)У, 2 кандидати, 3 чл. КСМУ.

З 1 січ. по 1 жовт. 1925 відбулося 40 засідань Президії ОВК, 
на яких було розглянуто 1724 питання. На одне засідання в 
середньому припадало 40 питань. За характером вони роз-
поділялися так. чин.:

- організаційних – 155 (8,98  %);
- адм. – 151 (8,75 %);
- фінансово-бюджетних – 201 (11,75 %);
- військ. – 15 (0,92 %);
- культурно-освітніх – 47 (2,72 %);
- с-г – 70 (4,05 %);
- благоустрою та місц. г-ва – 87 (5,04 %);
- громадських – 53 (3,07 %);
- кооперації – 30 (1,73 %);
- охорони здоров’я і санітарії – 51 (2,95);
- соціального забезпечення – 22 (1,27 %);
- ін. – 841 (48,27 %).
За вказаний період відбулося 4 пленуми ОВК (1 січ., 14–15 

трав., 31 трав., 5–6 верес.). На них було розглянуто 24 питан-
ня, які за своїх характером розподілялися так. чин.: 

- організаційних – 2;
- фінансово-бюджетних – 5; 
- культурно-освітніх – 3;
- с-г – 7;
- благоустрою – 1;
- охорони здоров’я – 2;
- про революційну законність – 1;
- ін. – 3.
Восени 1925 ОВКом проведено кампанію “за оживлен-

ня низового рад. апарату” шляхом втягнення широких кіл 
селянства, жін. і сільс. інтелігенції у рад. буд-во на селі. У 
результаті 10 жін. було обрано головами сільрад, 1 – рай. 

ОКР-ОКР

Оглошення про випуск чергового числа бюлетню, 
1927,  5 листоп.
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ВК, у чл. сільрад – 1247 (24,6 %); 250 осіб з сільс. інтелігенції 
стало чл. сільрад.

З 1 січ. по 1 жовт. 1925 на засіданнях президії було за-
слухано 15 доповідей про діяльність райвиконкомів і 13 – про 
роботу сільрад.

При ОВК діяли відділи та інспекції (комісії): комунгосп, 
статбюро, місц. пром-ті, нар. освіти (з підвідділами), праці, 
фінансовий, земельне управління, внутрішньої торгівлі, 
соціального забезпечення, адм., охорони здоров’я, комітет 
жертв інтервенції і громадянської війни, “Аерохім”, держ. 
страхування, прокуратури, кооперації. 

Однією з важливих форм роботи ОВК були виїзди на село. 
У 1925 здійснено 342 виїзди, які розподілялися так. чин.:

- чл. президії і чл. ОВК – 30 виїздів;
- зав. відділів та інструктори – 53;
- чл. окрпрокуратури – 15;
- чл. фінансового відділу – 35;
- чл. відділу охорони здоров’я – 33;
- чл. відділу нар. освіти – 79;
- чл. адм. відділу – 13;
- чл. О. КНС – 8;
- чл. ОК внутрішньої торгівлі – 34;
- чл. відділу соціального забезпечення – 3;
- чл. О. військкомату – 37.
ОВК також займався питаннями українізації рад. апарату. 

Сам штат ОВК у 1924 був українізований на 50 %, а у 1925 
– на 75 %. Було проведено обслідування по стану українізації 
6 райвиконкомів і 13 сільрад.

У 1926 чисельний склад ОВК не змінився. Жін. у ньому 
складали 22 % (9 осіб). За партійною належністю чл. ОВК 
розподілялися так: чл. КП(б)У – 28 (68 %), чл. КСМУ – 2 (5 
%), позапартійних – 11 (27 %). За соціальною належністю: 24 
(58,5 %) робітників, 8 (19,5 %) службовців, 8 (19,5 %) селян, 
1 (2,5 %) червоноармієць. Президія ОВК складалася з 11 
осіб (9 партійних, 2 позапартійних). В цілому апарат ОВК 
був громіздким і немобільним, не дивлячись на безкінечні 
реорг-ції з метою підвищення ефективності роботи. Ось 
неповний перелік комісій, що створювалися з цією метою 
протягом 1925–27:

1. 20 черв. 1925 – комісія по єдиному с-г податку;
2. 21 лип. 1925 – конфліктна комісія (розгляд суперечок 

між торговцями базару і комунгоспом);
3. 24 лип. 1926 – комісія по увічненню пам’яті Ф. Дзер-

жинського;
4. 8 серп. 1925 – “Окркооперком”;
5. 11 серп. 1925 – комісія по ущільненню населення (в 

зв’язку з житловою кризою);
6. 22 верес. 1925 – комісія для перевірки і розгляду балан-

сів підпр-в і орг-цій;
7. 17 верес. 1925 – комісія дл виселення поміщиків з їхніх 

будинків;
8. 1925 –окрпланова комісія;

9. 1925 – комісія по ліквідації недоїмок по всіх видах по-
датків;

10. 12 черв. 1926 – комісія по проведенню в життя заходів 
з економії;

11. 21 верес. 1926 – комісія по святкуванню 9-х річниці 
Жовтн. революції;

12. 21. верес. 1926 – комісія по боротьбі з повінню;
13. 4 груд. 1926 – комісія по посилці на роботу демобілі-

зованих командирів ЧА;
14. 1926 – комісія по перевірці і чистці хлібозаготівельного 

апарату;
15. 17 квіт. 1927 – експертна комісія (нагляд за станом 

посівів);
16. 18 квіт. 1927 – структурно-штатна комісія;
17. 22 квіт. 1927 – комісія по обкладенню єдиним с-г по-

датком;
18. 25 серп. 1927 – комісія по розгляду скарг позбавлених 

виборчих прав;
19. 1927 – Криворізька опікувальна рада;
20. 1927 – комісія по зниженню цін.
У трав. 1927 ОВК розпустив за бездіяльність комісії: по об-

ліку та реалізації матеріальних цінностей у держустановах, по 
гербовому збору, туберкульозну раду, комісію по направлен-
ню підлітків на підпр-ва і до кустарів, по броні, по виявленню 
будівель у кооперації, по влаштуванню на роботу демобілі-
зованих червоноармійців, комісію по проведенню конкурсу 
на краще с-г т-ва, комісію по ліквідації заборгованості з усіх 
видів с-г податку, по передачі земель місц. призначення у 
трудове користування населення, по перевиборах нар. за-
сідателів, страхову нараду, по реалізації майна колиш. з-ду 
Фрезе, по перевірці використання фонду бідноти, по охороні 
природи і пам’яток культури, по боротьбі з повінню, по укра-
їнізації рад. апарату, по ліквідації неграмотності, пожежну, 
допомоги жертвам інтервенції, по визначенню площі надр, 
що розробляються, по передачі вихованців дитячих колоній 
на виучку кустарям, по відводу земель ПРТ і по поверненню 
майна кооперативним об’єднанням.

Обов’язкові постанови (ОП) ОВК дають таку інформацію 
про напрямки діяльності та нагальні питання госп. життя 
округу у 1924–30:

1. По окрадмінвідділу: “Про клейміння вагів та мір довжини” 
(№ 19 від 19 серп. 1924).

2. По земельному відділу: “Про влаштування та утримання 
худобомогильників по всіх селах Криворізького округу (№ 56 
від 29 жовт. 1925).

3. По адмінвідділу: “Про реєстрацію репертуару всіх бро-
дячих акторів у Поілтконтролі окрвідділу ГПУ” (№ 57 від 29 
жовт. 1925).

4. По адмінвідділу: “Про порядок переїзду чужоземців з 
транзитними візитами через територію округу” (№ 62 від 17 
листоп. 1925).

5. По адмінвідділу: “Правила про торгівлю на базарах та у 
магазинах м. Кривого Рогу” (№ 1 від 19 січ. 1926).

6. По адмінвідділу: “Про порядок влаштування платних та 
азартних ігор” (№ 3 від 19 січ. 1926).

7. По адмінвідділу: “Про торгівлю горілкою та алкогольними 
напоями” (№ 4 від 19 січ. 1926).

8. По адмінвідділу: “Про облік домоуправліннями по м. 
Кривому Рогу осіб, позбавлених по закону виборчих прав” 
(№ 9, від 9 лют. 1926).

9. По земвідділу: “Про порядок убою скоту” (№ 12 від 9 
лют. 1926).

10. “Про порядок стягнення штрафів та зміни акцизних 
правил” (№ 15 від 24 лют. 1926).

11. “Про реєстрацію позабіржових операцій” (від 24 лют. 
1926).

12. По земвідділу: “Правила про порядок відкриття підпри-
ємств по переробці сировини та про порядок скупки та пере-
возки всяких виробів від тварин” (№ 24 від 4 берез. 1926).

13. По фінвідділу: “Про обкладання цільовим квартирним 
податком на потреби робітничого житлового будівництва” (№ 
20 від 9 берез. 1926).

Будинок ОВК на розі Жовтневої та К. Лібкнехта. 
Фото 1927
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14. По інспектурі праці: “Про обов’язкову реєстрацію не-

щасних випадків” (№ 21 від 9 берез. 1926).
15. По архівному правлінню: “Про діловодство та зберіган-

ня архівних справ” (№ 22 від 9 берез. 1926).
16. По земельному відділу: “Про боротьбу з ховрахами” 

(№ 23 від 16 берез. 1926).
17. “По обов’язкове щеплення від віспи” (№ 29 від 13 квіт. 

1926).
18. По внуторгу і земуправлінню: “Про боротьбу з комір-

ними шкідниками зерна и зерно продуктів” (№ 32 від 30 квіт. 
1926).

19. По земвідділу: “Про охорону та раціональне викорис-
тання мисливського та рибного господарства округу” (№ 34 
від 27 квіт. 1926).

20. По земвідділу: “Про порядок полювання на території 
округу” (№ 34 від 27 квіт. 1926).

21. По відділу місц. г-ва: “Про освітлення м. Кривого Рогу 
у нічний час” (№ 36 від 11 трав. 1926).

22. “Про крайній реченець для реєстрації фактів народжен-
ня вчасно не заявлених” (від 16 черв. 1926).

23. По фінвідділу: “Про єдиний сільгоспподаток на 1926/27 
рік”. (№ 50 від 23 черв. 1926).

24. По відділу місц. г-ва “Про реєстрацію всіх державних 
підприємств на території округу в 7-денний термін” (від 28 
черв. 1926).

25. По адмінвідділу: “Про перереєстрацію перебіжчиків-
іноземців та інших порушників кордону” (№ 57 від 11 серп. 
1926).

26. По відділу місц. г-ва: “Про перереєстрацію підприємств, 
які займаються розробкою нетрів землі місцевого значення, 
що знаходяться на території Криворізького округу” (№ 63 
від 24 серп. 1926).

27. По відділу внуторгу: “Про реєстрацію та врегулювання 
комерційної діяльності уповноважених поза місцевих коопе-
ративних організацій” (№ 75 від 5 жовт. 1926).

28. По адмінвідділу: “Про врегулювання часу продажу 
горілки” (№ 78 від 2 листоп. 1926).

29. По адмінвідділу: “Про реєстрацію всіх гастролюючих 
колективів, прибуття і вибуття в містах в акр адмінвідділі, в 
р-нах – в рай адмінвідділі” (№ 80 від 16 листоп. 1926).

30. По адмінвідділу: “Про врегулювання порядку їзди по 
вулицях м. Кривого Рогу” (№ 81 від 16 листоп. 1926).

31. По відділу місц. г-ва: “Про попередження виникнення 
пожеж з метою охорони житлових приміщень від порчі та 
руйнування” (№84 від 23 листоп. 1926).

32. По інспекції нар. освіти: ”Про заборону всім особам 
працювати в дитячих установах ОІНО, проводити без дозволу 
ІНО приватні навчання та виховання з чужими дітьми” (№ 91 
від 7 груд. 1926).

33. По внуторгу: “Про порядок переведення консервировки 
шкіро-сировини” (№ 94 від 17 груд. 1926).

34. По внуторгу: “Про повторну перевірку і таврування мір. 
і вагів” (№ 11 від 8 берез. 1927).

35. По внуторгу: “Про встановлення крайніх роздрібних цін 
на крам” (№ 16 від 21 берез. 1927).

36. По земвідділу та місцькоспу: “Про встановлення плати 
за різання великої рогатої худоби для держустанов, коопера-
ції та приватних осіб” (№ 20 від 5 квіт. 1927).

37. По інспекції охорони праці: “Про порядок праці в хлібо-
пекарнях” (№ 25 від 12 квіт. 1927).

38. По комунгоспу: “Про розміри квартирної плати” (№ 11 
від 5 трав. 1927).

39. По внуторгу: “Про встановлення крайніх накидок і 
цін у приватній сількогосподарчій роздрібній торгівлі” (від 6 
трав. 1927).

40. По земвідділу: “Про порядок та раціональне викорис-
тання мисливського та рибного господарства” (№ 30 від 10 
трав. 1927).

41. По адмінвідділу: “Про порядок обміну і видачі посвідок 
на перебування чужоземців і осіб, заявлених чужоземцями” 
(№ 47 від 9 серп. 1927).

42. По адмінвідділу: “Про порядок здачі закордонних 

паспортів громадян СРСР, що не виїздять за кордон або 
вертаються з-за кордону” (№ 48 від 9 серп. 1927).

43. По фінвідділу: “Про визначення терміну сплати добірок 
по сільгоспподатку” (№45 від 13 серп. 1927).

44. По внуторгу: “Про встановлення крайніх продажних 
цін на сіль у державній, кооперативній та приватній торгівлі” 
(№ 38 від 17 серп. 1927).

45. По земвідділу: “Про боротьбу з пошестю свиней (бе-
шихою)” (№ 49 від 14 верес. 1927). 

46. По адмінвідділу: “Про порядок виготовлення та користу-
вання печатками без держгерба” (№ 51 від 20 жовт. 1927). 

47. По адмінвідділу: “Про облік та реєстрацію пересувань 
службовців культу” (№ 52 від 20 жовт. 1927).

48. По адмінвідділу: “Про введення в дрібних торговельних 
підприємствах скаргових книжок” (№ 53 від 20 жовт. 1927).

49. По земвідділу: “Про встановлення порядку перемолу і 
розмірах ставок за обробку олійних, про видачу продукції із 
олійних культур” (№ 54 від 20 жовт. 1927).

50. По адмінвідділу: “Про надання адміністративним ор-
ганам права вживати заходи адміністративного впливу на 
маловажні правопорушення” (№ 56 від 20 жовт. 1927).

51. По внуторгу: “Про встановлення ґатунків випічки 
хліба, цін на печений хліб при продажу державними, коопе-
ративними, кустарними та приватними укладами” (№ 58 від 
9 листоп. 1927).

52. По інспектурі комунального г-ва і місц. пром-ті: “Про 
заборону скупки на базарах і ярмарках шкір у невідведених 
для цієї мети майданчиках і скупки цієї сировини у селян без 
ваги” (№ 59 від 24 листоп. 1927).

53. По внуторгу: “Про обов’язкову реєстрацію всіх заго-
тівлювачів худоби та м’ё яса у Верхньодніпровському 
управлінні “Уповноакомторгу” (№ 7 від 4 лют. 1928).

54. По земвідділу: “Про збирання зимових гнізд білана 
жилкуватого (бояришниці) та золотогузки” (№ 6 від 4 лют. 
1928).

55. По адмінвідділу: “Про трудовий відбуток по запобіганню 
стихійному лиху та боротьбу з ним” (№ 9 від 14 лют. 1928).

56. По інспектурі нар. освіти “Інструкція про скарби” (№ 4 
від 1 берез. 1928).

57. По земвідділу: “Про влаштування та утримання ското-
могильників по всіх селах Криворізького округу” (№ 12 від 
26 берез. 1928).

58. По фінвідділу: “Про місцеву надбавку до вкладів дер-
жавного прибуткового податку 27 % замість 25” (№ 10 від 
26 берез. 1928).

59. По земвідділу: “Про боротьбу з ховрахами” (№ 11 від 
27 берез. 1928).

60. По адмінвідділу: “Про порядок переїзду чужоземців з 
транзитними візитами” (№ 13 від 28 берез. 1928).

61. По внуторгу: “Про порядок здачі мірчука споживчій 
кооперації” (№ 23 від 3 трав. 1928).

62. По адмінвідділу: “Про назви та форму вивісок торго-
вельних підприємств” (№ 24 від 8 трав. 1928).

63. По адмінвідділу: “Про порядок продажу горілки та інших 
спиртових напоїв” (№ 29 від 2 черв. 1928).

64. По земвідділу: “Про боротьбу з бурянами” (№ 33 від 
25 черв. 1928).

65. По держстару: “Про обов’язкове окладне страхування” 
(№ 45 від 11 верес. 1928).

66. По місцькому та земвідділу: “Про порядок убою худоби 
на різницях” (№ 50 від 15 жовт. 1928).

67. По адмінвідділу: “Про порядок використання радіоус-
тановок, трансляційного устаткування та реєстрації їх” (№ 1 
від 6 лют. 1929).

68. По земвідділу: “Про агромінімум при підвищенні вро-
жайності на 1929/30 р.” (№ 6 від 19 берез. 1929).

69. По адмінвідділу: “Про боротьбу з самогоноварінням” 
(№ 19 від 10 квіт. 1929).

70. По земвідділу: “Про охорону мисливського та рибаль-
ського господарства” (№ 8 від 16 квіт. 1929).

71. По торгвідділу: “Про організацію базарних майданів, 
купівлю та продаж зарізничої шкірсировини та овчин” (№ 9 
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від 19 квіт. 1929).

72. По адмінвідділу: “Про заохочення до поштового голуб-
ництва” (№ 15 від 28 трав. 1929).

73. По земвідділу: “Про проведення подвірно-земельної 
реєстрації та порядок оформлення земельних громад” (№ 
14 від 28 трав. 1929).

74. По земвідділу: “Про боротьбу зі шкідниками зерно 
продуктів” (№ 13 від 28 трав. 1929).

75. По шлях відділу “Про трудовий шляховий відбуток” (№ 
18 від 26 черв. 1929).

76. По адмінвідділу: “Про дезинфекцію надвірних відхідни-
ків, вбиралень та помийних ям” (№ 17 від 26 черв. 1929).

77. По міськкомгоспу: “Про утворення протипожежної 
охорони фабрично-заводських промислових підприємств, 
рудень та склепів” (№ 19 від 26 черв. 1929).

78. По торгвідділу: “Про гарнцевий збір (мірчук) та ставки 
помолплати за перемел селянського збіжжя” (№ 26 від 31 
лип. 1929).

79. По адмінвідділу: “Про перетаврування мір і вагів у Кри-
вому Розі до 14.09.1929 р.) (№ 10 від 2 серп. 1929).

80. По земвідділу: “Про боротьбу зі шкідниками с. г. восени 
цього року” (№ 29 від 16 серп. 1929).

81. По адмінвідділу: “Про реєстрацію колишніх дідичів, ве-
ликих землевласників та нетрудових орендарів, переселених 
з інших округів” (№ 30 від 19 серп. 1929).

82. По торгвідділу: “Про ставки за обмолот хліба” (№ 33 
від 23 серп. 1929).

83. По земвідділу: “Про охорону річок та ставків” (№ 42 
від 12 листоп. 1929).

84. По торгвідділу: “Про урегулювання порядку на олій-
ницях та запобігання спекуляції олією” (№ 43 від 13 листоп. 
1929).

85. По торгвідділу: “Про врегулювання ринку сировини для 
шкіряної промисловості” (№ 44 від 4 груд. 1929).

86. Управління округового інженера: “Про облік будівни-
цтва та виробництва матеріалів” (від 7 січ. 1930).

87. По земвідділу: “Про заходи до забезпечення активного 
розвитку скотарства в окрузі” (№ 2 від 15 січ. 1930).

88. По торгвідділу: “Про порядок реєстрації худоби при 
продажу та купівлі” (№ 3 від 15 січ. 1930).

89. По земвідділу: “Про охорону мисливського та рибного 
господарства” (№ 29 від 1 лип. 1930).

90. По фінвідділу: “Про доповнення засад переведення єди-
ного сільгоспподатку в 1930/31 р.” (№ 30 від 14 лип. 1930.

91. По торгвідділу: “Про розвиток скотарства” (№ 33 від 
28 лип. 1930.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 39–40; Там само, С. 1430, А. 50; 
Там само, Оп. 3, С. 1289, А 14; План работ Криворожского округа на 4 
месяца – июн., июл., авг. и сентяб. 1923, г. Кривой Рог, 1923, с. 3–11.
Літ.: «Красный Горняк», 1927, 12 мая.

Окружний воєнний комісаріат (Окрвійськкомат). Ство-
рено на підставі постанови ВУЦВК від 7 берез. 1923. Скасо-
вано у верес. 1930 у зв’язку з ліквідацією округу.

Займався питаннями ліквідації неграмотності серед до-
призовників (1924–28), вербовкою до військ. шк. (уч-щ), 
роботою призовних комісій і демобілізацією з Червоної армії 
(ЧА). Орг-вав учбові пункти і проведення зборів при них. 
Брав участь у підготовці ювілеїв ЧА, роботі медкомісій по 
відбору до служби у ЧА, проводив воєнно-політичну роботу в 
окрузі, складав статистичні звіти, відсліджував динаміку руху 
військ. зобов’язаних та звільнених у запас, вів військ. облік, 
складав списки військ. зобов’язаних та характеристики на 
політпрацівників. Проводив роботу серед допризовників та 
командного складу у запасі.

У 1925 О. орг-вав в окрузі 9 збірних пунктів, а у 1926– ще 2 
(с. Михайлівка та Зелене). Так. чин., практично в усіх райцен-
трах було створено збірні пункти. У 1925 навчання пройшли 
1 385 чол. 1903 р/н, з них 301 робітник і 1 084 селян. За нац. 
належністю вони розподілялися так. чин.: 1 221 укр., 129 рос., 
35 ін.; за партійністю: 4 чл. КП(б)У. 73 чл. ЛКСМУ, 1 308 по-
запартійних. З громадян 1904 р/н у 1925 збори пройшло 407 
чол.: 73 робітники, 334 селян, з них 12 рос., 371 укр., 24 ін. 

З серп. по жовт. 
проводилася під-
готовка до при-
зову в  РСЧА: 
перев ірялися 
призовні списки, 
призовною комі-
сією розгляда-
лися заяви про 
пільги тощо. На 
тер. округу було 
створено 3 мед-
комісії. У трав. 
1926 здійснено 
огляд коней по 
округу, для чого 
створено 5 комі-
сій і 25 збірпунктів. У лип. проведено приписку призовників 
до призовних дільниць, – на облік взято 5 987 чол. Допризо-
вну підготовку пройшло 2 115 громадян 1904 р.н, з них 34 % 
були робітниками, 58 % – селянами, 6 % батраками, 2 % ін. 
Орг-но повторні збори призовників, народжених у 1-й пол. 
1904, навчання пройшли 1 013 чол. Підготовку також пройшли 
резервісти 1902 і 1903 р/н – 669 і 385 чол. відповідно. До кін. 
року було здійснено переоблік рядового і молодшого нач. 
складу з 1893 по 1904 р/н, перевірку списків громадян 1905 
р/н, 2-тижнева реєстрація коней, урочисті проводи на службу 
призовників. У бюро червоноармійських скарг надійшло 176 
скарг від червоноармійців та їхніх сімей. За своїм характером 
вони розподілялися: 30 про зниження податку, 24 по земле-
устрою, 70 про допомогу сім’ям, 2 про працевлаштування, 
11 про пільгові умови надання лісоматеріалу, 2 про розшук, 
37 ін. Задоволено 65 скарг, незадоволено 32, не отримано 
відповіді від установ на 79 скарг.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 38; там само, Оп. 3, М. 1289, А. 
86, 86 зв.; ДАДО, Ф. Р3651, Оп. 1.

Окружний комітет допомоги демобілізованим червоно-
армійцям, інвалідам громадянської війни і сім’ям загиблих 
червоноармійців (Окркомдоп). Створено 5 серп. 1924. 
Спочатку його прибутки носили випадковий характер: про-
даж марок і значків, домашніх аптечок орг-ція лотерей тощо. 
З 1926 починає набувати планового характеру, а джерела 
надходжень стають більш визначеними і стабільними. Це 
– регулярна експлуатація лото (орг-но 30 січ. 1926), що за 2 
перші місяці дало 4 251 крб., створення більярдної (23 берез.). 
За зиму 1926 відпущено на допомогу 1 тис. пуд. вугілля. На 
1 жовт. 1925 працевлаштовано 67 демоб.червон. і видано 
субсидії 509 ч. та 33 і. У 1929 разом з Помдітом відкрито 
кінотеатр, створено артіль “Червоний партизан” для д. та і. 
1 трав. 1926 було відкрито клуб і. г. в. на 100 чол. З 1 жовт. 
1925 по 1 жовт. 1926 прибуток т-ва склав 10 073 крб.; з 1 лют. 
по 1 верес. 1927 – 6 690 крб. Орг-но безкоштовні обіди та 
нічний будинок для і., подарунки ветеранам революції. Для 
д. ч. підготовлено гуртожиток на 100 чол. з безкоштовним 
харчуванням, а також  регулярне постачання вугіллям та по-
дарунками і. За 2-е півріччя 1927 д. отримали 666 сімей, 310 
д. і 224 і. г. в. На допомогу витрачено 8 391 крб. О. планував 
до кін. 1927 організувати автобусне сполучення між Карна 
ваткою та ст. Кривий Ріг (нині Кривий Ріг–Західний).
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 6 апр., 21 сент.; Таке саме, 1927, 11 
мая.

Окружний комітет національних меншостей (Окрбю-
ронацмен). Центральну комісію н.м. при ВУЦВК утворено 
постановою президії ВУЦВК від 29 квіт. 1924, перебувала 
у Харкові.

Діяльність Центральної та О. комісій н.м. була спрямована 
на поліпшення матеріального становища і культурний роз-
виток н.м., на “зміцнення братерського співробітництва всіх 
народів, які живуть на території УРСР”.

Крім О. діяли і р-ні (14) комісії н.м., що займалися:
- питаннями культурно-освітної роботи; 

Оголошення про прийом добровольців на 
військову службу, 1928, січ.

ОКР-ОКР
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- втіленням у життя декретів, циркулярів і інструкцій ЦК 

н.м. з питань роботи серед н.м. округу та р-нів; 
- створенням місц. органів влади у місцях компактного 

проживання н.м.;
- узгодженням з виконавчими органами влади питань 

землевлаштування;
- розвитком пром-ті;
- колективізацією с-г у н. (Сталіндорфському) р-ні; 
- обслуговуванням поселень н.м. органами юстиції;
- забезпеченням медичною допомогою;
- культобслуговуванням;
- підготовкою кадрів н.м.-працівників;
- виданням необхідної літ. мовою н.м.;
- орг-цією перевиборів місц. рад та їх представництва у 

держ. виконавчих органах влади;
- спостереженням за опозиційно та релігійно спрямовани-

ми орг-ціями, групами та окремими громадянами.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 413, Опис фонду.

Окружний кооперативний комітет (кооперком). Гол. к. 
при Раднаркомі УРСР орг-но у 1921 у Харкові згідно з рішен-
ням РНК “Про гол. кооперативний комітет” від 6 черв. 1921. 
Завданням Гол. к. було загал. держ. кер-во всіма видами 
кооперації на Україні, контроль за її діяльністю і виконання 
всіх адм.-розпорядчих дій, пов’язаних з орг-цією к. сітки. 23 
берез 1931 Гол. к. при РНК УРСР ліквідовано.

На Криворіжжі було засновано повітовий к. (1921–23), О.к. 
(1924–30). Займалися створенням т. зв. к. мережі, орг-цією, 
реорг-цією та ліквідацією к. орг-цій та об’єднань, орг-цією 
та проведенням р-них, повітових, О. з’їздів кооператорів, 
комісій при к., реєстрацією статутів к. об’єднань, контролем 
за своєчасною звітністю к. орг-цій та плануванням їх роботи, 
вирішенням різних адм. питань, інформаційним забезпечен-
ням кооперативів.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 3402, А. 55–56; Там само, С. 3662, А. 
96, 142–143.

Окружний сільський будинок – центр по проведенню 
агітаційно-пропагандистської, науково-просвітницької і куль-
турної роботи у Криворізькому окрузі. Здійснював кер-во 
р-ними і сільс. б. Існував у 1923–30. Розташовувався на вул. 
Жовтневій у приміщенні колиш. готелю “Петербурзький”. Під-
лягав бузпосередньо Окрполітпросу. До 1926 ніякої культур-
но-просвітницької роботи фактично не проводив і не керував 
діяльністю с.б. При О.с.б. діяв готель для селян, які прибували 
на різні курси, семінари тощо. Для покращення свого матері-
ального стану частину приміщень здавав в оренду стороннім 
орг-ціям, що обмежувало можливості проведення роботи, 
зокрема діяльності різних гуртків. Їдальня, що працювала 
при О.с.б., була об’єктом постійних скарг. Антисанітарія як у 
готелі, так і у їдальні були звичайним явищем.

Формально роботою О.с.б. керувала рада з 5 осіб, яка 
була тільки виконавцем вказівок Окрполітпросу. У берез. 
1926 створено колегію по управлінню О.с.б., куди введено 
представників окрземуправління і с-г кооперації.

Ліквідовано у листоп. 1930. Правонаступником став Криво-
різький р-ний с.б., який розташувався у приміщеннях О.с.б.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1283, А. 2.

Октябристи – чл. політичної партії “Союз 17 октября” 
(рос.) у Рос. імперії, яка представляла праве крило рос. 
лібералізму.

Криворізький регіональний осередок утворився наприкінці 
1905. Його очолив кн. В.С. Кочубей. До складу орг-ції входив 
ряд великих землевласників, гірничопромисловців, крупних 
торговців, зокрема К.О.Капніст. Із землевласників-хіторян 
відомі Руднєв і Курдубан. Серед чл. партії нараховувалося 
велика к-ть німців-колоністів. У 1915 місц. О. ввійшли до 
Прогресивного блоку, мета якого – забезпечення внутріш-
нього миру. У 1917 О. блокувалися з кадетами на виборах до 
Установчих зборів. У період громадянської війни виступали 
проти більшовицької влади.
Дж.: НА КІКМ, КДФ–6600 (12), Кривошлык И.Р. Краткая история до-

бычи железной руды в Криворожском бассейне. Рукопис.

Олександра Невського, святого церква на Крамато-
рівці. Побудовано у 1909. У плані – хрестовокупольний храм 
з укороченими віттями, прямокутною апсидою і невосокою 
прямокутною дзвінницею над притвором. Внутрішній про-
стір збільшувався за рахунок великого куполу на високому 
8-гранному барабані. 

Попечителем О.Н. ц. був відомий на Криворіжжі гірничий 
інж. В.Г. Мухін. До ц. були приписані села: Божедарівка, 

Гліюватка, робітничі селища рудн. Олександрівського та 
Колачевського (до 1911).

У 1929 у приході нараховувалося 519 осіб. Того ж року роз-
почалася ініційована владою кампанія по закриттю ц. Під адм. 
тиском більшість віруючих була вимушена заявити про вихід 
з громади. На поч. 1931 залишилося 69 прихожан, а у серп. 
– лише 26. Не маючи можливості утримувати храм, громада 
заявила про саморозпуск. У верес. ц. було перетворено на 
б-ку. Під час фашистської окупації служба відновилася (з 
1941) і продовжувалася до 1955, коли ц. знову було зачинено. 
Знищено у 1964.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 3535, А. 224.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 8 верес.

Олександра Невського, святого церква на ст. Долгін-
цево. Відкрито у 1899 при залізничному 2-класному уч-щі. по 
типу архітектури відносилася до домових. У плані квадратна, 
на чотирьохсхилому дасі встановлена главка на 8-кутному 
барабані. У 1902 приход нараховував 607 чол. і 527 жін. Своєї 
землі храм не мав. Притчу по штату було: священик і псалом-
щик, які отримували жалування від приходу (1200 крб. на рік). 

ОКР-ОЛЕ

Вигляд храму із заходу, 50-ті роки 20-го ст.

Школа-церква при ст. Долгінцево, 1902



Історична енциклопедія Криворіжжя477
Тривалий час, із дня заснування по 1920 священиком був от. 
Віктор Ніценко, страчений у кін. 1920 у Катеринославській НК 
по звинуваченню в анти рад. діяльності. Псаломщиком з 1900 
по 1908 служив Григорій Буримович. У 1908 архієпіскоп Хер-
сонський і Одеський нагородив священика В. Ніценка скуфією 
за старанну роботу. З 1908 псаломщиком служив Михайло 
Руденко, переведений з м. Одеси. З 1914 посаду церковного 
старости займав ротмістр Павло Горохольський.

Храм зачинено у 1923. Майно та культові речі передано 
місц. самодіяльному театру, який розташувався у приміщенні 
храму, що слугувало клубом.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 690, А. 131.
Літ.: Миляновский Ф. Памятная книга для духовенства Херсонской 
епархии. Одесса, 1902, с. 245. «Херсонские епархиальные ведомости», 
1908, № 7/8, с. 168; Таке саме, 1914, № 19, с. 333.

Олександрівський рудник Брянського товариства. Зна-
ходився на відстані 1 км на пн. від ст. Роковата. Б.т. у 1886 
заорендувало 672 дес. землі на 36 років і відкрило на ній О.р. 
Руда залягала у товщі кварцитового плату у вигляді 3-х гнізд, 
потужністю до 38 м, прикритих наносами від 4,3 до 13 м. За-
гал. запас сировини визначався в 60 млн. пуд. Одне гніздо на 
1902 було розвідане повністю, а 2 ін. вже розроблені до 48 м. 
Під час кризи 1901–02 руду видавали тільки з одного кар’єру 
пл. 1 350 м2, обладнаного паровим підйомником потужністю 
40 к.с. Видобувна спроможність О.р. оцінювалася в 6 млн. 
пуд. руди на рік. До р. було прокладено залізничну колію до-
вжиною 1,1 км, яка з’єднувала його зі ст. Роковата. Рудничні і 
житлові будівлі освітлювалися електроенергією від невеликої 
електростанції, побудованої у 1902. Видобуток у 1910 склав 
2,6 млн. пуд., у 1911 – 3,2 млн. пуд., у 1912 – 4,12 млн. пуд., у 
1913 – 9,9 млн. пуд., у 1914 – 5,0 млн. пуд., у 1915 – 4,6 млн. 
пуд., у 1916 – 11,0 млн. пуд., у 1917 – 7,4 млн. пуд. 

У 1913 на О.р. нараховувалося 737 робітників, у 1917 – 1 
017. Роботи велися на Саксаганськогому і Глієватському 
пластах. Глієватський на той час ще не був розвіданий оста-
точно, його довжина складала 190 м, середня потужність – 8 
м. На 2-у Саксаганському пласті розроблялася ціла низка 
гнізд, сумарною довжиною простирання 450 м, середньою 
потужністю від 13 до 17 м. Руда Глієватського пласта – тверда, 
грудкувата; 2-го Саксаганського – м’яка, з незначною ступін-
ню грудкуватості, вміст заліза: 1-й сорт – 64 %, 2-й – 58–60 %. 
Запас підготовленої до виїмки руди вираховувався в 24 млн. 
пуд. Середня к-ть робітників на очисних роботах складала 
144, на підготовчих – 32, загал. число робітників гірничого 
відділу – 324. Середньорічне пониження горизонту видобутку 
складало 10 м. Відкриті розробки проводилися до глибини 
67 м. На підземні роботи перейшли у 1908. Очисна виїмка в 
одній частині р. проводилися на горизонтах між 117 і 136 м від 
поверхні, у  2-й частині 42–64 м. Підготовчі заходи проведено 
на горизонтах 136–156 м і 64–84 м від поверхні. Видобуток 
здійснювався 3-ма вертикальними шахтами глибиною 80, 
40 і 46 м, а також 1-ю похилою шахтою глибиною 139 м по 
вертикалі при куті нахилу 45°. Очисні роботи проводилися 
за допомогою камерної сис-ми. Підйом на О.р. був частково 
паровим (парова лебідка потужністю 50 к.с.), частково елек-
тричним ( 3 ел. лебідки сумарною потужністю 120 к.с.) і 2 кін-
них барабани. Водовідлив здійснювався 17-ма ел. насосами 
загальною потужністю 160 к.с. На О.р. вперше у Кривбасі 
розпочато механічне буріння шпурів пневматичними ручни-
ми молотками, яких нараховувалося бл. 40. Для отримання 
стислого повітря було встановлено 2 компресори загальною 
потужністю 94 к.с.  Для ремонту та ін. виробничх потреб було 
обладнано велику електроремонтний двір зі складом запас-
них частин і матеріалів, а також механічну майстерню, у якій 
було встановлено 2 токарних, 1 стругальний, 2 свердлильних, 
1 болторізний станки, які приводилися в рух електромотором 
потужністю 4,5 кВт. Силове г-во О.р. було змішаним: парове й 
електричне. Діяли 4 парових ланкаширські котли з загальною 
поверхнею нагріву 478 м2. Електростанцію обладнано 3-ма 
пародинамами постійного струму напругою 250 В і загал. 
потужністю 172 кВт. 

Управляючим О.р. з 1909 був гірничий інж. Володимир 

Герасимович Мухін.
Під естакадами на 1920 залишалося 2 016 000 пуд. руди. 

На верес. того ж року робочих числилося 40, вони займалися 
дрібним ремонтом. Техн. обладнання збереглося у задо-
вільному стані (крім естакад), хоча все вимагало ремонту. 
Водовідлив продовжувався 1 рік. 

У 1920-х О.р. перейменовано на “Червоногвардійський”, а 
з 1929 – ім. Рози Люксембург. (Див. Рози Люксембург імені 
рудоуправління).
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 2, А. 14.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
95–96; Томилин В.Н. Обзор технического состояния рудн. Криво-
рожского р-на. В ж. «Горный Журнал», 1920, № 5.

Олександрійський повіт Херсонської губернії. До 
нього входила частина Криворіжжя, розташована по право-
му березі р. Інгулець. Пл. 8 593 кв. версти. У 1893 із загал. 
к-ті землі селянські громади мали 407 221 дес., приватне 
землеволодіння досягало 373 762 дес., держ. – 88 525 дес. 
Орна земля складала 81,2 %, луки і вигони – 11,8 %, ліс – 3,8 
%, неудобна земля – 3,2 %. Посівна пл. дорівнювала 60,2 
%, під паром – 7,8 %, сіножаті – 32 %. Зі всього приватного 
землеволодіння дворянам належало 66 %, купцям – 15 %, 
міщанам і солдатам – 12,5 %, колиш. нім. колоністам – бл. 5 
%. Церкви і монастирі володіли 5 462 дес., залізниці – 1 636 
дес., особи духовного стану – 1 127 дес., євреї – 2 560 дес. 
Населення нараховувало 420 005 осіб (211 589 чол. і 208 
416 жін.), в т.ч. міста і посади – 25 451 осіб. В адм.-судовому 
відношенні О.п. розділявся на 5 поліцейських станів або 24 
урядних дільниці з 31 волостями і 2 посадами, до яких була 
приписана 451 сільська громада. Також було 11 ділянок зем-
ських начальників і 5 судово-слідчих дільниць. Практично все 
населення – православне, євреїв нараховувалося бл. 12 тис., 
з них більша частина проживала у містах і посадах. Церков 
– 105. Шлюбів у 1893 зареєстровано 2 791, народилося 20 
247 дітей (10 579 хлоп. і 9 668 дівч.), померло 9 169 осіб (4 
751 чол. і 4 418 жін.), приріст склав 11 078 душ. 

Ґрунт – слабкий чорнозем. Гол. заняття – землеробство. 
У 1897 було засіяно 504 570 дес., гол. чин., пшеницею, 
житом, ячменем, буряком, картоплею та ін.; всього зібрано 
понад 24,5 млн. пуд. З 19 млн. пуд. зерна (без коренеплодів) 
селянські громади зібрали бл. 9 млн. пуд. Під сіножатями 
було 80 тис. дес. Діяло 3 873 ф-к і з-дів з 5 359 робітниками. 
У 1897 вони дали продукції на 4 737 тис. крб. Найкрупніші 
підприємства, Криворізький (Гданцівський) чавуноливарний 
з-д у 1894 виплавив 1,5 млн. пуд. чавуну. Ряд т-в займалися 
розробкою залізних руд. Найбільше з них – АТ Брянського 
рейкопрокатного і механічного з-ду.

В О.п. знаходилося 2 кінських з-ди. Ярмарки у 15 на-
селених пунктах, на яких у 1897 відбулося 49 ярмарок, де 
реалізовано товару на 1,7 млн. крб. Зокрема продано 4 500 
коней, 2 600 волів, 3 100 корів, 5 500 гульової худоби, 9 900 
овець і 1000 свиней; всього на суму 500 тис. крб. Велика к-ть 
хліба йшла на експорт через Миколаївський порт. У 1894 його було 
відправлено 10 млн. пуд.
Літ.: БЭ, т. 1. СПб, 1899, с. 
310–312.

Ол е к с а н д р і й с ь к и й 
сквер (ім. Леніна) – роз-
битий на пл. 2 га у 1912 
на розі вул. Миколаївської 
(нині Леніна) і Поштова 
(нині Карла Маркса) для 
встановлення пам’ятника 
імператору Олександру ІІ. 
(Див. Скульптурні пам’ят-
ки).

Під час громадянської 
війни прийшов у запустін-
ня. Відновлювальні роботи 
розпочалися у серп. 1923. 
В О.с. було влаштовано Фонтан в сквері, 1936, 4 черв.

ОЛЕ-ОЛЕ
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некрополь місц. борцям за рад. владу. 1 трав. 1925 в О,с. 
відкрито пам’ятник В.І. Леніну – бронзовий бюст за моделлю 
скульптора С. Меркурова. Але відсутність належного нагляду 
призвела до поступової руйнації клумб і до хвороб дерев. У 
верес. 1927 було встановлено кілька електричних ліхтарів 
біля пам’ятника Леніну. У 1936 с. прикрасив фонтан у стилі 
модерн – 5 жаб, що сиділи по колу на штучному острівці у 
центрі круглої чаші. 

У 1939 проведено реконструкцію с., на що міськрада від-
пустила 4 тис. крб. Поступово пл. с. скоротилася до 1 га.

Породи дерев, насаджені у О.с.: клен, в’яз, берест, ака-
ція.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 31 мар., 1 нояб.; Таке саме, 1927, 28 авг., 
11 сент.; “Червоний Гірник”, 1936, 4 черв.; Таке саме, 1939, 21 лип.; 
Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 
2005, с. 141–155;

Олександру ІІ пам’ятник. (О. ІІ (1819–1881), рос. імпера-
тор (1855–1881), син Миколи І).

П. споруджено у квіт. 1912 
на розі вул. Миколаївської і По-
штової, у спеціально розбитому 
для цього скверику. Лабрадори-
товий обеліск у вигляді зрізаної 
піраміди висотою 6 м мав пло-
щадку у верхній частині, на якій 
встановлено мармуровий бюст 
висотою 1,5 м. Автор роботи 
– відомий рос. скульптор О.М. 
Опекушин. 

Обеліск складався з 2-х 
основних частин і на гранях був 
увінчаний гірляндами з дубових 
листків, висічених з цього ж 
моноліту. Нижня частина (осно-
ва) обеліску розширялася. На 
чільному боці на дошці з білого 
мармуру було виконано напис 
“Царю-Освободителю”.

Бюст знищено у берез. 1917. 
Постамент у 1924 перенесли на 
могилу розстріляних у черв. 1919 5-ти комуністів, яка знаходи-
лася у р-ні суч. Центрального ринку (колиш. пл. Базарна).
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 118.

Олексіївського гірничопромислового товариства руд-
ник. Засновано у 1898 біля с. Олександродар (Рахманівка). 
Розроблявся кар’єром, який мав у 1902 1 паровий (8 к.с.) і 1 
кінний підйомники. У 1898 видобуто 1,6 млн. пуд. руди, за яку 
отримано 48 тис. крб. при продажній ціні 3 коп. за пуд.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
73.

Ольховського товариства рудник (колиш. М.С. Копи-
лова). Видобуток руди М. Копилов розпочав у 1899. В оренді 
у О.т. з 1913. Розташовувався поблизу ст. Жовта Річка. 
Управляючий – Пті.

Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 162

Опади – див. Клімат краю.

Оранжерея міська – за-
склене приміщення для виро-
щування і утримання рослин, 
які на відкритому повітрі не 
витримують місц. клімату, у 
певних умовах вологості, тем-
ператури і освітлення.

Вступила у дію на поч. 
1935. Через рік в О. комун-
госпу вирощувалося 90 сортів 
багаторічних та 100 сортів од-
норічних квітів. О, отримувала 
насіння з кращих О. Москви, 
Києва, Одеси, Кременчука. 
Все це стало можливим завдя-
ки самовідданій праці єдиного 
професійного квіткаря В.К. 
Цілуйка, який до цього працю-
вав у Нікітському ботанічному 
саду. Так, тільки за 20 днів 
черв. 1936 було продано 30 
тис. троянд, 15 тис. тюльпанів 
і 6 тис. шт. різної квіткової 
розсади.

У 1937 О. обладнали цен-
тральним опаленням, що дало можливість збільшити к-ть 
вирощуваних квітів, які у трав. пересадили на клумби вулиць 
міста. У лип. О. розширили на 100 м2, що зробило реальним 
розпочати торгівлю екзотичними квітами, як зрізаними, так 
і в горщиках. У той рік було продано населенню десятки тис. 
квітів у горщиках.

О. зруйновано під час ВВВ.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1935, 12 лют.; Таке саме, 1936, 8 січ., 18 черв.; 
Таке саме, 1937, 28 трав.; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 
1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 154–155.

 
“Оргбуду” агентство у Кри-

вому Розі. Розпочало свою ді-
яльність у січ. 1930. Завдання а. 
визначалася як орг-ція вир-ва 
і масового постачання всього 
апарату управління спеціальним 
устаткуванням: рахувальними 
машинками, приладдям, стандарт-
ними формами, а також розробка 
і раціональне комплектування 
управлінських кадрів на основі 
останніх досягнень науки. У квіт. 
1930 Криворізький окрвиконком 
виділив у основний капітал “О.” 
20 тис. крб.

“О.” а. ліквідовано на поч. 1931 

Олександрівський сквер (ім. Леніна), суч. фото

Постамент Олександру ІІ,
Суч. вигляд, 2002

ОЛЕ-ОРГ

Візитка Ольховського т-ва, 1913

Оголошення про 
продаж квітів, 
1941, 27 квіт.

Повідомлення про орг-цію 
агентства, 
1930, січ.



Історична енциклопедія Криворіжжя479
у зв’язку з проведенням адм.-тер. реформи.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, С. 478, А.211.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 25 січ., 19 квіт., 3 груд.

 

Орієнтація поховання – напрямок, у якому орієнтовано 
череп кістяка. Під час розкопок фіксується за допомогою 
компасу. Використовується як показник при класифікації п. 
пам’яток. Згідно з даними іст. етнографії О.п. визначається 
п. традиціями давніх соціальних груп і повинна була сприяти 
переміщенню душі померлого до потойбічного світу, напря-
мок якого визначався. Напр., у кін. 3 – поч. 2 тис. до н.е. Пн. 
напрямок – “шлях до богів”, а Пд. – “шлях до слави предків”. 
У більшості давніх культур потрібний напрямок визначали, 
орієнтуючись також на схід чи захід сонця, що, в свою чергу, 
залежало від пори року і обумовлювало варіабельність О. 
п.

На Криворіжжі для п. ямної іст. спільноти переважають Зх. 
і Сх. напрямки, для катакомбної – Пд. і Пн.-Сх, для культури 
багатопружкової кераміки – Сх. і Пн., для сабатинівської – Сх., 
для кіммерійців – Сх., для скіфів – Зх., для сарматів – Пн.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 189;

Орнамент – живописна, графічна або скульптурна при-
краса речі, сис-ма закономірного (згідно з симетрією, ритмом) 
поєднання геометричних або різноманітних стилізованих 
елементів. 

Характер О. залежить від матеріалу, форми, призначення 
речі, а також техніки виконання. 

В археології Криворіжжя найчастіше О. зустрічається 
на посуді. Він вирізняється не тільки технікою виконання , 
а й елементами, що повторюються (мотивами). Для доби 
бронзи (2 тис. до н.е.) характерними є наліпний або від-
тягнутий валик, проколи, перлини, пальцеві защипи, вушка 
(наліпні фігури у вигляді вушок), наліпи (наліпні фігури без 

певної форми), штампований (відбитки перевитого шнура 
або гребінця), ямковий, накольчастий (нанесений штампом, 
що має форму овалу, прямокутника чи строчки), насічний 
(нанесений по сирій глині не наколюванням, а штампом з 
вузькою , тонкою, подовженою поверхнею, довжиною до 2 
см), заглиблений або вирізний, прокреслений, канельований 
(жолобчастий), виїмчастий, насічний або нігтевий (виконаний 
нігтевими насічками на сирій глині), фарбований або розпис-
ний (мальований), інкрустований (виконаний у прокресленій 
техніці та затертий білою або червоною пастою).

За мотивами О. різняться: геометричні фігури, прямі лінії, 
шаховий, строчний, рядковий, антропоморфний, спіральний, 
меандр, “ялинка”, “риб’яча луска”.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 189–190; Мельник А.А. 
Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

Освіта – див. Народна освіта.

Осідлість – спосіб життя, пов’язаний з мешканням трива-
лий час на одному місці у поселеннях різного типу.

О. обумовлена різними формами госп. діяльності, що 
потребують сезонної або цілорічної присутності людей. З’яв-
ляється разом з довгочасними і постійні поселення. Первісне 
населення О. не знало і вело спосіб життя рухомих мисливців 

та збирачів у межах своїх “кормових угідь”. У мезоліті зби-
ральництво і рибальство сприяли появі на берегах Саксагані 
та Інгульця сезонних стоянок (напр., “Рибасово 1”, кін. 6 тис. 
до н.е.). Постійна О. з’являється з розвитком відтворюючого 
г-ва в період неоліту (пос. “Рибасово 3”, кін. 4 тис. до н.е.). 
Широкого розповсюдження О. на Криворіжжі отримала у 
добу середньої та пізньої бронзи (16–9 ст. до н.е.), коли 
берегові тераси річок були густо заселені з інтервалом 1–5 
км. Нова хвиля О. припадає на 2–5 ст. н.е – період існування 
черняхівської культури.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 190; Мельник А.А. Кто 
мы?.. Кривой Рог, 2003.

 
«Основа», рудник Брянського товариства. Розташо-

вувався на відстані 3,2 км на пд.-сх. від ст. Кривий Ріг (нині 
Кривий Ріг–Західний), біля берега р. Інгулець. Розроблявся 
кар’єр пл. 0,04 дес. при найбільшій глибині виробітку 24,4 м, 
з яких бл. 15 м були наноси. 2-й кар’єр пл. 0,8 дес., закладено 
на покладі з потужністю пласта 6,5 – 13 м, був на 1902 тільки 
розкритий. Щорічний видобуток руди на “О”. р. досягав 1 млн. 
пуд. З 2-ї пол. 1900-го, коли розпочалася криза, всі роботи 
на р. було припинено, а згодом (у 1902) “О”.р. передано ін. 
кампанії. Запас руди, що залишався, оцінено в 3 млн. пуд.

Орнамент на горщику доби середньої бронзи  15 ст. до н.е.
(Курган Царева Могила, 1981)

Викладачі школи №1 по вул. Глінка. Фото кін. 20-х 20-го ст.

Кар’єр колишнього рудн. Основа,  1913

ОРІ-ОСН
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Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
60–61.

Особа продовольча комісія Управління військово-
продовольчого постачання НК продовольства УРСР 
(Укрвійськпродпостач). У. О.п.к. п. ЧА Південного фронту, 
яке було в.-п. органом Наркомпроду УРСР, засновано з метою 
п. ЧА Південного фронту п. і речами 1-ї необхідності, а також 
для кер-ва роботою місц. п. органів наказом Уповноваженого 
Ради робітничо-селянської оборони від 18 черв. 1919. 

Згідно з ропорядженням командуючого Пд.-Зх. фронтом 
від 10 січ. 1920 перейменовано на У.О.п.к. Пд.-Зх. фронту. У 
зв’язку з поділом Пд.-Зх. фронту на 2 фронти (Пд. і Пд.-Зх.) 
було утворено і 2 к.

На підставі наказу Наркомпроду УРСР від 13 листоп. 1920 
к.п. ЧА фронтів перейменовано в У. в.-п. п. фронтів.

Згідно з наказом Наркомпроду УРСР і Особо уповно-
важеного Головпостачпроду на Україні від 6 і 23 груд. 1920 
для кер-ва справою в.-п. п. при Наркомпроді УРСР у Харкові 
створено У, яке 1 жовт. 1922 розформовано.

Криворізька комісія займалася п. продуктів Пд. фронту та 
населенню прифронтової смуги, контролювала дотримання 
встановлених цін на хліб, залучала до заготівлі хліба робітничі 
продзагони, боролося зі спекуляцією хлібом, встановлював 
загороджувальні загони на залізницях, організовувала 
перевезення та здійснювала нагляд за рухом п. вантажів. 
Займалася питаннями п. роботи на селі, с купівлею фуражу 
та обмундирування. У 1921 допомагала у зборі п. для голо-
дуючого населення Поволжя. 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 3450, Опис фонду.

Особлива комісія по обслідуванню і організації управ-
ління рудниками (комісія Шапіро). К. в складі 4-х гірничих 
інж. на чолі з завідуючим гірничим відділом Катеринослав-
ської Губернської РНГ О.Б. Шапіро і політкомісара Д.З. Муріна 
виїхала до Кривого Рогу 4 лют. 1920. На неї покладалися 
такі завдання:

1. Виявлення чисельності робітників і обслідування рудн. 
Криворіжжя за січ. 1920.

2. Відпуск рудн. кредитів на госп. та ін. невідкладні роботи 
у сумі 400 тис. крб.

3. Прийняття всіх заходів по припиненню розкрадання 
рудничного майна і орг-ція рудничної (пром.) міліції.

4. Детальне обслідування техн. і екон. стану рудн. Криво-
різького р-ну.

5. Збір колекції корисних копалин з тих місць, які на даний 
час не розробляються.

6. Орг-ція тимчасового групового управління рудн., скла-
дання для цього детальної інструкції прав і обов’язків даного 
управління.

7 берез. О.к. повернулася до Катеринослава і була знову 
реорганізована у гірничий відділ при ГРНГ. Гірничим відділом 
було терміново складено коротку доповідь про роботу О.к., де 
викладено суч. стан Криворізького гірничого р-ну і вказано 
техн. заходи і роботи, які необхідно провести. Зокрема було 
створено управління рудн.ми “Райруда”, яке 16 берез. 1920 
виїхало на місце своєї роботи – до м. Кривий Ріг.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 44, А. 38.

Особливий пост – спеціальний пост 1-ї Кінної армії з 8 осіб 
на чолі з Телушкіним, для контролю за діями місц. влади і для 
підтримання громадського порядку та боротьби зі злочинніс-
тю. Створено у січ. 1921. На поч. берез. особовий склад О.п. 
був заарештований за чисельні злочини, включаючи вбивства 
з метою пограбування. Справа слухалася у міському театрі 
“Колізей”. Було призначено 2-х звинувачувачів і 2-х захисни-
ків. Звинувачувачем від повітпарткому виступав Хедекель, 
захисниками були Коломойцев і Зайцев. Суд розпочався 26 
квіт. 1921 і продовжувався кілька днів. 4-х осіб засуджено до 
розстрілу, а ін. отримали різні терміни ув’язнення.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 48, 70; НА КІКМ, КДФ–14830 (5), 
Тинок С.С. Спогади.

Островецьких чавуноливарних і залізоробних заводів 
товариство. Устав затверджено 27 груд. 1885. Час поч. ро-
боти – 29 берез. 1886. Розробляло Новопавлівський рудн., 
що знаходився у Веселотернівській волості Верхньодніпров-
ського повіту, на відстані 2 км від сіл Новопавлівка і Веселі 
Терни. Правління т. знаходилося у м. Варшава (Польща). 
Управляючий Новопавлівського рудн. – Озембловський Вац-
лав Сігізмундович, гірничий інж. – штейгер М.М.Вербенков, 
бухгалтер – І.М. Тонкопрядов (дані на 1914). У 1914 видобуто 
1 414 989 пуд. залізної руди.
Літ.: Адресная книга горных предприятий Юга России. 1915. Х., 1915, 
с. 83–84.

Островецького металургійного заводу рудник. Розта-
шовувався біля с. Новопавлівка, на відстані 2 км від роз’їзду 
Терни, поблизу лінії залізниці. У 1897 один підприємець взяв 
в оренду у селян с. Новопавлівка ділянку землі пл. 1 260 дес. 
терміном на 24 роки, з платою по 1 коп. з пуда видобутої 
руди і з щорічною виплатою не менше як 2 тис. крб. Права 
оренди приватною особою були уступлені т-ву О.м.з. за 50 

тис. крб., яке розпочало розробку руди спочатку невеликим 
кар’єром пл. 0,7 дес., обладнаним паровим підйомником по-
тужністю 12 к.с. Потім заклали 3 шахти глибиною 24–48 м, 
устаткованих 3 кінними барабанами. Всього було видобуто 
4 млн. пуд. руди невисокої якості. З поч. кризи у 1901 роботи 
було припинено і розпочато розвідки на новому місці, біля 
станційного приміщення ст. Терни.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
101–102.

Остроготи – див. Готи.  
  
Офіцери царської армії 

– особи командного і началь-
ницького складу у збройних 
силах Рос. імперії.

Збереглися дані лише по 
обліку О.ц.а. на поч. 1920-
го, коли розпочалася чергова 
мобілізація О. складу до лав 
ЧА. По стану на 1 трав. 1920 у 
Криворізькому повіті О. і військ. 
чиновників, взятих на військ. 
службу було:

Таб. 1

Звання Р/н Род 
військ

Посада в 
ц.а.

Посада 
сучасна

На яку 
посаду 
призна
чається

Мобі
лізо-
ваний 
чи ні

Генерал 1870 піхота нач. див.
не 
займає

адміні-
стратор 
фронту

так

Генерал 1872 артилерія нач. див. не 
займає

адм-р 
фронту

так

Генерал 1873 кавалерія нач. див не 
займає

адм-р 
фронту

так

Генерал 1874 інж. 
війська

нач. див. не 
займає

адм-р 
фронту

так

Адмірал 1876 флот нач. див. не 
займає

адм-р 
фронту

так
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Полков-
ник

1880
піхота кер-к полку

зав. 
повіт
земвід
ділом

стройова 
фронту

так

Полков-
ник 

1882 артилерія ком. полку не 
займає

стройова 
фронту

так

Полков-
ник

1883 кавалерія ком. полку не 
займає

стройова 
фронту

так

Підпол-
ковник

1885 піхота кер-к 
батальйону

не
займає

адм-р у 
тилу

так

Підпол-
ковник

1886 артилерія кер-к 
батальйону

не 
займає

адм-р у 
тилу

так

Капітан 1886 піхота кер-к 
батальйону

бух
галтер 
раднар-
госпу

стройова 
у тилу

так

Поручик 1888 піхота кер-к 
батальйону

не 
займає

стройова 
у тилу

так

Підпо-
ручик

1889 піхота ком. роти не 
займає

стройва так

Прапо-
рщик

1891 піхота ком. роти не 
займає

стройова так

Підпра-
порщик

1892 піхота пом. ком. 
роти

не 
займає

стройова так

Військ. 
чинов-
ник

1887 – зав. хоз. 
полку.

зав. 
прод-
від-
ділом 
з 1 січ. 
1920

в адм. 
фронту

так

О., взяті на облік:
Бабура Г.М. (військ. чиновник);
Бас Я.П. (поручик);
Борейлихогорський М.К. (прапорщик);
Бородулін М.Ф. (підпрапорщик);
Ванотовець М.Ф. (підпоручик);
Варєніков Л.П. (прапорщик);
Варламов Н.Т. (підпоручик);
Васі Д.С. (прапорщик);
Вєтров О.С. (штабс-капітан);
Власенко З.М. (підпоручик);
Волотовський М.Ф, (підпоручик);
Глущенко Й.М. (прапорщик);
Головко І.М. (прапорщик);
Головченко І.С. (поручик);
Голокоз І.К. (прапорщик, священик);
Голосков П.О. (підпоручик);
Гречаник Л.І. (поручик);
Должанський А.І. (прапорщик);
Донченко П.М. (штабс-капітан);
Дунаєвський І.Є. (штабс-капітан);
Єращенко Г.С. (прапорщик);
Єрмак Ф.Т. (підпоручик);
Заболоцький П.І. (прапорщик);
Зайко С.П. (підпоручик);
Зайченко А.Р. (прапорщик);
Кайгородов А.Н. (підполковник); 
Калганов О.Є. (підпоручик);
Канцер Ф.І. (прапорщик); 
Квачевський І.М. (прапорщик);
Кисельов Г.Т. (прапорщик);
Клименко М.С. (прапорщик);
Коваленко М.І. (прапорщик); 
Коваленко С.А. (поручик);
Ковальов Й.П. (військ. чиновник);
Ковальов Т.А. (поручик);
Козлов Ф.С. (прапорщик);
Коломацькій Г.П. (підпоручик);
Коноваленко М.І. (поручик);
Корж Г.Г. (прапорщик);
Корженко Є.С. (підпоручик);
Кудінов І.Я, (підпоручик);
Кузьменко Л.К. (прапорщик);
Кузьменко М.К. (прапорщик);
Лазаренко А.Г. (штабс-капітан);
Лях О.М. (поручик);
Манзюк І.О. (військ. чиновник);
Манускалов П.С. (поручик);
Меркулов Г.П. (військ. чиновник);
Морачевський В.Г. (прапорщик);

Олексієнко О. (прапорщик);
Паливода І.О. (прапорщик);
Ріпка М.С. (прапорщик);
Савченко Д.М. (прапорщик);
Сайко І.І. (прапорщик);
Свєшніков В.В. (штабс-капітан);
Секріпер М.С. (прапорщик);
Сланєвський М.В. (прапорщик);
Слюзко І.М. (штабс-капітан);
Сумароков М.А. (поручик);
Таванцов О.В. (підпоручик);
Тарасенко М.Є. (прапорщик);
Тимошенко І.Г. (прапорщик); 
Томашевьский М.М. (прапорщик);
Хоменко М.С. (прапорщик); 
Хорольський І.П. (прапорщик);
Цир П.Е. (штабс-капітан);
Чернігівський О.А. (прапорщик);
Шаблій М.А. (прапорщик);
Шевцов-Єфстафенко (хорунжий);
Шиян А.С. (прапорщик);
Шмиголь Н.В. (прапорщик);
Шрам І.Л. (прапорщик);
Шулєха М.І. (підпоручик);
Щербина Ш.П. (прапорщик);
Також, на обліку у повітовому військкоматі знаходилося 

67 унтер-О.
О.ц.а. внесли вагомий внесок у розбудову ЧА і створення 

місц. органів рад. влади.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 718; Там само, С. 49; Там само, С. 472.

Охмадит (охорона материнства і дитинства) – сис-ма 
держ., громадських і профілактично-лікувальних заходів, 
направлених на о. і укріплення здоров’я матері і дитини, що 
давала можливість жінці поєднувати працю з вихованням 
дітей. 

Мережа  закладів О. почала створюватися на Криво-
ріжжі у кін. 1920-го за активної підтримки жіночого відділу 
повітвиконкому. 1-м заходом активісток стало проведення 
тижневика захисту дітей.

У період голоду 1921–23  з січ. по верес. 1921 у Кривбасі 
відкрито 3 дитячих садки на 450 місць. Міський дитколектор 
знаходився в поганому стані,  замість 70 дітей в ньому утри-
мувалось 140. Не було одягу, взуття, ліків, білизни, ліжок. 7 
лют. 1921 міськрада прийняла рішення протягом 24 год. під-
шукати краще приміщення і налагодити харчування. У трав. 
відкрито 1-і курси по о. д.і м.

У голодному 1922 на день народження Т.Г. Шевченка 1,8 
тис. дітей отримало гарячий чай з цукерками.  21 груд. місь-
крада дала доручення О. і жінвідділу здійснити концентрацію 
170 дітей „наробразівського” віку у спеціальному дитячому 
будинку.

Лют. 1923 було оголошено місячником допомоги дітям. 
Для координації роботи в міськраді створили спеціальну 
комісію. У берез. введено особливий податок для холостяків 
для проведення заходів по „вихованню дітей”. У трав. у селах 
Криворізького повіту відкрилось 8 ясел.

З берез. 1924 розпочато організацію осередків “Друзі ді-
тей”, – до чл. записалось 60 % робітників і 40 % службовців 
Кривого Рогу. Джерелом прибутку орг-ції стали збори з „не-
трудового населення” (базари), експлуатація лото й казино, 
розповсюдження прапорів. Гол. завданням було визначено  
ліквідацію безпритульності. У жовт. орг-но окружний комітет 
допомоги дітям. Також розпочато створення їдалень для без-
домних дітей від фонду ім. Леніна.

На кін. 1924 у дитбудинку Кривого Рогу знаходилось 3 
дітей дошкільного віку, 20 шк.  віку, 14 підлітків. З них 14 
хл. і 23 дівч.

Продовольчі труднощі 1925, пов’язані з попереднім не-
врожаєм, важко вдарили по багатьох сім’ях міста і р-ну. З 
метою визначення обсягів допомоги було створено комісію 
по “орг-ції дієтичного і гігієнічного обстеження матерів і ді-
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тей”. Важкі умови життя і погане харчування призводили до 
зростання інфекційних захворювань. У лип. 1 300 дітям шк.  
віку було зроблено протидифтерійне щеплення. Виявлено, 
що 10,5 % учнів схильні до цього захворювання, з них 2 % 
взято на безкоштовне дієтичне харчування.

У берез. 1926, по результатам обстеження стану дітей 
міста, міськрада направила акти до інспектури охорони здо-
ров’я і народної освіти для вжиття негайних заходів. У квіт. 
провели тижневик “оздоровлення праці та побуту підлітків”. 11 
трав. 1926 президія заслухала доповідь О. і затвердила його 
та план проведення “ясельної кампанії”. Медогляд дітей рудн. 
ім. Чубаря, здійснений у кін. трав., показав, що всі вони по-
требують покращення харчування і житлових умов. Виявлено 
захворювання на епілепсію, туберкульоз, неврастенію. Тоді ж 
у сел. Гданцівка відкрито дитячий садок “Червона Зірка”.

У черв. 1926 міськрада прийняла рішення про посилення 
санітарного нагляду за школярами і про регулярний, почи-
наючи з 1927, огляд стану шкіл. Ухвалено також розширити 
до 20 ліжок міське пологове відділення, влаштувати літній 
майданчик на 50 дітей і забронювати місця для хворих у 
дитячому санаторії. Окрпомдіт відкрив ряд атракціонів (тир, 
“товарний круг, торгову гірку, грецькі піраміди, тоталізатор”), 
збори з яких направлялись на допомогу дітям і матерям.

Секцією охорони здоров’я міськради утворено комісію 
по розподілу підлітків за бронею по підпр-вах і кустарях 
(чл.: Курилов, Андрюшенко, Лапшин). 24 серп. міськрада 
заслухала доповідь комісії допомоги дітям. Констатувалася 
відсутність планів роботи і сис-мності у кер-ві, захоплення 
“комерціалізацією” роботи.

На поч. жовт. орг-но місц. опікунську раду в складі пред-
ставників: окрсобезу Волощенка, окрсуду Миколаєнка, адмін-
відділу: Абрамчука, охорони здоров’я Богдана та ін.

Для збільшення надходжень на о.д. постановлено ввести 
збір по 10 коп. з кожної години гри на більярді. У лют. 1927 
окрвиконком прийняв постанову, що регламентувала порядок 
відкриття неазартних ігор, більярду, кеглів, тиру, казино тощо. 
Додаткові збори з них йшли на покращення матеріального 
стану дитбудинків. З метою розвитку власної продовольчої 
бази, виділено Ленінській дитячій колонії 100 дес. землі і 
звільнено від сплати податку за неї. Продовжувалась практи-
ка монопольного відкриття різних ігорних закладів виключно 
Окрпомдітом. Так, у берез. почали діяти лото «Джосер» та 
«Щасливий номер». У квіт. оголошено про відкриття на літ-
ній період 9-ти «оздоровчих площадок» (таборів) і дитячого 
санаторію. Протягом всього  місяця проводилася «дитяча 
оздоровча кампанія». У трав. будинок дитини реорг-ли у 
патронажний пункт.

Піклувалися і поліпшенням медичного обслуговування 
школярів. Так, в серп. 1927 60 шк. помічників лікарів були на-
правлені для підвищення кваліфікації, а 28 лікпомів зі стажем 
понад 14 років – до Дніпропетровського медичного ін-ту для 
проходження півторарічної екстернатури на отримання звання 
лікаря. У 1927 вперше розпочато диспансеризацію учнів шк., 
гірпромучів та підлітків, що працювали на вир-ві.

У квіт. 1928 відділом охорони здоров’я  проведено загаль-
номіський медичний огляд підлітків, а у травні – нараду завід-
уючих антропометричними кабінетами з питань покращення 
медичного нагляду за школярами. У черв., після закінчення 
навчального року, проводився 2-й профілактичний огляд 
учнів. У лип. окрвиконком виділив кошти для розміщення 
дітей зі вродженою патологією по лікарських закладах ін. 
округів. На поч. нового навчального року було проведено 
осінній медогляд учнів усіх шк. 

Всього протягом 1928 орг-но 8 дитячих майданчиків у се-
лах, 1  – у Кривому Розі, 5 – на рудн. Кошти на це відпустили: 
окрвиконком – 5,5 тис. крб., НКЗ – 3 тис. крб., ЦРК –2 тис. 
крб. та ряд ін. орг-цій.

У січ. 1929 рішенням міськради суми по економії зарплати 
переведено на дитячий будинок і патронування дітей. У сер. 
трав. відділ охорони здоров’я затвердив план оздоровчої 
кампанії на літо. Зокрема, з 25 трав. по 25 черв. проведено мі-
сячник оздоровлення дітей та школярів по всьому Криворізь-

кому округу. Тисячі підлітків за рахунок держави відпочили в 
таборах і на тимчасових „дитячих майданчиках” при шк. 

У 1929 у Кривому Розі було відкрито 6 дитячих садків, а 
на 1930 заплановано 14.

У кін. трав. 1930 міськрада спеціальним рішенням орг-ла 
перевірку виконання постанови про проведення підготовки до 
літнього відпочинку дітей. На поч. черв. президія  заслухала 
доповідь про діяльність О. та перспективні плани на поточний 
рік. По результатах обговорення було прийнято відповідні 
постанови, направлені  на виділення додаткових коштів і 
збільшення к-ті відпочиваючих за рахунок держави малечі. На 
сер. черв. таких дітей у Кривому Розі нараховувалось 830.

У лют. 1931 обговорено директиву ВУЦВК про орг-цію 
нових дитячих садків. У квіт. створено комітет допомоги 
дітям (5 осіб), подібні „п’ятірки” згодом було орг-но на рудн. 
Але засідань міського комітету представники секцій народ-
ної освіти і охорони здоров’я не відвідували, що знижувало 
результативність роботи. Було дано установку на обійняття 
всіх дітей садками. 

У черв. 1931 оздоровчою кампанією в Кривому Розі було 
охоплено 2 560 дітей (26 % від усіх). До роботи було залучено 
11 лікарів, 8 вчителів, 21 лікпом, розповсюджено 100 під-
писних листів на збір коштів. Проведено також карнавочний 
(кружечний) збір.

10 вересня пройшла нарада працівників сис-ми О., у 
якій взяли участь завідувачі яслами, дитмайданчиками, 
дитсадками, лікарі та акушери-гінекологи. Обговорювались 
питання покращення роботи і збільшення її обсягів. У кін. 
листоп. відкрито дитяче відділення єдиного диспансеру на 
вул.  Глінка, 31.

У голодному 1932, 21 жовт., відбулася р-на конференція 
т-ва „Друзі дітей” з питання відкриття по селах дитячих май-
данчиків (тобто тимчасових дитсадків). На цей час у р-ні їх 
було тільки 6.

У розпал голоду (берез. 1933) правління т-ва „Друзі дітей” 
провело збір по підписним листам на користь дітей-сиріт та 
виснажених постійним недоїданням. У трав. відбулась роз-
ширена нарада осередків т-ва „Друзі дітей” міста і рудн. по 
заходах з підготовки відпочинку та оздоровлення школярів 
на літній період. Під цим же гаслом пройшов і семінар піонер-
ського і шкільного активу. Мобілізація всіх можливих ресурсів 
в місті і р-ні дозволила відкрити у черв.–лип. 1933 140 дитячих 
майданчиків по селах, де харчувалося 2,3 тис. дітей віком 
від 6 місяців до 8 років. 50 з них продовжували працювати 
і взимку. У Кривому Розі на цей час діяло 40 дитсадків, де 
знаходилось 3 845 дітей. У лип. до таборів було вивезено 
350 піонерів з рудн. Важкий матеріальний стан призвів до 
закриття у серп. садків у Миколаївській, Авдотієвській сіль-
радах, селі Кам’яне Поле та ін. Підсумки роботи тяжкого 1933 
підвела р-на конференція працівників дошкільних установ, 
що відбулася 27 жовт. Було визначено завдання на зимовий 
період, констатувалась необхідність орг-ції харчування для 
багатьох виснажених дітей.

Вихованці дитячого будинку ім. Леніна, 1921
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У квіт. 1934 на рудн. “Більшовик” відкрито ясла на 30 ді-

тей. Насиченим виявився черв., коли відбулося засідання 
президії міськради спільно з директорами шк. з питань 
оздоровлення дітей. Було створено спеціальні штаби для 
узгодження роботи всіх зацікавлених і задіяних установ. 25 
черв. у парку ім. газ. «Правда» відкрито дитячий санаторій. 
Путівки розповсюджувалися виключно через профспілки. 
У цей же час розпочалася кампанія по перевірці класового 
складу малечі і виявленню  дітей «ворожих елементів», яких 
позбавляли права утримання, а значить і харчування. Багато 
батьків так. чин. втрачали єдину можливість забезпечити 
дітей більш-менш нормальним харчуванням.

У жовт. 1934 пройшла велика нарада з підсумків оздо-
ровлення дітей і вироблення планів на 1934/35 навчальний 
рік. У ній взяли участь представники комсомолу, профспілок, 
міськради, директори шк. і працівники дошкільних установ.

Поч. 1935 ознаменувався кампанією по збору коштів серед 
учителів шк. на оздоровлення кволих дітей. Так, педагоги СШ 
рудн. ім. Артема зібрали на це 400 крб. Створена міжвідомча 
комісія по підготовці до літньої оздоровчої кампанії у квіт. 
розпорядилась орг-ти табори при кожній шк. За результатами 
проведеного конкурсу кращою виявилась шк. ім. Хатаєвича 
на рудн. ім. Карла Лібкнехта, також добре підготувалися шк. 
Кривбуду. 

У серп. зібралася райконференція т-ва „Друзі дітей”, на 
якій було накреслено ряд заходів по збільшенню к-ті місць у 
піонерських таборах. Тоді ж було створено комісію по переві-
рці стану виховної роботи в дитяслах міста і села. Зразковими 
визнано ясла при міській дитячій консультації. На своїх серпн. 
засіданнях міськрада знову звернула увагу відповідних орг-
цій на посилення боротьби з безнаглядністю дітей.  У жовт. 
міськздороввідділ виділив колгоспу ім. Хатаєвича Лозуват-
ської сільради 5 тис. крб., ще 5 тис. крб. – наркомат охорони 
здоров’я на буд-во дитячих ясел. У кін. року, за ініціативою 
голови ради  дружин ІТР Є. Вєснік, відкрито дитячий санаторій 
на 40 ліжок в Зеленому містечку. 

У берез. 1936 ЦК спілки гірників асигнував 15 тис. крб. на 
придбання палацами культури рудн. ім. Чубаря, ім. Дзержин-
ського і “Жовтневий” 3-х ігротек для обслуговування дітей. 
30 берез. міськрада оголосила, що до таборів у літній період 
планується направити 26 тис. учнів. Суттєву допомогу у цьому 
надав ЦК спілки гірників Півдня – 450 тис. крб. 19 квітня прий-
нято рішення про створення дитячого піонерського парку в 
р-ні СШ № 8 і про огляд підготовки до проведення дитячих 
“маївок”. В сер. трав. на відпочинок у піонерських таборах 8,3 
тис. дітей шахтарів виділено 60 тис. крб. Наприкінці того ж 
місяця відкрито з табір у Софієгейківці (нині с. Валове) на 100 
дітей (за одну чергу), а при рудничних шк.  – 2 тимчасові табо-
ри на 530 дітей. На поч. черв. почав діяти учнівський санаторій 
на вул. Першотравневій. Начальник буд-ва КМЗ Я. Вєснік 
передав один з кращих котеджів на 1-й дільниці під пологовий 
будинок, який до того розташовувався у бараках. По селах на 
час жнив розпочато створення пересувних ясел на фургонах. 
Перші такі ясла орг-но в Лозуватській сільраді. На поч. лип., 
згідно з рішеннями міськради, відведено земельні ділянки 
під буд-во нових дитячих ясел на Гданцівці, вул. Пушкінській, 
Українській та на ст. Карнаватка. У Давидовському парку т-
т „Руда” побудував піонерський табір на 150 дітей за чергу. 
На поч. верес. на ст. Карнаватка  відкрито кімнату матері та 
дитини, а на рудн. “Жовтневий” – дитсадок на 300 місць. Для 
нього було закуплено м’які меблі, картини, іграшки і білизну. 
У верес. також було вручено державну грошову допомогу 
матерям, які народили по 7 і більше дітей. Першою отримала 2 
тис. крб. за 7-у дитину Єфросинія Старченко з рудн. ім. Карла 
Лібкнехта. За 9-у дитину виплачували 4 тис. крб. 

1 жовт. закінчено капітальне буд-во дитячих ясел на рудн. 
“Червона Гвардія”.

Значно покращився стан у Веселотернівській дитячій коло-
нії, де нараховувалось 343 вихованця. Там постійно працюва-
ли музичний, балетний та фізкультурний гуртки. У сер. жовт. 
у СШ № 16 (Соцмісто) відкрито санаторій на 25 учнів.

У груд. салони Індпошиву, згідно з рішенням міськради, 

почали позачергово виконувати замовлення багатодітних 
родин. З міського бюджету виділено кошти на орг-цію дитячих 
новорічних ялинок, включаючи подарунки для хворих дітей, 
що знаходились у лікарні.

У груд. 1936 встановлено крайній термін здачі планового 
буд-ва ясел і молочних кухонь – до 10 січня 1937. Тоді ж на 
вул.  Українській відкрито санаторій для хворих і слабких ді-
тей, які перенесли важкі операції. 

Всього у 1936 у Криворізькому р-ні діяло 13 пологових 
будинків на 201 ліжко, з них в місті і на рудн. – 154, а 44 – на 
селі. В р-ні працювало 26 постійних дитячих ясел на 1 110 
дітей.

1 лют. 1937 проведено конференцію працівників дошкіль-
них установ з питань покращення роботи. Повільно розгор-
талася мережа дитячих ясел на селі. З метою допомоги кол-
госпам у їх орг-ції міський відділ охорони здоров’я відправив 
30 вихователів для створення 25 дошкільних установ на 1,2 
тисячі дітей.  У квіт. розширено ясла рудн. “Більшовик” з 30 
до 70 місць. Дружини-активістки ІТР на чолі з Є.Вєснік запо-
чаткували поздоровлення породіль у пологових будинках. З 
сер. трав. розпочав роботу новий пологовий будинок на 1-й 
дільниці КМЗ. У лип. при СШ № 8 відкрився денний дитячій 
табір на 107 чоловік, для розваг було виділено патефон.

Ставилось питання про розширення дитячої лікарні, яка 
мала 60 ліжок і була постійно переповнена, у зв’язку з цим 
хворим часто відмовляли в прийомі на стаціонар. Міськрада 
відмінила рішення комунгоспу про перенесення дитячого сад-
ка з вул. Першотравневої на рудн. ім. Дзержинського, бо тоді 
багатьом приходилося би щодня долати відстань 3,5 км.

У 1937 99 багатодітних матерів Кривого Рогу отримали 
допомогу від держави на суму 196 тис. крб.  

У наступному 1938 заплановано побудувати 25 ясел.
У сер. січ. 1938 на 1-й дільниці Кривбуду відкрито ясла 

на 120 дітей. 1 квіт. міськрада оприлюднила план кампанії 
оздоровлення дітей на літній період: всього мали відпочити 
7 659 дітей, з них 247 – в Алушті, 664 – у Софієгейківці, решта 
– у пришкільних таборах. Значна к-ть школярів віддихала у 
таборах наросвіти по лінії профспілок. Так, близько 700 дітей 
працівників КМЗ побували літом у Софієгейківці. У деяких 
селах стан з буд-вом ясел залишався напруженим. Так, у 
колгоспі «Широке Поле» Христофорівської сільради 40 дітей 
утримувались у недобудованих яслах. 

На поч. жовт. 1938 у Кривому Розі понад 2,5 тис. дітей 
перебували в дитячих садках і тимчасових «майданчиках». 
У середньому за літній період вони поправились на  2,5 кг. 
Найкраще обслуговування було на КМЗ. Загал. витрати на 
це в р-ні склали понад 300 тис. крб. Взимку к-ть дітей збіль-
шилась до 2 785. 

У сер. груд. Криворіжжя підхопило ініціативу робітників 
мистецтва і культури по орг-ції зимового відпочинку школярів 
під час канікул. У театрах, кінотеатрах, клубах  проходили 
показові виступи худ. самодіяльності. Радісно зустрічали 
Новий рік вихованці Веселотернівського дитбудинку – для 
них придбали звукову кіноапаратуру вартістю 7,5 тис. крб. 
Тепер діти дивились фільми 5 разів на місяць.

На поч. 1939 у місті діяло 26 дитячих садків, у яких нара-
ховувалось 1 436 дітей. На оздоровлення дітей шахтарів ЦК 
профспілки гірників Півдня асигнував 360 500 крб., протягом 
літа в піонерських таборах побувало 1 396 учнів, у санаторі-
ях місц. значення відпочило 293 чоловіки, 32 – у санаторіях 
Криму і Кавказу. 

10 берез. закінчено буд-во нового міського пологового 
будинку – 49 кімнат загальною пл. 1,5 тисячі м2. Вартість 
закладу без устаткування склала 468 тис. крб. Лікарня мала 
35 ліжок для породіль і 25 гінекологічних. 

На поч. квіт. лікувальну мережу Червоного Хреста пере-
дано на міський бюджет.  У кін. квіт. створено міжвідомчу 
комісію по підготовці піонерських таборів до прийому дітей. 
Вона розробила ряд конкретних заходів по покращенню 
справи. На засіданнях виконкомів кер-ки підпр-в і установ, 
які відставали від графіку, звітували про роботу. 

У приміщенні міськради було встановлено новорічну 
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ялинку для дошкільнят.

У лют. 1940 розпочато буд-во ясел на 60 дітей біля шахти 
«Гігант» т-ту «Дзержинськруда». Розширилася мережа ди-
тячих садків «Криворіжсталі» –весною їх нараховувалася 8 
на 5 575 дітей. 

На поч. січ. 1941 почав діяти дитячий садок на вул. 
Широківській (50 дітей) і молочна кухня на рудн. ім. Рози 
Люксембург.

Протягом січ.–лют. 23 багатодітні матері Кривого Рогу 
отримали допомогу загальною сумою 48 тис. крб. У т.ч. 12 
мешканок Центрально-Міського р-ну одержали 24 тис. крб. 
На поч. лют., за ініціативою гол. лікаря дитячої міської лікарні 
№ 1 Гальперіна, орг-но шк. санітарної освіти для матерів. 1-й 
випуск відбувся 25 квіт.

До першотравневих свят при робітничому клубі рудн. ім. 
К. Лібкнехта  відкрили «дитячий павільйон» з б-кою, актовою 
залою, ігротекою.

У трав. також було відкрито дитячий санаторій у Зеленому 
містечку, де лікували дітей робітників і службовців “Криво-
різьбуду”. На кін. трав. тільки по Центрально-Міському р-ну 
було підготовлено літніх таборів на 2 тис. дітей, на що місц. 
орг-ціями відпущено бл. 200 тис. крб. 
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 236–242.  

Охорона здоров’я на Криворіжжі між двома світо-
вими війнами. (Про О.з. за період Рос. імперії див. Земська 
медицина).

У перші роки рад. влади стан О.з. населення К. був вкрай 
запущеним. Гол. перепоною до впровадження масового ме-
дичного обслуговування у 1-й пол. 1920-х була відсутність 
коштів, що призвело до різкого скорочення лікарняних закла-
дів та к-ті медичних працівників на третину. На рівень 1914 К. 
вийшло тільки в 1925. Постійною болючою проблемою міста 
і р-ну в міжвоєнний період залишалась недостатня к-ть місць 
в лікарнях та низька пропускна спроможність лікувальних 
закладів. Так, у 1914 ліжок в лікарнях К. було 370, а у 1924  
– 390. Для забезпечення мінімальних потреб необхідно було 
подвоїти їх число.

Крім того, по допомогу до міських лікарень зверталось 
багато сільс. жителів. Їм в більшості випадків відмовляли в 
стаціонарі через відсутність місць. К-ть ліжок для породіль 
була втричі меншою від необхідної. Медичну допомогу отри-
мували менше половини з них.

Великою проблемою у 1920-ті залишилася боротьба з 
пошестями. Ця небезпека багатократно збільшилась під 
час голоду 1921–23. У квіт. 1921  до Кривого Рогу прибув 
спеціальний загін лікарів (50 осіб) для термінового щеплення 
від віспи. В цей же час розпочалась епідемія холери. Тільки в 
місті на 15 серп. нею було інфіковано 437 осіб, з яких 167 по-
мерли, а 250 видужали. В Криворізькому повіті було уражено 
25 % населення. У місті працювало 4 загони по боротьбі з 
цією епідемією. Не встигли позакривати холерні бараки, як 
у верес. у 5 волостях повіту зафіксували спалах чуми. Щоб 
покращити ефективність роботи при лікарнях, у лип. 1921 
створено комісії службовців, які здійснювали колективне 
кер-во.

Стан суттєво не змінився і в 1922. У лют. знову розпо-
чато кампанію по боротьбі з чумою. В цей непідходящий час 
розгорілися суперечки по питанням ліквідації Райздраву, 
який обслуговував робітників рудн. Після тривалої боротьби 
його вирішили залишити і включити в план матеріального 
постачання. У квіт. знову повернулась епідемія холери. Було 
побудовано спеціальний барак для хворих. Не вистачало 
вакцини, особливо в селах.

На 1 верес. в Кривому Розі на холеру захворіло 150 осіб, 
з яких 45 померли. Питанню боротьби з пошестями була 
присвячена конференція спілки Всемедикосанпраця, яка 
пройшла 5 верес. 1922.

У лют. 1923 у місті було зафіксовано хворих на малярію 
113 осіб. У цей період значного поширення набули венеричні 
захворювання. Для лікування хворих при окружній лікарні 

відкрили відділення на 10 ліжок. 
В таких умовах суттєвою допомогою стало створення 

у 1923 поруч з держ. сис-мою О.з. мережі лікарняних за-
кладів робмеду (робітничої медицини), за рахунок коштів 
соціального страхування при активній допомозі профспілок. 
Сис-ма робмеду об’єднувала мережу поліклінік і підлеглих їм 
медпунктів на підпр-вах. Поліклініки робмеду, крім лікуваль-
ної, розгортають і профілактичну роботу: створюють тубер-
кульозний і венерологічний диспансер, дитячі консультації, 
антропометричні кабінети для школярів і молоді. У кін. року 
міськрада відпустила робмеду 5 тис. крб.  на організацію 
диспансеру в залізорудному басейні.

З появою робмеду медичне обслуговування робітників 
покращилось. Але централізаторські тенденції взяли гору в 
сис-мі О. з. Під приводом боротьби з дублюванням, розпо-
рошенням сил і коштів ця сис-ма згортається. З 1926 року 
Робмед стає підвідділом окружної інспекції О. з. виконкому. 
Не отримала розповсюдження й ін. форма орг-ції лікарняної 
справи – оренда приватними медиками лікувальних закладів. 
Конкуренція сприяла б покращенню обслуговування хворих 
і запобігла б монополізації медицини.

На 31 груд. 1923 лікарняна мережа округу складалась з 14 
лікарень на 265 ліжок і 9 тимчасових амбулаторій, причому 
70 відсотків приміщень вимагали капітального ремонту, який 
останній раз робився в 1914. В поточному році було відкрито 
4 лікарні на кошти населення і окружна – на кошти бюджету. 
Протягом року через амбулаторії було пропущено 76 330 осіб, 
в середньому по 9 540 на місяць. У 1923 на одного лікаря в 
окрузі приходилось 32 тис. жителів, на одну амбулаторію –14 
тис. К-ть ліжкових хворих в лікарнях склала 4 738, ліжко/днів 
– 55 581. Медичну допомогу отримало тільки 65 % тих, хто 
її потребував. На утримання 1 хворого витрачалось 54 коп. 
у день. На 1 лікарню припадало в середньому 9 чоловік 
персоналу. Число амбулаторних відвідувачів склало 25 621 
чоловік, тобто 33 хворих  на 1 лікаря в день. В амбулаторіях 
працювали: 1 доктор, 1 помічник, і 1 фельдшер. Діяло також 
22 фельдшерських пункти.

Число стаціонарних хворих в Кривому Розі з 1 січ. по 1 
жовт. 1923 склала 958 осіб (16 229 ліжко/днів), вартість утри-
мання – 78 коп. на день. К-ть медперсоналу в лікарнях на 100 
ліжок склала 42 особи. Амбулаторно відвідало – 76 330  осіб, 
в місяць в середньому 9 540 осіб.

У січ. 1924 у Кривому Розі на малярію хворіло 708 осіб. 
Завдяки зусиллям міськради та профспілкових організацій, на 
сер. 1924 на кожному діючому рудн. було орг-но амбулаторію, 
де працювали: лікар, фельдшер і акушерка. Також на рудн. 
“Дубова Балка” відкрито лікарню для гірників на 40 ліжок. 
Останній медичний пункт на віддаленому рудн. “Жовта Річка” 
було орг-но у листоп. 1924.

На кін. 1924 у Кривому Розі існувало 2 лікарні, 2 полі-
клініки, 9 амбулаторій, 1 протитуберкульозний диспансер. 
Медперсоналу нараховувалось: 19 лікарів, 4 стоматологи, 
22 фельдшерів і акушерів.

Робота мережі медичних установ Криворізького округу за 
період з 1 жовт. 1923 по 1 жовт. 1924 характеризується таки-
ми даними: на 1 жовт. 1923 було лікарів (Кривий Ріг/округ): 
26/183, поступило 1189/4570, виписалася 1122/4444, померло 
46/174, проведено ліжко/днів 18597/56 357, здійснено опе-
рацій 326/2154, прийнято пацієнтів лікарнями 11352/200096, 
фельдшерами 7189/138767. В числі прийнятих: болящих на 
гостроінфекційні хвороби 343/9330, на туберкульоз легень 
104/2121, на туберкульоз ін. органів 122/992, на малярію 
1157/61297, на сифіліс 238/1310, ні ін. венеричні захворю-
вання 179/839.

Діяльність робмеду за вказаний період була такою. У 
Криворізькому окрузі поступило 1912 осіб, виписалося 1830, 
померло 37, проведено ліжко/днів 14934, здійснено операцій 
124. У поліклініках прийнято хворих 28547/148263, в т.ч. 
первинних 12274/63572, в амбулаторіях і медпунктах округу 
прийнято 109 136, в т.ч. 50087 первинних. Всього прийнято 
хворих 28547/257399, на квартирах відвідано 966/7914 осо-
би.

ОХМ-ОХО
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Особливо великі зусилля направлялися на профілактику 
захворювань, яка часто ставала пріоритетною, що звужувало 
можливості лікувальної медицини. Соціальний аспект спря-
мування проявився в орг-ції сис-ми охорони праці на вир-ві, 
покращенні квартирних умов робітників, розширенні санітар-
но-просвітницької пропаганди, створенні сис-ми Охмадиту 
(пологових будинків, дитячих і жіночих консультацій, будинків 
матері і дитини, надання допомоги матерям і дітям).

З 1925 у практику входять щорічні масові оздоровчі кампа-
нії дітей і школярів. Через сис-му таборів, дитячих санаторіїв, 
літніх майданчиків пройшло десятки тисяч дітей.

У берез.1925 профспілка ВСГ звернулась до кер-ва ПРТ 
про відкриття нічного профілакторію і поліклініки робмеду на 
рудн. “Дубова Балка”. Це було викликано тим, що в лікарні 
Новоросійського рудн. (нині ім. Фрунзе), розрахованій на 40 
хворих, постійно перебувало 60 при видачі харчування на 
40 осіб. 

В останній день берез. відбулись організаційні збори чл. 
секції О. з. і праці міськради. Було орг-но бюро секції і роз-
роблено план по боротьбі з малярією. У сер. квіт. рішенням 
Криворізького ОВК введено при всіх райлікарнях штати з 
2-х лікарів. 9 трав. було створено т. зв. ремонтну комісію по 
відправці робітників і службовців на курорти. У кін. вказаного 
місяця міськрада підтримала прохання профспілок до окр-
виконкому про виділення 15 тис. крб. для відкриття нічного 
санаторію для гірників. Згодом було створено окружний 
туберкульозний комітет, до якого ввійшли представники 
міськради. 18 черв. відправлено звернення до ЦК КП(б)У з 
проханням дозволити побудувати в Долинському р-ні сана-
торій для робітників Кривбасу.

На сер. 1925 у Кривбасі по сис-мі робмеду гірників об-
слуговували: 6 амбулаторій, 1 лікарня (ім. Крупської), 1 
тубдиспансер. В них працювало: 11 лікарів, 3 стоматологи, 
13 помічників лікарів, 6 акушерів, 1 фармацевт, 8 медичних 
сестер і 31 особа обслуговуючого персоналу. Але не було фа-
хівця по очах, вухо-горло-носу, неврастенії, відсутній рентген. 
У лікарні ім. Крупської нараховувалось 50 ліжок; по 10 було 
у Веселих Тернах і Кривому Розі, що було явно недостатнім. 
Також не було карети швидкої допомоги. Визнавалося, що 
для обслуговування жителів міста і басейну необхідно, як 
мінімум, подвоїти к-ть лікарів. 

Наприкінці 1925, з метою покращення санітарного стану 
Кривого Рогу, створено міську санітарну секцію в складі 78 
осіб, –   кожному чл. міськради було доручено конкретний 
сектор міста.

Бюджет установ О.з. Криворізького округу у 1923 складав 
60 тис. крб., у 1924 – 108 тис. крб., у 1925 – 209 тис. крб., 
у 1926 – 375 тис. крб. Зарплата лікарів у 1914 дорівнювала 
125 крб. на місяць, у 1923 – 18 крб., у 1924 – 21,6 крб., у 1925 
– 50,0 крб., у 1926 – 75 крб. На обладнання лікувальної ме-
режі округу у 1923 відпущено 3,5 тис. крб., у 1924 – 118 тис. 
крб., у 1925 – 90 тис. крб. Якщо у 1923 транспортні засоби 
лікувальних установ включали 9 коней, то у 1926 їх вже було 
48. Аптек у 1923 було 12, у 1925 – 29. На ремонт лікарень у 
1924 виділено 118,3 тис. крб., у 1925 – 63,3 тис. крб. За період 
з жовт. 1924 по жовт. 1925 на лікарняну справу асигновано 
121 389 крб., на О. материнства і дитинства – 17,7 тис. крб., 
на санітарно-епідемічні заходи – 19 тис крб., на утримання 
апарату – 6,2 тис. крб.  

У січ. 1926 міськрада розглядала питання затримки на 2 
місяці кошторису на буд-во окружної лікарні з боку окрмісь-

кгоспу. Винних притягнули до адм. відповідальності. Наступ-
ного місяця було заслухано доповідь про буд-во базового 
складу аптекоуправління, на яке виділено 15 тис. крб. Цього 
ж місяця на Всеукр. з’їзд медичних працівників відділ О. з. 
делегував лікаря Попова.

На засіданні міськради 14 квіт. було оголошено про від-
сутність у Кривому Розі епідемічних захворювань. Але згодом 
збільшилась к-ть людей, покусаних скаженими собаками. Це 
спонукало поставити питання про відкриття у Кривому Розі 
пастерівського пункту.

У квіт. були створені окружний та р-ний туберкульозні 
комітети, які зразу ж оголосили тубтиждень з 29 числа. У 
трав. було затверджено положення про окружну протиту-
беркульозну раду.

У серп. дозволено робити платні аборти всім категоріям 
громадян. Тим, хто отримував зарплату до 40 крб.,  це ро-
билось безкоштовно; від 40 до 60 крб., –   за 2 крб.; від 60 
до 80 крб., –   3 крб.; від 80 до 100 крб., –   5 крб., понад 100 
крб. – 6 крб. 

У кін. вказаного місяця у Кривому Розі створено бактері-
ологічний кабінет і заслухано на президії міськради доповідь 
інспектора О.з. про діяльність.

У верес. міськрада прийняла звіт аптекоуправління і 
згодом затвердила його статут. Було також заслухано допо-
відь окружного санітарного лікаря про боротьбу з епідемією 
скарлатини та вирішено у наступному бюджетному році (1 
жовт. 1926 – 1 жовт. 1927) відкрити мережу антропометричних 
кабінетів для контролю за з. молоді.

Серйозна ситуація склалась в окрузі по захворюванню 
трахомою. Показник був вищим за середній по Україні (8,35% і 
2,35% відповідно). Міськрада звернулась в НКОЗ для направ-
лення в округ спеціального загону по боротьбі з трахомою за 
рахунок центрального бюджету. 

Восени було згорнуто сис-му робмеду, яку перевели на 
місц. бюджет. Одночасно секція О.з. міськради розпочала 
клопотання перед ОВК про підвищення пенсій інвалідам.

На пленумі міськради, який відбувся 6 груд. 1926, було ска-
зано про необхідність оживлення діяльності санкомісій з ме-
тою покращення санітарного стану міста. Причому особлива 
увага зверталася на перевірку продуктів, які продавались на 
базарах, та на стан приміщень загал. користування. Прийнято 
заходи по покращенню обслуговування міського населення 
медперсоналом та збільшено к-ть лікарів за викликом.

Було звернено увагу на підвищення к-ті фахівців у медич-
них установах міста. Розпочато клопотання перед ОВК про 
закріплення за прибуваючим до Кривого Рогу медперсоналом 
квартир. Для зменшення навантаження на лікарняні кабінети 
поліклінік вирішено організувати у місті амбулаторію, яка 
буде служити для відбору хворих, потребуючих спеціальної 
медичної допомоги. 

На поч. 1927 пастерівську лабораторію Кривого Рогу було 
визнано однією з найкращих в Україні.

Після довгих зволікань, у кін. черв. було прийнято рішення 
про виділення перших 50 тис. крб. на поч. буд-ва окружної 
лікарні з 1 жовт. У лип. міськрада приймає рішення про від-
криття на всіх рудн. пунктів 1-ї допомоги. Було також введено 
спеціальну „медичну книгу” на право безкоштовної помочі 
застрахованим.

Важливим завданням стала профілактика туберкульозу, 
який виходив на 1-й план по мірі розгортання залізорудної 
пром-ті. Набирають поширення т.зв. тубтижневики, коли 
лікарі та актив проводили агітаційно-роз’яснювальну роботу 
серед населення по попередженню цієї хвороби.

У зв’язку зі збільшенням нервово-психічних захворювань, 
у кін. серп. на засіданні секції О.з. піднімалось питання про 
буд-во відповідного диспансеру. У жовт. міськрада переві-
рила роботу інспекції О.з. Ряд депутатів та жінок-активісток 
було прикріплено до лікарняних установ. З 1 листоп. при 
всіх медичних закладах створено лікарські консультації по 
наданню листків тимчасової непрацездатності. У кін. листоп. 
зареєстровано міське медичне т-во „Допомога” та орг-но раду 
по венеричних захворюваннях і боротьбі з проституцією. 

Нова поліклініка на вул. Пушкіна, 1936, 28 січ.
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Перед Новим роком влада передала приміщення колиш. 
будинку фізкультурника  Криворізькому єврейському медико-
санітарному товариству (КЄМСО) під рентгенкабінет. 

На цей час у місті нараховувалось 8 лікарень на 270 ліжок, 
2 поліклініки, 2 тубдиспансера, вендиспансер, 4 амбулато-
рії, розширена окружна лікарня до 300 ліжок з хірургічним, 
урологічним, очним, травматичним, терапевтичним та вухо-
горло-ніс відділеннями. 

У 1927 відряджено до вузів для підвищення кваліфікації 
12 помічників лікарів, 9 аптечних працівників, 2 зубних лікарі 
і 22 лікаря.

Попри всі зусилля, Кривий Ріг продовжував залишатись 
брудним містом з низьким рівнем загал. санітарної культури 
населення. У зв’язку з цим, на рудн. “Комінтерн”  (м. Мар-
ганець) і у Веселих Тернах у січ. 1928 орг-но великі курси 
для підвищення кваліфікації санлікарів Кривбасу. З 1928 
інспектурі з. було віддано розпорядження про укладення угод 
на обслуговування чл. інвалідних кооперативів. Для надання 
термінової допомоги в міській поліклініці ім. Томського з лют. 
встановлено нічне чергування лікарів.  Питанню покращення 
роботи лікувальних установ Криворізького басейну був також 
присвячений черговий з’їзд медичних працівників округу, 
що відбувся на поч. берез. А в кін. місяця затверджено план 
кампанії по щепленню віспи на весну і літо. Також прийнято 
рішення про поч. атестації медперсоналу. Не повністю ще 
була подолана така хвороба як малярія, – пошесті спалаху-
вали практично кожного року. На своєму черговому засіданні 
президія міськради звернулась до ОВК з проханням відкрити 
у Кривому Розі станцію по боротьбі з цією хворобою. Наси-
чений подіями був і серп. Розпочались роботи по підготовці 
документації для буд-ва нової окружної лікарні і виділено 15 
тис. крб. на терміновий ремонт старої. Було також розро-
блено п’ятирічний план розвитку мережі медичних установ 
міста. На черговому пленумі ОВК, що відбувся 8 жовт., було 
заслухано доповідь секції О.з. про стан лікарняної мережі в 
окрузі. Створено комісію по розробці пропозицій по її роз-
ширенню і покращенню. У листоп. при Гданцівській лікарні 
почав працювати туберкульозний стаціонар на 18 ліжок. У 
сер. груд. на рудн. “Дубова Балка” відкрили нову поліклініку 
– ім. 10-ї річниці Жовтня.

В цілому за 1928 бюджетні асигнування на О.х. було 
збільшено на 50 %. У наукові відрядження до Москви, Ленін-
граду, Харкова їздив 21 лікар. Але ще залишалась велика 
к-ть недоліків і проблем. Зокрема, хронічна нестача лікарів 
у медпунктах і амбулаторіях, випадки несвоєчасної виплати 
зарплати. Відмічалось слабке вивчення профзахворювань 
серед гірників, відсутність інфекційного відділення при 
окружній лікарні.

Асигнування по Кривому Рогу на О.з. у 1926/27 склали 
42297 крб., у 1927/28 – 46 991 крб., у 1928/29 – 47 673 крб. З 
фонду меддопомоги застрахованим на утримання лікувальної 
мережі, а також на дотації було відпущено у 1926/27 – 259 605 
крб., у 1927/28 – 206 303 крб., у 1928/29 – 281 416 крб.

У січ. 1929 міськрада знову повернулась до проблеми за-
вершення підготовки робочої документації та прискорення 
початку будівництва окружної лікарні. А у лют. ставилося 
питання перед Урядом про створення на К. спеціального 
туберкульозного санаторію пропускною спроможністю 400 
хворих на рік. Наступного місяця до Москви було відправле-
но завідуючого тубдиспансером Абрамова для запозичення 
досвіду лікування цієї хвороби.  З’їзд лікарів К., що відбувся 
10 берез., підтримав пропозицію міськради по збільшенню 
відрахувань на О.з. в окрузі. У квіт. було створено спеціальну 
раду соціальної допомоги по боротьбі з туберкульозом, куди 
ввійшли представники профспілкових і громадських органі-
зацій. У подальші часи проблема боротьби з туберкульозом 
та силікозом не знімалось з черги денної. У трав. більшість 
депутатів міськради висловились за необхідність створення 
профдиспансеру з 4-х відділень, який повинен буде зайнятись 
дослідженням цих захворювань. Тоді ж було прийнято рішення 
про розширення приміщення тубдиспансеру за рахунок до-
будови і про необхідність просити ОВК закласти кошти на 

1929/30 фінансовий рік на буд-во нового диспансеру. У кін. 
трав. було утворено комісію по наданню опіки над душевно-
хворим та інспекцію по  перевірці О.з. і соцзабезу. 15 трав. 
прийняв 1-х відвідувачів будинок відпочинку „Червоний Маяк” 
на Дніпрі.

Постійна нестача середнього медперсоналу і невиконан-
ня НКОЗ заявок місц. влади на направлення до Кривбасу 
відповідних фахівців призвело до орг-ції місц. медичної 
профшколи, а згодом її реорг-ції в технікум. У черв. відбувся 
8-й окружний з’їзд медичних працівників, який затвердив 
п’ятирічний план розвитку медицини і О.з. На поч. лип. було 
відведено земельну ділянку для нової окружної лікарні і при-
йнято рішення про виділення 60 тис. крб. на буд-во будинку 
санітарної освіти. Ще раз підкреслено необхідність розпочати 
буд-во окружної лікарні саме в 1929. З цією метою міськрада 
порушила питання перед НКОЗ про видачу коштів у сумі 450 
тис. крб. і в першу чергу –150 тис. на хірургічне відділення.

У верес. було розширено Дзержинську амбулаторію до 
6 кабінетів, – тепер вона могла обслуговувати до 130 тис. 
осіб на рік.

На поч. верес. з Харкова прибула спеціально направлена 
медична експедиція по дослідженню впливу залізорудного 
пилу на стан з. шахтарів. У верес. міськрада прийняла спеці-
альне рішення по боротьбі з епідемією черевного тифу. Вво-
дилось штрафування за антисанітарний стан дворів, будинків 
та ряд ін. заходів. 23 листоп. окрвиконком затвердив склад 
комісії по сприянню буд-ву окружної лікарні і поліклініки.

У груд. президія ОВК звернулись до Уряду з проханням ви-
ділити 872 тис. крб. на організацію раціонального харчування 
гірників та на санітарні заходи проти поширення епідемій.

Але екон. криза, що виникла в Радянському Союзі, у зв’яз-
ку зі згортанням непу, не дала втілити в життя розроблених 
планів. Так, місц. бюджет на О.з. на 1929/30 рік було зменше-
но до 9,6 % проти 10,7 від загалу у 1928/29. Санітарно-техн. 
фонд складав всього 2 тис. крб. і 1 тис. було відпущено на 
санітарну освіту населення. Норму харчування для хворих 
встановили тільки 70 % від необхідної, суттєво знизили її для 
туберкульозних хворих. Міськрада висловила пропозицію про 
збільшення відсотку бюджету, що виділяється на О.з.

На 1928/29 РСІ затвердила штати медичного персоналу 
басейну в к-ті 644 осіб при потребі 723. На 1929/30 потрібно 
було 735, а затвердили лише 702 одиниць. В останній місяць 
року, виконуючи установки центру, було розпочато кампанію 
боротьби проти приватної практики медиків, яка „ідейно 
перероджує лікарів”. 

Поч. 1930-го ознаменувався екстреними заходами по лік-
відації трахоми. Показник цього захворювання на К. майже 
втричі перевищив середній рівень по Україні. Було прийнято 
постанову про поч. диспансерного обстеження хворих на 
трахому та її примусове лікування серед школярів. У січ. було 
також прийнято рішення про виділення 25 тис. крб. на завер-
шення зведення будинку саносвіти. Президія  міськпрофради 
затвердила в берез. відведення ділянки під поліклініку по вул. 
Пушкіна. Паралельно ставиться питання про розширення 
туберкульозного диспансеру на рудн. ім. Леніна, який тулився 
у 3-х невеличких кімнатах.

На рудн. ім. Дзержинського орг-но дієтичний диспансер 
для лікування робітників, хворих на кишково-шлункові за-
хворювання.

Важка ситуація склалась навкруги розробки робочої 
документації окружної лікарні. Щоб прискорити буд-во, при-
ймається рішення про використання типового проекту. У 
квіт. почалось буд-во поліклініки по вул.  Пушкіна. 22 трав. 
відбулась орг-ційна нарада міського комітету по оздоров-
ленню праці і побуту. До його складу введено представників 
усіх великих підпр-в міста. Забігаючи наперед, скажемо, що 
практична відсутність коштів не дала можливості реалізува-
ти розроблений план, а голод 1932–33 фактично поставив 
крапку на діяльності названого комітету. У черв. міськрада 
приймає рішення про виділення коштів на буд-во нового туб-
диспансеру, ремонт 2-ї лікарні і поч. кампанії профілактики 
проти розвитку кишково-шлункових інфекцій. 1 лип. затвер-
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дили постанову № 22 про негайне повідомлення міськраді 
про всі випадки заразних і гостроепідемічних захворювань.  
У сер. вказаного місяця за ухвалою НКЗО на тер. шахти 
“Більшовик” відкрито санаторій для хворих гірників. Правда, 
в ньому хворі на туберкульоз не були відділені від інших, що 
створило загрозу переносу інфекції. 

На кін. існування Криворізького округу мережа лікуваль-
них установ виглядала так (Криворізький р-н / Криворізький 
округ): лікарень 8/22, в них лікарів 26/72, ліжок 283/696, амбу-
латорій і поліклінік 12/39, в них лікарів 36/73, фельдшерських 
пунктів 2/5, в них персоналу 1/4, пологових будинків 0/0, 
пунктів 1-ї допомоги 1/7, тубдиспансерів 1/1, тубпунктів 0/1, 
венпунктів 1/3, в них лікарів 1/3, консультацій Охматдиту 3/8, 
в них лікарів 3/7. У Кривому Розі (без рудн.) діяло 2 лікарні, 
в яких було 18 лікарів, 195 ліжок, 5 самостійних амбулаторій 
і поліклінік, в них лікарів 38, пунктів 1-ї допомоги 2 з 1 ліка-
рем, 1 тубдиспансер, 1 вендиспансер, в ньому 5 лікарів, 2 
консультації Охматдиту з 5 лікарями.

Під кін. року було відкрито зуболікувальну поліклініку 
Червоного Хреста та проведено поголовне щеплення дітям 
дошкільного віку проти черевного тифу, віспи, скарлатини 
та дифтериту.

На 1 січ. 1931 у рудн. р-ні К. (без міста) нараховувалось 
69 776 жителів, з них застрахованих – 22 779. Всього ліжок 
в лікарнях – 285, з них в хірургічному відділенні – 113, в те-
рапевтичному – 82, в гінекологічному – 23. Тобто, на 1 ліжко 
приходилось 85 застрахованих або 261 житель. Зареєстро-
вано 719 чоловік хворих на сифіліс, 1 719 – на трипер.

На поч. 1931 знову виникла загроза поширення епідеміч-
них захворювань. Для координації дій всіх служб міста 13 січ. 
було утворено р-ну комісію по боротьбі з пошесними хвороба-
ми. У лют. міськрада перевірила виконання партійно-урядових 
директив по орг-ції дитячих майданчиків (тимчасових садків) 
на селі, в контексті підготовки до весняної посівної кампанії. 
Весною в р-ні спалахнула епідемія віспи. Всі наявні ресурси 
було кинуто на її подолання, згідно постанови міськради від 
14 квіт. У черв. розпочато формування медичних бригад 
(лікар плюс медсестра) для обслуговування колгоспників 
під час жнив. Слід зауважити, що це була важка справа, 
оскільки саме тоді в місті набули поширення кишково-шлун-
кових інфекцій і великі медичні сили прийшлось кинути на 
профілактичну роботу.

Також кожного місяця погіршувався стан з туберкульозом. 
Щодня по допомогу зверталось до 90 осіб. Ситуація усклад-
нювалась відсутністю рентгену і лабораторії в тубдиспансері. 
На поч. серп. піднято питання про створення спеціальних ясел 
для хворих дітей віком 1-2 років.  Для покращення матері-
альної бази і закупки ліків у верес. рентгенкабінети почали 
брати плату за послуги.

Постійні клопотання перед Урядом і ЦК КП(б)У нарешті 
досягли результату – у сер. верес. ВУЦВК прийняв постанову 
про покращення медичного обслуговування Кривбасу, зокре-
ма, в бік модернізації очисних споруд для води і покращення 
контролю за її якістю. Одночасно розпочато набір робітників 
і колгоспників на масові заочні курси „санітарної культури” 
для ознайомлення широких верств населення з основами 
індивідуальної гігієни і санітарії. Під кін. року відбувся зліт 
представників новоствореного Всеукр. т-ва оздоровлення 
праці і побуту. Гол. метою було визначено боротьбу з анти-
санітарією на вир-ві і в побуті.

В цілому 1931 закінчився значним погіршенням стану 
О.з., особливо в сільс. місцевості. Щоб виправити положен-
ня на селі, 7 січ. 1932 міськрада провела пленум секції О.з. 
та праці спільно з головами сільс. та селищних рад. Великі 
зусилля  прикладались і до залучення профспілок до справи 
покращення медичного обслуговування. Про це велась мова 
на березн. об’єднаному пленумі секцій О.з. і праці за участю 
представників профспілок міста. Зокрема говорили про за-
тягування буд.-ва лікарні Криворізьбуду, де замість 100 квалі-
фікованих робітників працювало лише 54. У квіт., виконуючи 
урядові постанови, міськрада виділила 12 „буксирних бригад” 
від єдиного диспансеру на вир-во для допомоги рудничному 

медперсоналу у проведені заходів по „санітарному мінімуму 
і оздоровленню”. Оголошено конкурс на кращий медпункт 
(1-а премія – 500 крб.). 12 трав. в урочистій обстановці було 
відкрито р-ну лікарню на вул. Пушкіна. Її було обладнано 
найдосконалішою для того часу апаратурою.

У серп. приймається ряд важливих рішень по покращенню 
фінансування лікарняної мережі міста і р-ну. Зокрема, місько-
му відділу О.з. додатково відпущено 15 тис. крб., підвищено 
зарплатню лікарям, які працюють на селі.

У зв’язку з голодом, який набирав силу, були прийняті 
рішення по поліпшенню постачання мережі дошкільних за-
кладів, дотацію міськвідділу О.з. в сумі 10 тис. крб. (на ліки), 
слід особливо підкреслити, – створення санаторію для дітей 
відповідальних працівників міста та р-ну.

Голод викликав пошесті інфекційних хвороб, зокрема, 
черевного тифу (верес.). Спеціальна комісія вивчила стан 
в р-ні і розробила заходи по боротьбі з інфекцією. Завдяки 
рішучим діям, ситуацію в місті вдалось стабілізувати.

Збільшення к-ті захворювань на ґрунті недоїдання та го-
лоду в кін. року вимагало мобілізації всіх ресурсів, які були 
достатньо обмеженими. Але дещо вдалось зробити. Так, у 
листоп. прийнято рішення про повернення приміщень відділу 
О.з., які в різні часи зайняли сторонні орг-ції. Було утворено 
міський штаб по боротьбі з тифом, проведено місячник лік-
відації „соціальних хвороб”, виділено додатково 10 тис. крб. 
для 1-ї лікарні.

На кін. 1932 мережа лікувальних закладів Кривого Рогу і 
р-ну складалася з 2 поліклінік, 17 амбулаторій, 43 пунктів 1-ї 
допомоги, 12 лікарень на 582 ліжка (на одне ліжко припадало 
583 особи населення), 2 тубдиспансерів, 2 вендиспансерів, 
1 єдиного диспансеру, 33 установ Охматдиту, 3 санітарних 
амбулаторій. Всіх лікарів нараховувалося 203, в т.ч., 6 санітар-
них і 2 дитячих. На 1 тис. населення приходилося 9,8 лікарів. 
Середнього медперсоналу було 374 особи.

Поч. 1933 припав на пік голоду. Було продовжено місяч-
ник боротьби з „соціальними захворюваннями” (прямо про 
боротьбу з голодом говорити було заборонено). Затвердже-
но рішення про покращення постачання молоком дитячих 
будинків, куди щоденно прибувало по 5–7 дітей, про буд-во 
лікарні КМЗ. Санітарно-епідемічний стан у Кривому Розі і р-ні 
визначався як небезпечний. Приймались термінові заходи, 
зокрема, збільшення фінансування лікарень і підвищення 
продуктових норм. У кін. січ. було перевірено хід буд-ва 
лікарні КМЗ. Констатувалось, що матеріали і устаткування 
використовуються не за призначенням. Необхідні додаткові 
кошти.

12 лют. було затверджено постанову про запобіжні заходи 
проти розвитку паразитарних тифів. У кін. місяця  відбулася 
1-а всебасейнова організаційна нарада т-ва оздоровлення 
праці і побуту (ВУТОП) разом з секцією О.з. та побуту з питань 
боротьби з епідемічними захворюваннями. Також прийнято 
ряд рішень про забезпечення рентген-кабінетів необхідними 
матеріалами і обладнанням, про надання додаткових площ 
дитколектору, про попередження поширення інфекційних 
хвороб.

З метою покращення орг-ції постачання та обліку хворих і 
помираючих, у берез. проведено перереєстрацію населення 
міста, але результати обліку були втаємничені і на сьогодні 
ще не відомі. 

Село знаходилось у важкому стані. Весною половина пра-
цездатного населення не могла вийти у поле в результаті ви-
снаження. Весь ресурс від О.з. було відряджено у берез. для 
допомоги у посівній. Також розглянуто стан справ у дитячому 
колекторі і приймається ряд заходів по його покращенню. 26 
берез. міськрада приймає 3-є рішення про додаткові заходи 
проти розвитку шлункових захворювань. 16 трав. міська 
надзвичайна комісія затвердила постанову про обов’язкове 
триразове щеплення проти черевного тифу, в примусовому 
порядку. Ослаблених голодом дітей було вирішено відправити 
до оздоровчих та пришкільних таборів за рахунок держави. 
Про це говорилось у постанові «Про літню дитячу оздоровчу 
кампанію». 

ОХО-ОХО
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у р-ні, у верес. у Кривому Розі орг-но будівельну контору 
облздороввідділу.

Слід підкреслити, що у трагічні для міста і р-ну 1932–33 
міськрада робила все можливе при тих обмежених фінан-
сових і матеріальних ресурсах, щоб рятувати людей. Але, 
затиснута директивами і циркулярами, місц. влада не була 
спроможна суттєво змінити ситуацію на краще. 

На поч. 1934 гол. увага міського відділу О.з. звернута 
на допомогу селу, яке повільно відроджувалося від втрат 
голодомору. Але ця активність має кампанійський характер 
і проходить двічі на рік – під час посівної та збиральної. У 
самому Кривому Розі зусилля направлені на покращення 
обслуговування хворих і ліквідацію поганого до них став-
лення. Комісії з перевірки стану медичних закладів  виявили 
факти грубого поводження з боку персоналу в лікарні Криво-
різьбуду, малярійної станції, тубдиспансеру. Наприклад, на 
шахті ім. Рози Люксембург хворі і травмовані чекали по 2–3 
год. поки їх піднімуть на поверхню. У 3-у кварталі міськрада 
займалась наведенням порядку в сільс. лікарнях та медпунк-
тах. З метою залучити до справи О.з. кер-ків підпр-в, шк. та 
громадських орг-цій, 1 жовт. проведено об’єднане засідання 
секцій О.х., комунгоспу і наросвіти з усіма лікарями міста 
та представників з-дів з питань координації та об’єднання 
зусиль. Як приклад поганого ставлення з боку кер-ва рудн., 
наводився стан тифозного бараку на шахті “Більшовик”, 
– приміщення було без вікон, дверей, з недостатньою к-тю 
ліжок. 7 листоп. до чергової річниці Жовтн. революції відкрили 
нову водолікарню.

На останньому в 1934 засіданні пленуму міськради було 
підведено підсумки роботи за рік. Зокрема говорилося про не-
достатню увагу медичному обслуговуванню населення міста, 
погану постанову роботи в робітничих селищах. Медпункти на 
вир-ві працюють незадовільно, негаразд орг-но прийом хво-
рих, які чекають в чергах по 4–5 год. Негожий стан з допомо-
гою і в сільс. лікарнях – в антисанітарному стані Лозуватська, 
Широківська і Веселотернівська. Профілактичними заходами 
охоплено 78 % від плану. Зросла захворюваність на малярію 
– у 1934 нараховувалось 39 794 хворих (1933 – 12 605). По-
гано проходить боніфікація (знищення малярійного комара). 
Відмічається негативний санітарний стан міста і робітничих 
селищ, а у зв’язку з цим почастішали випадки дизентерії, 
черевного тифу, кишково-шлункових захворювань.

Труднощі 1934 залишились і у наступному. Так, 1-й пле-
нум міськради (січ. 1935) відмічав нестачу ліків, відсутність 
інфекційної і дитячої лікарень, пологового будинку, брак оздо-
ровчих і стаціонарних дитячих установ, поганий стан з хар-
чуванням, недостатність ліжок в медустановах. На поч. року 
у місті діяло 22 лікарні з 218 лікарями. Наводились приклади 
затримки зарплатні на 2 місяці працівникам Дзержинської 
поліклініки, невиплати квартирних у 8-й міській лікарні. Мед-
пункт Зеленого містечка працював незадовільно, робітники 
не лікувались через брак медикаментів. Зразковою було ви-
знано лікарню рудн. ім. Карла Лібкнехта (зав. – Сироватка), 
у якій нараховувалось 52 співробітника.

Питанню виправлення недоліків і покращення обслугову-
вання була присвячена нарада гол. лікарів медичних закладів, 
яка пройшла 7 січ.

У 1935 порівняно з 1934 у 3,5 рази знизилась інфікованість 
на малярію, травматизм – на 12 %, гнійні захворювання – на 
15 %, кишково-шлункові – на 46 %. Загал. показник захво-
рюваності знизився на 26 %.

20 січ. 1936 відкрито нову поліклініку на вул. Пушкіна. У 
кін. цього ж місяця пройшов обласний зліт відмінників О.з., 
на якому в основу стаханівського змагання  лікарями по-
кладено індивідуальний догляд за хворими. Лют. пройшов 
у напруженій організаційній роботі – проведено зліт р-них 
медиків з питань конкурсу на кращу медустанову області 
(20 лют.); семінар лікарів по знеболюванню пологів (26 
лют.); 2-й р-ний зліт відмінників О.з. по підсумку конкурсу на 
кращу медустанову. У роботі взяла участь делегація лікарів 
м. Запоріжжя.

У берез. Кривий Ріг став місцем проведення обласної 
наради по результатах боротьби проти малярії у 1935 і за-
вданням на 1936.

У квіт. міськрада прийняла рішення про створення додат-
кового пункту швидкої допомоги у Кривому Розі та провела 
лікарську конференцію з питань переливання крові.  23 трав. 
у новій поліклініці на вул. Пушкіна розпочала роботу виїзна 
конференція Укр. ін-ту експериментальної медицини, в якій 
взяли участь дир. ін-ту проф. Я. Лівшиц, заслужений діяч 
науки проф. Ситенко, проф. Шамов, Альперін, Боренський. 
В останні дні трав. пройшла р-на конференція з проблем 
боротьби з малярією.

Черв. було оголошено місяцем боротьби з епідемією 
скарлатини серед дітей. Також проводилась масова роз’яс-
нювальна кампанія про шкідливість абортів у контексті не-
давно прийнятого закону про їх заборону. Тільки з 5 по 10 
черв. у р-ні проведено сотні зборів, де учасників було більше 
18 тис. осіб.

Лип. пройшов під знаком закриття абортних відділень у 
лікарнях з одночасним розширенням пологових відділень. 

Для обслуговування збиральної на село направили 48 
лікарів.

У результаті опилення водоймищ та ін. боніфікаційних 
заходів на поч. серп. вдалося знизити захворюваність на 
малярію на 60 %. 

Для зменшення черг в реєстраційних відділеннях у кін. 
серп., як експеримент, в лікарні Кривбуду було введено по-
саду диспетчера, який видавав хворим талони з визначеним 
часом прийому у лікаря. Ця практика згодом була поширена 
на всі заклади і збереглась до сьогодення.

У 1936 велика увага приділялась проведенню у Кривому 
Розі різних наукових кампаній. Так, 20–21 жовт. відбувся 
семінар по лікуванню шкіряних та венеричних захворювань. 
У роботі взяло участь 3 професори, які виступили з допо-
відями. Наступного дня орг-но р-ну конференцію лікарів по 
покращенню медичного обслуговування. На ній наводилося 
багато прикладів поганого відношення до хворих, зокрема 
у лікарні ім.  Крупської (рудн. ім. Фрунзе). 7 груд. відбулась 
р-на конференція з проблем зменшення захворюваності та 
травматизму. Кращими лікарями названі: Вугман – травма-
тологія р-ної лікарні, Супрун – лікарня Кривбуду, І. Катеринін, 
Є. Стисін, М. Зуб, Ц. Істейко, М. Ізнер, М. Макогон. 24 груд. 
пройшла конференція з питань ліквідування ракових захво-
рювань. На ній чествували 2-х найстаріших лікарів Кривбасу 
– Бориса В. Зейтмана і Олексія М. Абрамічева.

Протягом 1936 у Кривому Розі було відкрито: новий по-
логовий будинок і будинок санкультури, інфекційний барак 
(сел. Дубова Балка), лікарня на 25 ліжок (рудн. “Червоно-
гвардійський”), рентгенкабінет (рудн. ім. Кагановича). У 3-у 
кварталі почали діяти онкодиспансер і дитячий санаторій на 
30 ліжок. При міській дитячий консультації започатковано 
молочну механізовану кухню, а при санстанції – гістологічний 
пункт. Лікарню на рудн. ім. Леніна розширено на 20 ліжок, 
Долгінцевський тубдиспансер – на 10, військовий шпиталь 
– на 5.

З поч. 1937 основна увага була направлена на посилення 
боротьби з виробничим травматизмом і висипним тифом. 
Почали проводитись регулярні наради гол. лікарів, рекомен-
дації яких потім закріплювались у відповідних рішеннях. Для 
попередження кишково-шлункових захворювань 15 берез. 
ухвалено обов’язкову постанову про сис-матичну дезинфек-
цію дворів жилкоопів, підпр-в, установ і приватних осіб з 1 квіт. 
Вирішено також перевести єдиний диспансер на двозмінну 
роботу протягом літнього періоду. 

У липні відбулися випуски 20-ти молодих фельдшерів 
і акушерів і 3-річної шк. медсестер Червоного Хреста (34 
особи).

У жовт. міськрада прийнято рішення про зариблення 
міських ставків видами „гамбузія”, які знищують комарів. 
Продовжувались перевірки роботи лікарень міста і басейну. 
На всі  випадки порушень  міськрада реагувала відповідними 
заходами. 

ОХО-ОХО
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шкідництві не обминула багатьох медпрацівників. Було ре-
пресовано персонал медпункту з-ду «Комуніст». Вони «зізна-
лись», що спеціально шкодили з. стахановців, які зверталися 
по допомогою. Репресовано промсанінспектора т-ту «Руда» 
лікаря Гончаренка за «підробку висновків про результати 
випробувань перфоратора Бєжина», завідуючого міським 
пунктом швидкої допомоги Рісмана – за зв’язок з «ворогом 
народу». Така ж доля спіткала і завідуючого міським відділом 
О.з. Плоткіна.

Серйозні проблеми виникали у справі буд-ва нових за-
кладів. Так, на 15 серп. асигнування на О.з. були використані 
тільки на 45 %, спорудження пологового будинку виконано на 
57 %, дитячих ясел – на 36 %. З 31,7 тис. дітей яслами були 
забезпечені тільки 1,3 тис. Винних знайшли в середовищі 
«ворогів народу» – Потньова, Віпринська, Мусарський, – які 
працювали у відділі О.з. міськради.

Науково-практична конференція з питань використання 
нових лікарських препаратів пройшла при сприянні міськради 
28 лют. 1938. У квіт. було розширено р-ну лікарню – додано 
пологове відділення на 30 ліжок, на що витрачено 400 тис. 
крб.; прийнято рішення про буд-во при райлікарні великої 
механізованої пральні на суму 380 тис. крб. 

У трав. біля ст. Гейківка відкрито дитячий санаторій, у 
черв. – шк. медсестер на рудн. ім. Фрунзе. 15 лип. на вул. 
К. Маркса біля кінотеатру ім. Леніна почала діяти міська по-
ліклініка Червоного Хреста.

На сер. лип. у місті працювала центральна лікарня на 
300 ліжок з повністю укомплектованим штатом, лікарня на 
Гданцівці, поліклініка, дитяча лікарня, тубдиспансер, вен-
диспансер, малярійна станція, бактеріологічна лабораторія, 
пастерівська станція і медичний технікум.

У листоп. закінчено буд-во лікарні КМЗ біля ст. Червона. 
У новому 4-поверховому будинку розташувались єдиний 
диспансер, дитяча лікарня і консультаційний пункт. Вартість 
комплексу – 1,2 млн. крб. У кін. місяця тут відбулася конфе-
ренція, присвячена міжнародному протираковому тижню. У 
роботі взяли участь відомі вчені: професори Бріккер, Шмун-
дак, Соловйов. Кращим лікарем року визнано Гальперіну 
Марію Аронівну.

На поч. груд. при аптеці № 26 по вул. Леніна відкрито 1-е 
довідкове бюро, яке давало інформацію про наявність ліків 
у всіх установах міста.

Всього на О.з. у 1938 асигновано 17,3 млн. крб. 
У січ. 1939 для ознайомлення з методами роботи лікаря 

Соловйова (Донбас) по боротьбі з профзахворюваннями 
і травматизмом було направлено делегацію з 14 лікарів, 
інженерів і інспекторів по О. праці. Метод засновувався на 
навчанні робітників самодопомозі та взаємодопомозі; в штаті 
лікарні відсутні санітарки, а є тільки медсестри, що надають 
більш кваліфіковану допомогу. Після повернення до Кривбасу 
було проведено кампанію по впровадженню цього метода.

6 трав. відбулось урочисте відкриття нової лікарні КМЗ, яка 
вважалась однією з найкращих по області і в Україні.

Але не все було так добре, як офіційно проголошувалось. 
Після переведення станції швидкої допомоги в малопридатне 
приміщення, різко погіршилась її робота. До відділу О.з. місь-
кради надходила велика к-ть скарг про бездушне відношення 
з боку лікарів та персоналу до хворих, особливо в лікарні 
рудн. ім. Рози Люксембург, яка колись вважалась кращою, у 
лікарні коксохімічного з-ду. У 1-й пол. року до ладу вступила 
лікарня у Новому Кривому Розі (нині житловий масив ПдГЗК) 
для дітей, хворих на туберкульоз кісток 

Було також відкрито дитячу консультацію на рудн. “Ко-
мінтерн” т-ту «Октябрьскруда», нову лікарню на 40 ліжок на 
Карнаватці, станція швидкої допомоги, дитяча лікарня на 
10 ліжок, пологовий будинок на 35 місць – при медкомбінаті 
КМЗ. 

Великі неполадки були виявлені в лікарні коксохімічного 
з-ду. Там хворих не купали, не вистачало склянок (чай пили 
з тарілок), не було достатньої к-ті грілок, погане харчування 
тощо. Міськздороввідділ попередив завідуючого Тауберга 

про необхідність негайного усунення всіх недоліків протягом 
тижня.

У 1939 на потреби О.з. було асигновано 19 327 000 крб. 
У зв’язку з підготовкою до майбутньої війни, у січ. 1940 

при всіх лікарнях було відкрито курси по вивченню методів 
переливання крові.

6 квіт. відбулась нарада активу медпрацівників К. з питань 
підсумків роботи за 1939 і завдань на 1940. Констатувалось, 
що у місті діє 61 лікарська установа, де працює 218 лікарів і 
880 одиниць медперсоналу. Особливо добре поставлено ліку-
вання в Гданцівській тублікарні, будинку дитини і водолікарні. 
Відмінно працювали фельдшер Кучер (поліклініка КРЕСу), 
хірург Вчорашній (лікарня ім. Крупської), лікар Суворова (Цен-
трально-міська поліклініка), санлікар Степанова (райлікарня). 
Багато безладь виявлені у лікарні рудн. ім. Орджонікідзе та 
“Першотравневий”. У сис-мі О.з. в 1940 працювало 3 339 
чоловік, з них у соцзмаганні приймали участь 1 910, було 166 
відмінників і 389 ударників соціалістичної праці. Відмічалась 
велика плинність кадрів. Так, до райлікарні у 1939 прийнято 
117 санітарів, а звільнилось 91.

У трав. на самому віддаленому рудн. басейну “Жовта 
Річка” розпочато буд.-во медичного містечка вартістю 400 
тис. крб.  

У 1-й пол. року було закінчено спорудження колектора для 
стічних вод біля лікарні рудн. ім. Дзержинського, розпочато 
буд-во механізованої пральні для Центральноміської лікарні 
пропускною спроможністю 300 кг білизни на добу. На Інгу-
лецькому рудн. приступили до зведення дитячої лікарні для 
хворих на легені.

На весну 1941 захворюваність на малярію у Кривому Розі 
порівняно з берез. 1939 знизилась на 60 %. Найкраще бороть-
бу з хворобами було орг-но у Гданцівській лікарні, лікарні шах-
тоуправління ім. Першого Травня, на рудн. ім. Дзержинського 
і КРЕСі. Погано працювала амбулаторія шахтоуправління ім. 
Ілліча, сел. рудн. МОДР, міські дитячі поліклініки.

З 1 квіт. встановлено цілодобове чергування в ряді аптек 
міста (№№ 101, 103, 104, 113, 118).

Весною почастішали випадки отруєння деревним спир-
том, яке призводило до втрати зору. На роз’яснювальну 
роботу і боротьбу з цим злом було кинуто кращі лікарські 
сили міста.

У той рік планувалось довести асигнування на О.з. у 
Кривбасі до 20 млн. крб., закінчити все попереднє буд-во (7 
об’єктів) та розпочати ряд нових.

Війна призвела до повної руйнації 8-ми лікарень і амбу-
латорій вартістю 3,8 млн. крб. Частково було пошкоджено 
39 закладів О. з. – збитки склали 3,9 млн. крб. Всі втрати 
оцінювались в 15 760 000 крб. З 80 будівель 2 було зірвано, 6 
спалено, 2 розграбовано, 18 постраждали від артобстрілу.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 76–81; ДАДО, Ф.1, Оп. 3, С. 3402, 
А. 60; Довідник з основних статистико-економічних показників госпо-
дарства р-нів Дніпропетровської області. Х., 1933, с. 174–175.
Літ.: Нові адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 80–81, 272–273; 
Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 
2005, с. 212–227.

 
Охорона історико-культурних пам’яток – сис-ма гро-

мадських або держ. організацій та заходів для захисту і 
збереження і. та к. п., зокрема цінних творів мистецтва.

До 1917 О. і.-к. п. не була законодавчо регламентована. 
Під час революційних подій 1917–20 і у перші роки рад. влади 
загинула велика к-ть і.-к. цінностей. Найбільше постраждали 
поміщицькі палаци. Зокрема було спалено і розграфлено 
садиби кн. В. Кочубея у Ганнівці, С. Колачевського біля одно-
йменного рудн., Г. Харіна і П. Марченка у Веселих Тернах, 
постраждали родинні маєтки Галковських (сел. Артема) і 
Ростовських (с. Вечірній Кут), садиба О. Поля у Дубовій Балці, 
маєток Шмаковських у с. Покровське, садиби Ф. Мершавцева 
у Кривому Розі, Л. Яницького у с. Скелеватці, О. Апраскі-
ної-Рахманової в Олександродарі, В. Добровольського у с. 
Зелене та ряд ін. При цьому було втрачено велику к-ть старо-
винних речей, мистецьких творів та книг. 

Заходи органів влади були спорадичними і не носили сис-
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матичного характеру. О. і.-к. п. було покладено спочатку на 
повітовий, а потім на окружний відділ нар. освіти.

Перше розпорядження “Про заходи охорони творів старо-
вини, мистецтва і науки” Катеринославського губернського 
виконкому, адресоване Криворізькій Раді, прийнято за кілька 
днів до австро-угорської окупації і не могло бути впрова-
дженим у життя. Тільки з 1926 під тиском громадськості 
Криворізький окрвиконком прийняв рішення про збір рухомих 
пам’яток старожитностей, які планувалося зосередити у місц. 
музеї. Останній через різні причини так і не було орг-но до поч. 
ВВВ. 17 січ. 1928 окрвиконком затвердив постанову “Про по-
рядок охорони пам’яток культури та природи”, що включала 6 
пунктів. 1-й забороняв самовільні розкопки всіх типів пам’яток 
археології, а також проведення будь-яких порубок дерев. 
Контроль за цим покладався на окрінспектуру нар. освіти. 
2-й пункт покладав на земельні органи всі і. або природні п. 
вивести з землекористування. Було також передбачено від-
повідальність осіб, які взяли з курганів або ін. п. археології 
предмети старовини і не поставили їх на облік в інспектурі 
нар. освіти. За це могли оштрафувати на 100 крб., послати 
на примусові роботи на термін до 1 місяця або позбавити волі 
на той же термін. Догляд за виконанням цієї постанови було 
покладено на міліцію та виконкоми сільрад.

Про те, як втілювалася в життя ця важлива постанова, 
свідчить той факт, що до 1941 у Кривому Розі і р-ні на обліку 
не було жодної п. і. та к. крім 8-ми скульптур: Леніну, Сталіну, 
Дзержинському та ін. діячам рад. держави.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А. 18.
Літ.: «Красный Горняк», 1927, 20 мар., 27 июл., 3 авг.; Таке саме, 
1928, 25 сент.; “Червоний Гірник”, 1929, 26 трав.; Законодавство про 
пам’ятники історії та культури. К., 1970, с. 6–7. 

Охорона праці – сис-ма техн., санітарно-гігієнічних і пра-
вових заходів, безпосередньо направлених на забезпечення 
безпечних для життя і здоров’я людини умов праці.

О.п. було оголошено одним з пріоритетних завдань рад. 
влади. На це щорічно виділялися значні кошти. Питання 
О.п. висувалися на 1-е місце з розгортанням ремонтно-
відновлювальних робіт у 1921. Відділ О.п. при Південбюро 
ВСГ утворено 11 груд. 1920 на чолі з П.Т. Крежановським. 
З 43 рудн. у 1921 на 21, на яких проводилися монтажно-
демонтажні роботи було створено комісії по О.п. Рудничний 
р-н обслуговувався 3-ма інспекторами: п., техніки і санітарії 
(лікар Є.П. Попов). З кін. квіт. по кін. черв. зареєстровано 8 
нещасних випадків. З великими труднощами вдалося тільки 
на поч. 1924 вирішити питання про постачання ПРТ спец-
одягом для гірників.

З 1 жовт. 1924 по 1 жовт. 1925 у Криворізькому окрузі було 
зареєстровано 2 136 нещасних випадків, підписано 130 колек-
тивних договорів і 594 тарифних угод, 49 трудових договорів. 
Отримано 1 778 дозволів на надурочні роботи. Від робітників і 
службовців надійшло 831 заяв про порушення О.п. Органами 
держ. контролю у Кривому Розі проведено обслідування 58 
підпр-в і установ, по округу – 98, по залізорудному р-ну – 49, 
всього – 205. При цьому виявлено такі порушення: 446 пра-
вових, 264 санітарних, 170 по ТБ, 77 по житловому питанню. 
Від робітників отримано скарг: 485 про невидачу зарплати, 
115 про незаконне звільнення, 65 про ненадання відпусток, 
58 про невидання спецодягу, 87 про ненадання роботи по 
направленню біржі праці. Котлонагляд провів: 185 звичайних 
оглядів, 149 внутрішніх випробувань, 92 гідравлічних ви-
пробувань. Зареєстровано 2 136 нещасних випадків, з яких 
11 по місту, 2 125 по залізорудному і марганцевому р-нах. 
Розслідувано 81 важкий нещасний інцидент і 661 легкий. 18 
осіб притягнуто до відповідальності за порушення закону 
по О.п. Орг-но 14 примирительних камер, в яких 38 питань 
вирішено, 187 карних і 307 громадянських справ передано 
на судове рішення.

За період з 1 жовт. 1926 по 1 жовт. 1927 проведено 49 
обстежень підпр-в, з яких 36 відносилися до крупної пром-ті. 
Всього було здійснено 125 ревізій. При огляді гірничих рудн. 
висунуто 549 вимог, на ін. вир-вах – 109. З них до кін. року 
виконано 80 %, а по капітальним заходам – на 39 %. Про 

покращення сис-ми О.п. свідчило зниження травматизму – у 
1925 – 1,44 %, у 1927 – 1,22 % на 1 тис. працюючих. 50 % всіх 
травм сталися через низьку якість вибухових матеріалів.

У 1925/26 сталося 3 150 нещасних випадків. Значна к-ть 
травматизму падала на некваліфікованих робітників зі ста-
жем роботи до 1 року та через недотримання ТБ. Залишилася 
практика проведення великої к-ті понаднормативних робіт без 
узгодження з інспектурою п. Вони склали 482 482 год. або 60 
310 людино/днів. Зверхурочні роботи досягали бл. 13 % від 
загал. к-ті робочого часу. З них інспектурою було дозволено 
217 069 год. або 27 133 людино/днів.

Відмічено ряд порушень при прокладці електроосвітлення. 
Закладку динаміту замість запальників робили десятники, 
виборку ціликів було проведено неправильно, що могло при-
звести до обвалів, мало місце порушення санітарних норм. 
Спецодяг видавався несвоєчасно і був низької якості, що 
призводило до чисельних конфліктів. 

У 1926/27 по ПРТ на О.п. асигновано 253 тис. крб., у 19-
27/28 – 350 тис. крб., у 1928/29 – 700 тис. крб., у 1929/30 – 1 
млн. крб. Не дивлячись на збільшення коштів на О. п., стан 
з травматизмом залишався важким. Цьому сприяв великий 
наплив робітників з села, які були погано знайомі з правилами 
ТБ. Так, у 1926/27 при 13 707 робітниках було 4 500 нещасних 
випадків, у 1927/28 при 15 627 робітниках 5 472 нещасних 
випадків (збільшення до 121,3 %), у 1928/29 при 29 174 ро-
бітниках сталося 9 339 нещасних випадків, що склало 170,9 
% порівняно з 1926/27. Тобто, на 1 тис. робітників у 1926/27 
припадало 264,5 нещасних випадків, у 1927/28 – 248,4, у 
1928/29 – 384,1. З числа потерпілих найбільший відсоток 
припадав на забійщиків.

У 1927/28 від усіх нещасних випадків на обвали і об-
рушення припало 40,6 %, відкотку і приставку – 15,2 %, ін. 
випадки – 44,2 %.

В основі причин зростання травматизму була недостатня 
увага питанням ТБ здійснення гірничих робіт з боку кер-ва, 
поганий контроль за веденням гірничих робіт від адм.техн. 
персоналу, низький рівень контролю і мала міра покарань 
з боку органів держ. нагляду, недотримання правил без-
печного ведення робіт, малочисельність нагляду і невисока 
кваліфікація співробітників. Однією з вагомих складових 
стала відсутність належної виробничо-техн. дисципліни на 
рудн., як з боку робітників, так і з боку адм. персоналу. Недо-
статньо уваги О. п. і попереджувальним заходам приділяли 
інспектори п. і профспілкові орг-ції. Комісії по О.п. не зуміли 
налагодити правильну постановку навчання ТБ. На більшості 
підпр-в панував формальний підхід до О.п., як з боку госп., 
так і з боку проф. орг-цій.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 26, Оп. 2, С. 4, А. 24; Там само, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, 
А. 91–92; Отчет Криворогского окружного совета профессиональных 
союзов за период с V по VI окружной съезд. Кривой Рог, 1927, с. 41–43; 
Спілка гірників СРСР. Всеукраїнський комітет. Звіт про роботу за два 
роки. 1927–1929. Х., 1929, с. 124–127.

Ощадні каси – кредитні установи, які залучають і зберіга-
ють грошові накопичення населення у формі внесків.

1-у держ. О.к. у Кривому Розі орг-но у 1923.
На поч. лип. 1925 клієтнтами центральної О.к. Кривого 

Рогу були: робітники – 50 %, службовці – 30 %, селяни і торгов-
ці – 20 %. У середньому один внесок складав 70–80 крб. О.к. 
діяла при міській поштово-телеграфній конторі, розташованій 
на вул. К. Маркса. На 1 жовт. 1925 вкладників нараховувалося 
308, через рік – 515. На 1 жовт. 1926 у Кривому Розі діяло 39 
О. к., де було 1 833 вкладників, загал. сума внесків склала 
111 356 крб. на 1 лют. 1927 клієнтів нараховувалося 2 224, 
а сума – 172 772 крб. Зростання, гол. чин., було за рахунок 
робітників-гірників. На 1 черв. 1927 в окрузі нараховувалося 
45 О.к. (2 663 вкладники, сума – 218 677 крб.), на 1 жовт. кас 
стало 48, вкладників 3 633, внесків – 342 044 крб. Тобто, один 
внесок у середньому складав 93,8 крб. На 1 берез. 1928 число 
вкладників збільшилося до 5 834, а сума зросла до 705 226 
крб., з яких 567 100 крб. дали кошти самообкладання і 105 
920 – індивідуальні внески, 32 206 крб. – юридичні особи. За-
гал. обіг О.к. округу за 1-е півріччя 1928 досяг 9 245 276 крб. 

ОХО-ОХО
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проти 7 136 000 крб. 
попереднього року, 
тобто збільшився на 
26,4 %. 

Селяни неохоче 
несли свої кошти до 
О.к. Так, к-ть вклад-
ників-селян в р-ні 
за перші 5 місяців 
1928 збільшився на 
67 осіб. Органи вла-
ди робили все, щоб 
заставити якомога 
більшу к-ть робітни-
ків, службовців, се-
лян стати вкладни-
ками. З 1927 почали 
регулярно проводи-
тися 2-тижневики 
заощаджень, під час 
яких згори спуска-
лася рознарядка на 
кожне підпр-во по 
збільшенню числа 
вкладників. Одно-
часно почастішали 
випадки затягуван-
ня часу при повер-
ненні грошей вклад-
никам.

На 1 квіт. 1928 у Кривому Розі нараховувалося 658 вклад-
ників, внесок яких складав 72 856 крб., а на 1 черв. їх було 
795 при сумі 76 217 крб. На 1 січ. 1929 у Криворізькому окрузі 
нараховувалось 7 530 вкладників, які зберігали в О.к. 934 тис. 
крб. На 1 лип. їх стало 11 085, з них фізичних осіб – 10 668. 
Сума всіх внесків склала 966 600 крб., в т.ч. фізичних осіб 
– 308 700 крб. У Кривому Розі на цей час числилось 6 141 
вкладників, з яких до фізичних осіб відносилося 5 849. Сума 
внесків склала 549 000 крб., з яких 356 400 крб. належали 
фізичним особам.

У берез. 1931 було створено міську комісію сприяння О. 
справі на чолі з Бірманом. До неї також увійшли представники 
Держбанку, профради, комсомолу, міськпарткому і міськкол-
госпспілки. Через місяць введено посади інструкторів О.к., 
яких очолив Поліщук.

На 1 січ. 1933 у Криворізькому р-ні нараховувалося 48 О.к., 
де зберігалися внески 56 707 осіб. У 1936 у місті і р-ні було 
32 тис. клієнтів О.к., які отримали 242 тис. прибутку. Сума 
внесків піднялася до 8,24 млн. крб. На 1 січ. 1939 на Криво-
ріжжі нараховувалося 38 тис. вкладників, сума заощаджень 
досягла 11 млн. крб.. (на 1 січ. 1938 – 10,03 млн. крб.). На 
кін. 1940 у Кривому Розі сума внесків склала 9 949 898 крб., 
а на 15 берез 1941 – 10,663 млн. крб.

З лют. 1938 завідувачем центральної О.к. № 245 був Гнат 
Лисяков.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, С. 709, А. 131 139; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 
195, А. 2; Там само, С. 906, А. 112; Там само, Оп. 3, С. 132, А. 104; 
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 27 июл.; Таке саме, 1926, 4 нояб., 19 
нояб.; Таке саме, 1927, 15 февр., 8 июн., 23 нояб.; Таке саме, 1928, 9 
июн., 6 июл.; “Червоний Гірник”, 1929, 8 груд.; Нові адміністративні 
р-ни УСРР. Х., 1930, с. 176–177; “Червоний Гірник”, 1937, 14 берез.; 
Таке саме, 1939, 27 січ., 6 лип.; Таке саме, 1941, 15 берез.
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