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“Пайторгу” Криворізь-

ке відділення – Див. Акці-
онерного т-ва по торгівлі 
товарами пром. вир-ва 
(“Пайторг”) Криворізьке 
відділення.

Паланка – адм.-тер. 
одиниця (округ) у Запо-
різькій Січі. Виникнення П. 
було зумовлене збільшен-
ням населення на Запоріжжі й ускладненням у зв’язку з цим 
функцій управління та суду. Остаточно сис-ма поділу на П. 
оформилась у період Нової Січі (1734–1775).

Наприкінці іст. періоду існування Запоріжжя тер. суч. 
Криворіжжя знаходилася у складі 3-х П.: Бугогардівської 
– зх. частина по правобережжю Інгульця, Інгульської (Пере-
візької) – пд. частина, до лінії, що проходила на відстані 3 км 
вище злиття Інгульця і Саксагані, і Кодацької – пн. частина 
регіону.

Центром кожної П. була однойменна слобода з невеликим 
укріпленням, де стояв козацький загін. П. очолював паланоч-
ний полковник, в руках якого знаходилася вся військ. і адм. 
влади. Йому підпорядковувалася паланочна адміністрація. 
Населення, яке не належало до козацького стану і жило на 
тер. П., також підлягало старшині. Кер-во П. призначалося 
військ. старшинами Коша Запорізької Січі. Всі 3 названі П. 
входили до числа найдавніших на Запоріжжі. Слобода Кривий 
Ріг розташовувалась у межах Інгульської П. 

Літ.: Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків. Т. 1. Львів, 
1990, с. 128.

Палеоліт – плейстоценова епоха кам’яного віку, що харак-
теризується завершенням процесу відокремлення людини від 
тваринного світу, подальшою її еволюцією, розселенням на 
тер. Африки і Європи, ускладненням матеріальної культури, 
вдосконаленням способів ведення привласнюючого г-ва в 
умовах багаторазових ритмічних змін палеогеографічної 
ситуації. Верхня межа П. – 10 тис. років тому. У межах П. ви-
діляють: нижній П. – 3 млн. – 150 тис. років тому, середній П. 
– 150–40 тис. років тому, верхній П. – 40–10 тис. років тому.

Сліди перебування найдавнішої людини на Криворіжжі 
відносяться до часу середнього П. – 70–60 тис. років тому, 
коли існував неандертальський тип людини. Біля с. Кудашівка 
у 1960 було знайдено знаряддя неандертальця.

Літ. Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 6.

Паливна комісія – к. по заготівлі п. і забезпечення його 
доставки на рудн. та ін. пром. підпр-ва. Створена у жовт. 1921 
у складі представників Криворізького повітового комітету 
КП(б)У, лісового і війск. комітету. Мета – проведення термі-
нових заходів по постачанню п. Знаходилася при повітовій 
економічній нараді (див. Повітова економічна нарада (ПЕН). 
У лют. 1923 на підставі постанови Укр. екон. ради П.к. було 
ліквідовано.

Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 772, А. 43.

Пальцеві защипи – вид рельєфного орнаменту посуду, 
утворений за-
щипами дво-
ма пальцями 
кра їв  в інця 
або  валика 
на необпале-
ній посудині. 
Останній спо-
сіб був більш 
поширений, 
особливо  в 
добу бронзи 
(2 тис. до н.е.). 
Домінує на по-

селеннях і могильниках сабатинівської культури (див. Саба-
тинівська культура). Один з різновидів П.з. – пальцево-нігтеві 
защипи, тобто защипи з відбитками нігтів.

Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 193.

    Пам’ятник – скульптурний чи архітектурний витвір, 
встановлений для увічнення пам’яті про видатну людину чи 
істор. подію.

До 1941 на Криворіжжі було встановлено невелику к-ть П. 
Серед них найбільш значними були: О.М. Полю (скульптор 
Б. Едуардс, 1891), Богородиці («Матка Бозка», 1900), імпе-
ратору Олександру ІІ (скульптор О. Опекушин, 1912), С.М. 
Колачевському (1912), загиблим під час Першої світової ві-
йни у Веселих Тернах (1917), Т.Г. Шевченку (1918), на могилі 
розстріляних у черв. 1918 комуністів (1924), В.І. Леніну на пл. 
Леніна (скульптор С. Меркулов, 1925), В.І. Леніну на руд. ім. 
Леніна (скульптор С. Харламов, 1925), загиблим учасникам 
експериментального вибуху на шахті “Профінтерн” 1 трав. 
1934 (Дніпропетровські худ. майстерні, 1936). 

Також у Кривому Розі було встановлено кілька П. Леніну і 
Сталіну, що сидять поруч ск. С. Меркулова (з бетону, масо-
ве литво): на вул. К. Маркса (1937), на вул. Пушкіна (1937), 
Леніну в сел. Орджонікідзе (1939), Леніну на з-ді “Комуніст” 
(1940).

Всі П., встановлені в період Російської імперії були знищені 
з 1917 по 1929,  а П. вождям більшовизму – в період окупації 
1941–44 (див. Монументальне мистецтво).

Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 2127, А. 29.
Літ.: «Известия Криворожского Совета», 1919, № 9, апр.; Мель-

ник О.О, Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 2005, с. 
342–343.

Панцер – час-
тина обладунку 
воїна для за-
хисту грудей та 
спини. Найдав-
ніші з відомих 
в  Кривор іжжі 
на сьогодення 
П. належать до 
скіфського часу 
(4 ст. до н.е.) і 
відносяться до 
лускового типу. 
Луски прямо-
кутної форми з 
прямим верхом 
і заокругленим 
низом нашива-
лися на шкіряну 
сорочку з корот-
кими рукавами. 
Груди захища-
лися великими 
п л а с т и н а м и 
( е п і с т е м о ю ) , 
плечі – лускою 
м е н ш и х  р о з -
мірів (опліччя). 
Вважається, що 
цей тип П. скіфи 
запозичили у Се-
редній Азії.  

У 1965 біля ПдГЗК було знайдено поховання воїна на роз-
горнутому П. В ін. випадках зафіксовано пластини і прикраси 
П. у пограбованих у давні часи похованнях: курган Розкопана 
Могила (сел. Рахманівка, 1964), курган біля с. Радіонівка 
(1984), курган біля с. Недайвода (1989).

Літ. Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 51–52.

Парафія – найнижчий церковно-адм. осередок з власною 

Оголошення Пайторга, 
1928, 21 серп.

Фрагменти кераміки з защипами,
 14-12 ст. до н. е.

Типи скіфських панцерів, 4 ст. до н.е.
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церквою та священиком на точно визначеній тер., в рамках 
єпархії і діє для задовільнення потреб віруючих.

Церкву можливо будувати при певній к-ті віруючих у 
поселенні. Зазвичай за норму вважалось, коли населений 
пункт нараховував понад 100 г-в. Першу П. у Кривому Розі, 
згідно даних архієпископа Розанова, засновано у 1761. На 
1917 у містечку Кривий Ріг було 4 П.: Миколаївська (найбіль-
ша; настоятель отець Автоном Лебедєв і священик Василій 
Панкеєв), Вознесенська (отець Пантелеймон Рибальченко), 
Покровська (отець Діодор Якубович), Різдвяно-Богородицька 
(отець Михаїл Пухальський). Загал. к-ть віруючих, приписа-
них до названих П., досягала 11 тис. осіб. Також діяло ряд 
П., які входили до т.зв. рудн. р-ну: У Херсонському повіті 
– Миколаївська (сел. Рахманівка), Різдвяно-Богородицька 
(с. Григорівка, нині тер. ПдГЗК), Олександра Невського (сел. 
Долгінцево); у Верхньодніпровському повіті – Миколаївська 
(с. Вечірній Кут, нині тер. рудн. “Жовтневий”), Олександра 
Невського (сел. Краматорівка біля ст. Роковата), Сергієвська 
(рудн. С.М. Колачевського, нині ім. Леніна), Михайлівська (с. 
Веселі Терни). 

П., що знаходилися у Херсонській частині Криворіжжя, 
були об’єднані у Широківське благочиння, а ті, що відносилися 
до Верхньодніпровської – входили до Веселотернівського.

Парафіяни були зобов’язані утримувати повністю або 
частково притч, виділяти землю для церкви – від 30 до 120 
дес., обробляти її за свій рахунок. Це давало можливість при-
тчу займатися виключно обслуговуванням потреб віруючих. 
За відправку треб священнослужителі також отримували 
фіксовану платню. Храмам часто давали великі пожертви як 
селяни, так і поміщики. Парафіяльні священики вели метричні 
книги і відвідували хворих прихожан, навчали релігії у шк., 
слідкували за рухомою і нерухомою церковною власністю. 
П. зазвичай обслуговував один священик, але у великих П. 
могла вводитися посада 2-го священика. Дяк (псаломщик), 
як правило, керував церковним хором, також мав вплив на 
приходське життя. У парафіяльних справах священику допо-
магали світські представники П.: ктитори, церковні старости, 
голови парафіяльних рад. Старости мали найбільший вплив і 
вибиралися раз на 3 роки у присутності благочинного.

Вищою ланкою церковної орг-ції були єпархії. Весело-
тернівське благочиння входило до Катеринославської, а 
Широківське – до Херсонської і Таврійської.

П. були осередками духовної культури і освіти, мали свої 
шк. (див. Парафіяльні шк.) і відігравали значну роль у збере-
женні нац. релігійної свідомості.

Літ.: Екатеринославский адрес-календарь на 1915, г. Екатеринос-
лав, 1915, с. 342–343; Памятная книга Херсонской губернии на 1917, 
г. Херсон, 1917.

Парафіяльні школи 
– див. Церковноприход-
ські шк.

Парашутний спорт 
– вид авіаційного спор-
ту. Включає стрибки з 
парашутом з літальних 
апаратів (див. “Авіахім”; 
Аероклуб).

Парк-сад Мершавце-
ва Федора Матвійовича. 
Розташовувався на лівому березі Саксагані, при її впадінні 
в Інгулець. Займав пл. 10 га (тер. суч. СШ № 8 і муз. уч-ща). 
Композиційним центром п.-с. була центральна алея шириною 
4,3 м, яка починалася від будинку господаря і йшла до берега 
Інгульця. Вона була засаджена виключно вишнями різних 
сортів. Це дерево було основним у п.-с. Більшість дерев 
були фруктовими: яблуня, груша, слива, черешня, абрикос. 
З декоративних тут росли: берест, акація, в’яз, верба. Ф.М.М. 
створив перший у Кривому Розі громадський п.-с., відвід-
ування якого і збирання плодів були безкоштовними. Він 

також побудував перший в місті фонтан (1903) і атракціони: 
каруселі, гойдалки, човнову станцію.

Після громадянської війни п.-с. перейшов до міськкомун-
госпу і перебував у занедбаному стані. Офіційна назва з 
1920-го – міський с. У 1925 с. було здано в  оренду спеціально 
створеному т-ву з експлуатації міського с. Його повторне 
відкриття відбулося у трав. 1926. Було встановлено плату 
за вхід, який дозволявся з 17-ї год. Великою популярністю 
користувався збудований тут перший у місті літній кінотеатр. 
У 1927 т-во Аерохім, яке експлуатувало с., відмовилося від 
оренди і той знову почав занепадати, – гуляючі ламали гілки 
квітучих дерев, діти, бешкетуючи, також наносили збитки с. 
Щоб заохотити потенційних орендарів, міськкомунгосп втричі 
зменшив місц. податок. 

До 1931 п.-с. Ф.М.М. був основним місцем проведення 
спортивних змагань (тут було споруджено окружний стадіон 
і спортмайданчик), різноманітних свят і офіційних культурних 
заходів, а також улюбленим місцем відпочинку мешканців 
Кривого Рогу.

Літ.:  «Красный Горняк», 1926, 18 мая, 29 июн., 12 авг., 26 сент.; Таке 
саме, 1927, 7 мая, 1 июн., Таке саме, 1928, 17 апр.; «Криворожские 
ведомости», 1928, 29 янв.

Парки – відокремлена тер. з природними або штучними зе-
леними насадженнями, алеями, водоймами, архіт. будівлями, 
скульптурними прикрасами тощо, призначена для відпочинку 
і задовільнення гігієнічних і естетичних потреб людини.

Перший громадський парк-сад Кривого Рогу було за-
кладено у 70-х 19-го ст. дворянином Ф.М. Мершавцевим. 
Згодом цей П. почали позивати міським садом. Тут вперше 
у Кривому Розі було обладнано атракціони, човнярську стан-

Студент 2 курсу гірничого 
технікуму після приземлення, 

1939, 12 черв.

Парк ім. газ. “Правда”.  Місток через р. Саксагань

Клумба в парку С. Зимовського, 1909
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цію, фонтан (1903).
До 1914 Криворіжжя мало доволі багато П. різної площі 

і роду озеленення. Практично на всіх великих рудн. при 
будівлях правлінь і садиб управляючих або директорів були 
невеликі (2–3 га) П. або сади. Такі П. були при Інгулецькому, 
Карнаватському, Ушаковському, Новоросійському, Жовторі-
ченському, Олександрівському, Донецькому, Широківському, 
“Фермієр”, Саксаганському управліннях. 

Багато місц. поміщиків на землі своїх економій створили 
значні за розмірами і солідні за оформленням П. Так, І.М. Ха-
рін у своєму маєтку біля с. Новопавлівка на поч. 20 ст заклав 
найбільший П. (51 га) (нині П. “Веселі Терни”). Рудопромисло-
вець С.М. Колачевський розбив біля с. Єленівка П. на пл. 12 
дес., який вважався одним з кращих у Верхньодніпровському 
повіті. Гарний П. створило ПРДМТ на заорендованій у Л. 
Шмакова землі (нині П. рудн. ім. К. Лібкнехта). Були значні 
за розмірами П. в садибах Юлії Галковської, Марії Ростков-
ської (нині парк Жовтневого рудн.), Катерини Харченко біля 
с. Божедарівка. П. Новоросійського т-ва досягав 15 га і мав 
регулярне планування, великий квітник, оранжерею, благо-
устроєні алеї, лавочки, альтанки.

У 20-х 20-го ст. приватні П. було націоналізовано. Частина 
з них потім вирубано, ін. поступово відновлено і знаходилися 
у розпорядженні комунгоспу або рудничних профспілок. Так, 
було відроджено сад рудн. “Ліхманівський” (МОДР), Коваль-
ського (рудн. ім. Ілліча), Олександрійський сквер, Гданців-
ський П., сад Мершавцева, парк С. Колачевського. Було 
насаджено сквери по вул. Жовтневій (1926), вул. Лермонтова 
(1936), на рудн. ім. Дзержинського (1933–34), у Зеленому 
містечку металургійного з-ду (1934–35), міський П. ім. газ. 
“Правда” (1928–32), Піонерський П. (1936).

На кін. 1930-х у П. було встановлено ряд скульптур масо-
вого литва: “Ленін і Сталін” у П. ім. газ. “Правда”, “Червона 
Шапочка” по вул. Жовтневій, “Юний натураліст” і “Піонерка” 
у Піонерському П. Фігури шахтарів, спортсменів, футболістів, 
льотчиків тощо прикрашали практично всі П. перед ВВВ.

Великий благоустроєний П. з-ду “Криворіжсталь” було 
розбито на Соцмісті, інші - на тер. шахтоуправлінь ім. Ор-
джонікідзе, ім. К. Лібкнехта, “Інгулець”, ім. Р. Люксембург, 
“Більшовик”, ім. Комінтерну, біля шахт “Комунар” і “Першо-
травнева” рудн. ім. Дзержинського. У багатьох з них діяли 
літні кінотеатри. У кін. 1930-х на Першій дільниці створено 
П. пл. 10 га. У 1940 на обладнання рудничних П. витрачено 
105 тис. крб. 

У 1930–31 було закладено перший спеціалізований П. 
– ботанічний сад пед. ін-ту (біля суч. пл. Визволення) на пл. 
7 га. У ньому активно проводилася науково-дослідницька і 
селекційна робота.

У 1930-х на Криворіжжі виник новий тип П. – культури і 

відпочинку. Вони призначені не лише для відпочинку, а й мали 
слугувати розвиткові фізкультури і масової культурно-освіт-
ницької роботи (театри, естради, б-ки, читальні павільйони). 
Ці П. поділялися на Центральний (ім. газ. “Правда”) та р-ні.

Дж.: Отчет ВУЗУ за 1910. Верхнеднепровск, 1911, с. 65; Отчет ВУЗУ 
за 1913. Верхнеднепровск, 1914, с. 250–257.

Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, 
с. 93, 97; «За работу», 1921, 16 окт.; «Красный Горняк», 1926, 24 июн.; 
Таке саме, 1928, 24 июн.; “Червоний Гірник”, 1929, 5 черв.; Таке саме, 
1934, 17 квіт.; Таке саме, 1936, 3 квіт.; Таке саме, 1937, 24 лип.; Таке 
саме, 1939, 12 серп.; Таке саме, 1940, 23 берез.; Таке саме, 1941, 9 
трав.

Паровоз – локомотив з самостійною паросиловою уста-
новкою (паровий котел і парова машина). 

Першими П., які експлуатувались на Криворіжжі після 
спорудження Катерининської залізниці (трав. 1884) були 
Коломенського з-ду. На час відкриття дороги в експлуатації 
знаходилось 79 товарних и 79 пасажирських П.

Перші товарно-пасажирські П. були трьохвісні, типу 1-2-0. 
Вага такого П. в робочому стані дорівнювала 32 т. На поч. 
90-х почали надходити П. „Компаунд” серії „О”, які стали 
згодом основним типом. Цей П. за серійну позначку був про-
званий „овечкою” і вирізнявся виключно легкістю управління. 
На 1900 на Катеринінській зал. в експлуатації було 712, а в 
1902 – 901.

У 1897 Сергій Колачевський купив для потреб власного 
рудн. вперше у Кривбасі приватний П., а другий – через 2 
роки. На 1909 в басейні нараховувалось 9 П., які належали 
рудопромисловцям, а у 1914 – 15. Власних під’їзних колій 
було 50 км у 1909 і 61 км у 1914.

З 1931 для обслуговування підприємств гірничорудної та 
металургійної пром-ті розпочато впровадження П. типу танк-
П. (серії 0-3-0, 0-2-0 і 0-4-0). Нормальним навантаженням на 
всіх типах паровозів вважалось 10-17 т, з жорстокою базою 
2000-3200 мм, що давало можливість застосовувати ці П. на 
залізничних коліях підприємств з порівняно слабким верхнім 
розвитком колії і кривими малого радіуса (від 50 до 150 м). 

Літ.: Краткий очерк истории революционной борьбы Долгинцев-
ских железнодорожников. Машинопис. КІКМ,-КН-30560, А. 13; БСЭ. 
Т. 15, М. 1931, с. 748; Мельник О.О. Технічний розвиток Криворізького 
басейну в ХІХ – поч. ХХ ст. В кн.: О.М. Поль і розвиток гірничої про-
мисловості в Криворізькому басейні. Кривий Ріг, 2002, с. 17.

 
Партизанська комісія – к. по виявленню колиш. черво-

них партизан та червоногвардійців. Створено 4 черв. 1929 
під головуванням чл. президії Криворізького окрвиконкому 
М.Д. Глушка та чл.: представника ДПУ Донця, РСІ – Васи-
льєва, партизанів – І.Р. Зорте. Гол. завдання: перереєстрація 
партизан і відсів тих, хто під різними приводами отримав це 
звання незаконно. 

Переоблік з виданням нових посвідчень розпочато у кін. 
черв. 1929. Після ліквідації Криворізького округу функції 
П.к. було передано к. по обліку партизан, яка діяла при 

Парк Ф. М. Мершавцева. Бесідка в парку

Паровоз Луганського з-ду, 30-ті 20 ст.
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міськраді.

До поч. 1932 було складено нові списки партизан, червоно-
гвардійців та їхніх родин. Покращення матеріального стану 
вказаних категорій здійснено шляхом влаштування на роботу 
та підвищення кваліфікації. Проведено заходи по збільшенню 
пенсій згідно з урядовими постановами. Було відсіяно всіх 
тих, хто “примазався”. Проте, залишалися проблемними 
питання контролю за дійсним наданням визначених пільг. 
Слід сказати, що багато колиш. партизан, особливо в селах 
Олександівка, Шестерня, Широке, виступали проти політики 
хлібозаготівель або фактично їх саботували. Колиш. парти-
зан, які діяли проти політики правлячої партії, позбавлено 
звання і пільг для остраху ін. Так, у 1932–33 це право було 
відібрано у десятків людей. Для партизан, що проживали в 
селах, права та пільги і заходи для покращення їх постачання 
часто не виконувалися. У спеціально створених “П. крамни-
цях” часто не було товарів першої необхідності. Низовими 
осередками були сільс. орг-цї червоних партизан. 

П.к. проіснувала до сер. 1930-х.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 5, С. 636, А. 85, 111; Там само, Оп. 6, С. 

478, А. 32; Там само, С. 709, А. 131; Там само, Оп. 9, С. 136, А. 552–553; 
ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 191, А. 32.

Партизанський рух  – 
збройна боротьба населення 
в тилу австро-угорських і дені-
кінських військ. На Криворіжжі 
виник у 1918, після окупації 
краю австро-угорськими вій-
ськами. Поширення набрав 
з трав. Так, в сер. вказаного 
місяця у с. Лозуватка австрій-
цями було розстріляно 10 чо-
ловік, а 9 – виселено за належ-
ність до П.р. Згодом, 21 трав., 
загін, який назвався “вільними 
козаками”, здійснив напад на 
24-й єгерський батальйон (60 
солдат і 4 офіцери) і обеззбро-
їв його. У кін. трав, підрозділи 
5-ї Гонведської угорської д-зії 
провели каральні акції по роз-
зброєнню сіл Божедарівка, 
Олексіївка та Веселий Кут, 
жителі яких брали участь у 
П.р. 13 черв. угорський каральний загін розстріляв у с. Ми-
хайлівка начальника штабу П. загону Семена Троценка, а в 
с. Іванівка було повішано Трифона Колісника. Через кілька 
днів у с. Володимирівка було розстріляно 16 осіб, які брали 
участь у знищенні австрійського загону. У с. Ганнівка за такі 
ж дії повішено 3 чол., у с. Малософіївка – 25 черв. страчено 
16 жителів. Черв. 1918 в офіційних рапортах відмічався як 
місяць різкого зростання П.р. на Криворіжжі.

Вночі 15 лип. біля містечка Широке під час бою з австрій-
ським підрозділом було знищено повстанський загін з 14 
чол., а 14 серп. – заарештовано 14 чол. за участь у П.р. Їх 
відправили до Кривого Рогу, де розстріляли. На поч. серп. 
в р-ні с. Лозуватка діяв кавалерійський загін повстанців з 
60 вершників. Ще один П, загін було знищено австрійцями 
9 серп. на пд. Кривого Рогу. Поява великої к-ті П. загонів 
на пн. Криворіжжя змусила австро-угорське командування 
встановити регулярне патрулювання. 

У кін. груд. 1918 у с. Ордовасилівка стихійно утворився П. 
загін. Більшість подібних загонів, які діяли в 1918, сформува-
лися самостійно і мали анархо-комуністичне забарвлення.

У період перебування на Криворіжжі денікінських військ 
знову розгорнувся П.р. Внутрішня політика денікінців була 
направлена на відновлення приватного капіталу та поміщиць-
кого землеволодіння, репресій проти всіх, хто прямо чи опо-
середковано підтримував рад. або нац. укр. владу, реквізиції 
тощо. Це сприяло самоорг-ції у багатьох селах озброєних 
загонів. Так, у с. Лозуватка у жовт. 1919 вже діяв загін чисель-

ністю бл. 80 чол. За це село було обкладено контрибуцією: з 
кожного г-ва – по 5 пуд. пшениці і 100 крб. грішми. 

Під кін. 1919 найбільшими П. загонами на Криворіжжі були 
2: 1-м командував В.Я. Гаркуша, його чисельність склала 
кілька сот бійців, 2-м – М.П. Ганзін – у груд. його особовий 
склад досяг 600 чол. Загони Гаркуші і Ганзіна кілька разів на 
декілька днів вибивали білогвардійців з Кривого Рогу. Слід 
вказати, що у спогадах багатьох очевидців підкреслювалася 
низька дисципліна бійців названих загонів, які часто самі за-
ймалися грабунками.

На кін. 1919 П. загони було орг-но в селах Ордовасилівка, 
Софіївка, Долгінцево, Веселі Терни, Богоблагодатне (Кіров-
ка), Петрово, Апостолово, Зелене, Долинське.

Дж.: КІКМ, Кн. 27749, с. 176–180, 206, 208, Пахомов А.Г. Очерк из 
истории пролетарской революции и гражданской войны на Криво-
рожье (1917–1922). Машинопис.

Літ.: ИГиС Украинской ССР. К., 1977, с. 294–295, 327–328.

Партійна освіта – складова частина ідеологічно-виховної 
роботи КПРС, що мала подвійне завдання: 1) професійну 
підготовку рад. партійних кер-ків для різних щаблів пові-
тового (окружного) і р-ного апаратів; 2) підвищення ідейно-
політичного рівню як чл. партії, так і позапартійного активу. 
До цих форм притягалися і позапартійні у примусово-прихо-
ванному порядку, особливо ті, хто працював у сфері освіти 
і культури.

Сис-ма підготовки партійно-рад. кадрів почала формува-
тися з берез. 1920, коли було відкрито повітову партійну шк. у 
Кривому Розі (див. Партійна шк.). Згодом на її базі було ство-
рено шк. політграмоти з терміном навчання 3 місяці. Крім того 
працювали різні пропагандистські курси тривалістю від 2-х до 
4-х місяців. На сер. 1920-х оформилася чітка сис-ма П.о., яка 
включала “шк. політписьменності” прискореного і нормаль-
ного типу, що, залежно від рівня освіти слухачів, ділилися на 
1-го і 2-го ступеню. З 1921 згідно з рознарядкою, повітовий 
партком почав відправляти номенклатурних працівників до 
Харкова, до Вищої партійної шк. при ЦК КП(б)У, яку з 1922 
перетворено на Комуністичний університет ім. Артема, що був 
шк. підготовки пропагандистів і викладачів для окружної П. 
шк. та кадрів для П. номенклатури. Для осіб, які мали низь-
кий рівень грамотності, агітаційно-пропагандистський відділ 
ОПК відкрив спеціальні марксистсько-ленінські гуртки, а для 
активу більш високого освітнього рівня – вечірні робітничі П. 
шк. На 1927 всі чл. і кандидати партії в обов’язковому порядку 
повинні були навчатися в одній з ланок П.о. У р-нах округу 
для кер-ва було орг-но шк.-пересувки з інтернатом, які про-
водили відповідну підготовку. Якщо слухач вечірньої П. шк. 
пропускав без поважних причин 3 заняття, то його виключали 
з обов’язковим накладанням партстягнення. Відбір до вищих 
шк. проводила спеціальна комісія ОПК. З 1927 розпочато 
орг-цію особливих семінарів по вивченню матеріалів поточних 
пленумів і з’їздів партії, окремих праць Леніна та партійних 
теоретиків до чергових річниць Жовтн. революції. У листоп. 
1928 створено гуртки по навчанню профспілкових активістів 
– т. зв. міжосередкові агітколективи. Для підготовки кадрів 
для сис-ми низового партнавчання регулярно відправлялися 
за рознарядкою чл. КП(б)У на Всеукр. курси з терміном на-
вчання 7,5 місяців. Для кер-ків гуртків та шк. орг-лися спеці-
альні консультації при ОПК. Також для працівників політпросу 
створювалися щорічно 1–2-місячні курси, набір яких складав 
в середньому 30 осіб.

З метою ознайомлення широкого загалу з важливими 
рішеннями з’їздів штатні пропагандисти розсилалися по 
підпр-вам і селам для читання доповідей. З 1927 також по-
чали започатковувати короткотермінові курси (10–14 днів) 
по підготовці “кооперативних пропагандистів”.

В кожному р-ні Криворізького округу з 1928 влаштовували-
ся спеціальні семінари для кер-ків. Введено заочне навчання 
для пропагандистів, слухачі регулярно збиралися при р-них 
комітетах партії. Для випускників місц. П. шк. при добрій 
успішності відкривалися можливості продовжувати навчання 
у Комуністичному університеті ім. Артема або на факультеті 
політпросу Харківського ін-ту нар. освіти. У кін. 1928 роз-

В. І. Сичов - учасник 
партизанського руху 

в 1919 (с. Рахманівка)
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почато орг-цію курсів перепідготовки для партпрацівників і 
окружні курси пропагандистів, активу вир-ва і села (кер-ки 
сис-ми П. і комсомольської о. і секретарів партосередків). 
А з 1929 створюються спеціальні семінари для окружних 
партробітників. 

У 1920-ті широко практикувалася посилка на підготовчі 
курси для вступу до вищих партійних шк. (Ін-т марксизму-ле-
нінізму, Ін-т червоної професури та ін.). З січ. 1930 окружний 
кабінет партійної роботи відкрив постійний консультаційний 
пункт для курсантів сис-ми П.о. Навчання в шк. і гуртках по-
літосвіти розпочиналося 1 жовт., але в силу різних причин 
термін часто переносився на пізніший. 

З 1930-х введено в практику регулярне проведення декад 
перевірки виконання партійних постанов по марксистсько-
ленінському навчанню. На поч. 1931 різними формами П.о. 
було охоплено 75 % всіх чл. партії і 85 % кандидатів. Але за 
високими показниками була низька якість навчання, велика 
к-ть пропусків з боку слухачів, формальне ставлення викла-
дачів до своїх обов’язків. 

З 1931 розпочав роботу вечірній комуністичний універси-
тет з факультетами орг-ції партроботи і пропагандистським. 
Було висунуто завдання охопити П.о. 100 % комуністів і 40 
% всіх позапартійних, а заняття зробити безперервними (без 
зривів через неявку слухачів). Але у 1931 ця задача виконана 
не була: залучено до навчання 59 % комуністів (без тих, хто 
був задіяний ін. формами п. освіти) і 32 % позапартійних. 
Проблеми відвідування і якості сис-ми партнавчання зали-
шалися актуальними протягом 1930-х. Особливо поганий 
стан був на селі. З метою покращення сис-ми П.о. з берез. 
1932 розпочато її реорг-цію. тепер за доброякісність навчання 
секретарі парткомів несли особисту відповідальність. Осно-
вним предметом стали історія більшовизму, а напрямком 
- пропаганда постанов партійних з’їздів, конференцій, пле-
нумів. Для пропагандистів шк. П.о. було створено спеціальні 
семінари, відвідування яких було обов’язковим. До роботи 
почали широко залучати старих більшовиків. на селі сис-ма 
навчання почала наближатися до виробничих бригад. З 1932 
стали проводитися всебасейнові зльоти слухачів мережі П.о., 
де розглядалися питання обміну досвідом та покращення 
роботи. Так, у квіт. 1932 в сис-мі П.о. працювало бл. 500 
кер-ків і нараховувалося 9750 слухачів. Введено нову форму 
масового навчання – єдині політдні, які охоплювали практично 
всіх працюючих і студентів. Тематика доповідей визначалися 
заздалегідь, а згодом почали даватися підготовлені апаратом 
готові тексти.

Крім існування мережі суто П.о., до неї була залучена сис-
ма навчальних закладів. На всіх факультетах викладалася 
історія партії, основи марксизму-ленінізму тощо. В СШ було 
обов’язковим викладання Конституції СРСР і УССР, суспіль-
ствознавство тощо.

Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 196, А. 16.
Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 8 дек.; Таке саме, 1926, 13 июл.; 

Таке саме, 1927, 24 мар., 16 дек.; Таке саме, 1928, 6 апр., 15 сент.; 
“Червоний Гірник”, 1928, 6 груд; Таке саме, 1930, 3 січ., 13 черв.; Таке 
саме, 1931, 25 лип., 19 гурд.; Таке саме, 1932, 3 січ., 11 берез., 4 квіт., 
24 квіт., 26 квіт., 10 груд.; Таке саме, 1933, 14 січ., 9 серп.; Таке саме, 
1936, 18 груд.

Партійна школа – ш. по підготовці рад. і партійних кер-ків 
для р-ного і окружного щаблів держ. апарату.

Криворізьку П.ш. (на 100 слухачів, з курсом навчання 
1,5 міс.) відкрито 23 берез. 1920. Основний набір склали 
червоноармійці, яких готували до роботи на селі. 1-й випуск 
(40 осіб) відбувся тільки у черв. 1920. З серп. тривалість на-
вчання збільшено до 3 місяців. Заняття відбувалися по 4-м 
секціям: військ., залізорудна, селянська і жіноча. Тоді ж П.ш. 
перетворено у ш. політграмоти. У 1921 знову розгорнуто П.ш. 
Завідуючим призначено Некрасова. У зв’язку з голодом ви-
пуск затримано – 40 % курсантів кинуто на посівну. Новий 
набір у трав. 1921 також спізнився у навчанні до кін. року – всіх 
слухачів було відправлено на збір продподатку. Наступного, 
1922, поч. навчання перенесено на місяць – не було підго-
товлених кадрів педагогів. Випуск (56 осіб) відбувся на поч. 

верес. З 12 берез. 1922 завідуючим П.ш. став Надієчко. Тоді 
ж П.ш. отримала статус 2-річної окружної і була такою до кін. 
1930-го. Вона відносилася до 2-го ступеню акредитації. 

З 1927 П.ш. почала готувати кадри для Зінов’ївського (Кі-
ровоградського) і Першотравневого округів. Прийом слухачів 
відбувався з 1 по 15 верес., а заняття починалися з 15 верес. 
Набір становив 100 осіб, з них 70 % робітників, і 30 % селян. 
Обов’язковою умовою було, щоб 75 % курсантів володіли 
укр. мовою і їх партійність складала не менше 2-х років, або 
не менше 5 років стажу практичної і громадської роботи. Вік 
курсантів обмежувався: від 20 до 30 років. Для вступу до 
П.ш. необхідно було крім направлення мати обсяг знань по 
рівню радпартшк. 1-го ступеню, знати 4 арифметичних дії, 
бути знайомим з дробами.

Випуск 1926 склав 32 особи, 1927 – 45, 1928 – 57, 1929 
– 69, 1930 – 77. З 1929 розпочато розширення (добудова) 
приміщення П.ш., на що було асигновано 39,6 тис. крб.

З 1931 П.ш. отримала статус р-ної (РПШ) і готувала пар-
тійно-госп. працівників для Криворізького, Апостолівського, 
П’ятихатського, Софіївського р-нів. Директором призначено 
Василевського.

Перевірка роботи РПШ у 1933 виявила ряд недоліків у на-
вчальному процесі. Це, зокрема, затвердження всіх програм 
загальноосвітніх і соціальних дисциплін на одному засіданні, 
без обговорення, а деякі спеціальні дисципліни викладалися 
без прийняття програм. Лекторську роботу ніхто не контр-
олював. Зафіксовано велику к-ть відстаючих учнів (13 %), 
яким не надано ніякої допомоги у навчанні. “Історичні” рішення 
пленумів ЦК ВКП(б) пророблялися формально. Добре засво-
їли програму лише 25 % слухачів (76 осіб), задовільно – 62 
% (186), незадовільно – 13 % (39). 

За час свого існування Криворізька РПШ дала бл. 3 тис. 
працівників для сис-ми держ. апарату. З 1936 її перетворено 
на обласну с-г ш. для підготовки керівного складу радгоспів, 
колгоспів і МТС.

Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 236, А. 99; Там само, С. 278, А. 62, 
118, 150; Там само, С, 196, А. 16; Там само, С. 1114, А. 147; Там само, 
С. 1471, А. 30,131; Там само, С. 2135, А. 132–133; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, 
С. 112, А. 17, 92; Там само, С. 437, А. 84, 107; Там само, С. 890, А, 26; 
Там само, С. 892, А. 21; Там само, С. 1404, А. 3; Там само, С. 1463, А. 
41; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 189, А. 21; Там само, С. 790, А. 107–108; 
ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 95.

Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 13 июл.; Таке саме, 1927, 19 мая.

Паспортна система – гол. засіб контролю за рухом на-
селення, документації особи, її права на проживання, працю 
тощо.

Спочатку паспорти були подорожніми документами, які 
давали право на тимчасовий виїзд. Селяни, які виходили на 
заробітки або переселялися в ін. місця, повинні були отриму-
вати (з кін. 18 ст.) у повітових (пізніше у волосних) правліннях 
т. зв. “пропускні листи” або “відпускні квитки”, що з часом 
отримали назву “пашпорт”. Також міщани при виїзді з міста 

ПАР-ПАС

Приміщення партійної шк. на Гданцівці, 1927



Історична енциклопедія Криворіжжя497
брали у поліцмейстера паспорта, в якому записувалися гол. 
дані про особу, мету та термін відлучки (від 0,5 до 3 років). 
З 1870 на пром. підпр-вах було заборонено надавати робо-
ту тим, хто не мав паспорта. Кожного робітника при цьому 
реєстрували у спеціальній “книзі записів поліції”. Остаточне 
оформлення внутрішньої П.с. було закріплено виданням 3 
черв. 1894 “Положення про види на жительство”, згідно з 
яким паспорти повинні були мати всі рудничні і фабричні ро-
бітники та особи, які виїздили на відстань понад 50 верст від 
місця проживання на термін більш як 6 місяців. Так. чин. було 
встановлено контроль за рухом населення та регулювання 
його переміщення.

Після революції 1917 П.с. було скасовано. За посвідчення 
особи слугували будь-які довідки з місця роботи, профспілкові 
квитки, метрики. Рух населення нічим не обмежувався і не 
регулювався. 

П.с. на Криворіжжі почали вводити з весни 1933 на під-
ставі відповідних постанов ВУЦВК та РНК УРСР. Однією з 
гол. причин введення П.с. було “очищення” Кривого Рогу від 
селян, які під час голоду втекли до міста, безпритульних і 
розкуркулених, боротьба з кримінальними злочинцями, ре-
гулювання притоку населення до міста. Згідно з правилами 
нової П.с. мешканці Кривого Рогу та с.м.т., яким минуло 16 
років, повинні мати паспорта і бути приписаними у міліції. 
Жителі сіл р-ну паспортів не мали і тому вільно пересувати-
ся не могли. Було заборонено приймати на роботу осіб без 
паспортів і прописки. Відсутність останньої позбавляла права 
на безкоштовну медичну допомогу.

Видача паспортів на Криворіжжі розпочалася 3 трав. 1933. 
Першими отримали  паспорти працівники рудн. “Правда”, ім. 
Дзержинського та на ст. Долгінцево. Паспортизація продо-
вжувалася і у 1934.

Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 790, А. 233.
Літ.: ЕУ. Т. 5. Львів, 1996, с. 1966–1967.

Педагогічна освіта – сукупність загальнотеоретичних і 
фахових П. знань та практичних навиків, потрібних для праці 
у навчально-виховних установах.

Вчителів для нижчих шк. до сер. 19 ст. поставляли духовні 
семінарії та шк. З 1872 почала діяти Херсонська вчительська 
семінарія з 4-річним курсом навчання. Проте випускників з 
Херсону на Криворіжжі працювало порівняно мало. Більшість 
вчительок отримували П.о. у додаткових (8-х) П. класах при 
жіночих гімназіях  або єпархіальних шк. (7-й клас). П.о. для 
вчителів парафіяльних шк. діставали у 3-річних вчительських 
шк., які підлягали Синоду. Йому також підпорядковувалися 
2-класні учительські шк., що готували кадри для найнижчого 
типу шк. – шк. грамоти. Багато вчителів не мали спеціальної 
П.о. і отримували право на викладання, склавши відповідні 
іспити. Для підвищення кваліфікації вчителів Херсонське і 
Верхньодніпровське земства з кін. 60-х 19-го ст. орг-ли літні 
П. курси. Кадри для вищих початкових шк., що почали ство-
рюватися з 1912, давали учительські ін-ти. 

Використовуючи дані, які є на 200 земських вчителів Верх-
ньодніпровського повіту на 1900, вирахувано, що з вищою о. 
було 8 осіб (4,0 %), середньою – 95 (47,5 %), зі спеціальною 
П. – 38 (19 %), ін. – отримали право на викладання після за-
кінчення різних навчальних міських і повітових закладів – 48 
(24,0 %), викладали без права – 9 (4,5 %).

По учбових закладах, які закінчили вчителі народних шк., 
отримано такий розподіл:

1. Жіночі гімназії і прогімназії – 45 (22,5 %);
2. Учительські семінарії – 38 (19 %);
3. Єпархіальні жіночі уч-ща – 35 (17,5 %);
4. Повітові уч-ща – 29 (14,5 %);
5. Духовні семінарії та уч-ща – 12 (6,0 %);
6. Міські уч-ща – 11 (5,5 %);
7. Учительські ін-ти – 8 (4,0 %);
8. Домашню о. – 7 (3,5 %);
9. Здали іспити на звання вчителя – 6 (3,0 %);
10. П. курси – 3 (1,5 %);
11. Гімназії (чол.) – 3 (1,5 %);

12. Сільс. уч-ща і шк. – 2 (1,0 %);
13. Причетницьку шк. – 1 (0,5 %);
Разом 200 осіб (100 %).
Середні учбові заклади, чоловічі гімназії і реальні уч-ща, 

жіночі гімназії, прогімназії і єпархіальні уч-ща, які поставляли 
найчисельніший контингент вчителів, у більшості випадків 
давали своїм випускникам загальну о., але не мали у своїх 
курсах педагогіки, за виключенням 8 класу жіночих гімназій. 
Тому вчителі з середньою о. не визнавалися земствами за 
цілком відповідних своєму призначенню. Другій категорії пе-
дагогів зі спеціальною підготовкою, тобто особам, що закінчи-
ли учительські семінарії, надавалася перевага перед ін., хоча 
серед них також були особи зі слабким рівнем. Молоді вчителі, 
випускники учительських семінарій, були непідготовленими 
до шк. як в загальноосвітньому, так і у педагогічному відно-
шенні, мали невисокий запас знань і поверхове знайомство 
з педагогічною літ. Ще нижчий рівень був у осіб, які отримали 
звання вчителя “по іспитах” і закінчили різнорідні заклади. 
Такий стан в цілому відповідав відношенню до нар. о. з боку 
держ. установ, які цим відали. В педагогіці на той час була 
найвищою частка осіб без відповідної спеціальної підготовки. 
Вже в кін. 19-го ст. таке положення вважало за ненормальне 
і потребуюче негайних заходів для виправлення. 

За даними на 1894 найбільша к-ть вчителів Верхньодні-
провського повіту закінчила Катеринославське єпархіальне 
уч-ще – 33 особи, Новобузьку учительську семінарію – 25, 
Верхньодніпровську жіночу прогімназію – 15, Херсонську 
учительську семінарію – 8.

За доби рад. влади П.о. на Криворіжжі була представлена 
ін-том професійної о., започаткованому у 1930-му, який у 1933 
реорг-но у педагогічний ін-т. У 1935 при ньому було створено 
учительський ін-т з 2-річним терміном навчання, який готував 
викладачів для 7-річних шк. (див. Криворізький державний 
педагогічний інститут. 

У 1923 орг-но П. курси з 3-річним терміном навчання, які в 
кін. 1925 реорг-но в П. технікум і переведено до м. Нікополя 
(див. Педагогічні курси. Педагогічний технікум).

Дж.: Отчет ВУЗУ за 1891. Верхнеднепровск, 1892, с. 115–119; Отчет 
ВУЗУ за 1894. Верхнеднепровск, 1895, с. 127–133; Отчет ВУЗУ за 1897. 
Верхнеднепровск, 1898, с. 137–143; Отчет ВУЗУ за 1900. Верхнедне-
провск, 1901, с. 139–145.

Літ.: Борц И. Очерк деятельности земских учреждений Екатери-
нославской губернии по народному образованию. Екатеринослав, 
1906, с. 32; Лямцев Н. Народное образование в Екатеринославской 
губернии за последние двадцать лет.// Сборник статей научного 
общества по изучению края. Екатеринослав, 1908, с. 1–17. 

Педагогічний технікум – середній навчальний заклад, 
створений у Кривому Розі 1 верес. 1925 замість П. курсів 
для підготовки вчителів 1–4 класів загальноосвітніх шк., ви-
хователів дошкільних закладів та працівників політосвітніх 
установ (б-к, клубів, хат-читалень). Базовою освітою для П.т. 
була 7-річка. Учні П.т. вивчали суспільні, загальноосвітні та 
педагогічні дисципліни. термін навчання – 3 роки. У верес. 
1925 П.т. переведено до м. Нікополя. У 1937 П.т. реорг-но в 
П. шк., а з 1944 – у П. уч-ще.

Літ.: «Красный Горняк», 1925, 17 сент., 1 дек.; “Червоний Гірник”, 
1937, 9 верес.;  ЕУ. Т. 5. Львів, 1996, с. 1975.

Педагогічні курси – одна з форм підготовки та підвищення 
кваліфікації вчителів. З поч. 1870-х Херсонське і Верхньодні-
провське повітові земства почали організовувати літні (4–6 
міс.) курси. З жовт. 1923 у Кривому Розі відкрито П.к., які 
мали статус вищого учбового закладу з 3-річним терміном 
навчання. За своїм станом вони прирівнювалися до дорево-
люційних учительських семінарій. 1-й випуск відбувся 1 лип. 
1925. Всі випускники були направлені на село. З 1 верес. 1925 
П.к. реорг-но в П. технікум, який переведено до м. Нікополя 
(див. Педагогічний технікум). П.к. у Кривому Розі продовжу-
вали діяти як к. підвищення кваліфікації вчителів. Один набір 
коливався від 100 до 200 осіб. При П.к. був гуртожиток для 
приїжджих. П.к. проводили перепідготовку вчителів відповід-
но до установок партії у галузі нар. освіти. З утворенням ін-ту 
підвищення кваліфікації вчителів при Криворізькому педін-ті 
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у 1938 П.к. перейшли до нього.

На поч. 1925 студентів було 119 чол. і 91 жін., 20 викладачів 
(в т.ч. 1 жін.), і 20 осіб обслуговуючого персоналу. 

Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 84.

Літ.: Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие 
(1864–1913). Херсон, 1914, с. 21; «Красный Горняк», 1924, 7 дек.; Таке 
саме, 1925, 13 февр., 4 июл., 7 июл., 30 июл., 22 авг.

Пекарня – підпр-во для випікання хліба, булок тощо. На 
1913 у містечку Кривий Ріг діяли такі П.: братів Кічаєвих на 
вул. Вокзальній; Л.М. Макарова – 1) у власному будинку на 
вул. Базарній, 2) у будинку Бухініка на вул. Поштовій, 3) у 
будинку Шутя на вул. Вокзальній; М. Немировського на вул. 
Миколаївській; у торговельному будинку Герцберга на вул. 
Поштовій; В. Тихоступа на вул. Йорданській; П. Епштейна – 1) 
на вул. Глінка, 2) у будинку Шутя на вул. Вокзальній; М. Дубин-
ського на вул. Німецькій, М.Я. Полонського на Тарапаківці.

У період непу к-ть П. у Кривому Розі та на рудн. досягла 
32. Найбільш відомими (у Кривому Розі) були: “Свій Труд”, 
що належала Шукраю Абдулову, П. інвалідної кооперації, 5 
П. Центрального робітничого кооперативу, “Артхліб”, “Красна 
Воля”.

У 1930-ті, коли було пущено 3 хлібоз-ди і тривало згортання 
непу, к-ть П. (у Кривому Розі) зменшилася до 5.

Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 
133; «Красный Горняк», 1928, 7 февр.; “Червоний Гірник”, 1929, 27 
верес.

Пенсії – регулярні грошові виплати з держ., громадських чи 
приватних фондів соціального забезпечення або страхування 
особам похилого віку, інвалідам, утриманцям і сиротам, а 
також заслуженим і привілейованим особам.

Добровільне страхування робітників і службовців за часів 
Рос. імперії розпочалося у 1912 згідно з прийнятим зако-
ном про введення держ. страхування пром. робітників від 
каліцтва та по хворобі, отриманої на вир-ві. Максимальна 
П. у випадку повної непрацездатності могла досягати 66 % 
заробітної плати.

За доби рад. влади держ. П. введено у 1922 інвалідам, 
утриманцям і сиротам у разі смерті годувальника. З 1925 П. 
почали призначати вчителям за вислугу років, у 1929 – П. 
по старості робітникам залізорудної пром-ті і залізнични-
кам. З 1932 П. почали виплачувати всім робітникам, з 1937 
– всім службовцям. До 1937 П. виплачувалися з відрахунків 
від зарплати, а згодом ці виплати взяла на себе держава 
і підпр-ва. Протягом 1931–37 майже всі П. призначалися й 
виплачувалися профспілками, а потім – Міністерством со-
ціального забезпечення УРСР. П. тих часів були низькими, а 
їх купівельна спроможність постійно падала через інфляцію. 
Тільки у 1939 для людей похилого віку та інвалідів П. було 
підвищено з 50–76 крб. до 200 крб. на місяць.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А. 15, 29.
Літ.: ЕУ. Т. 5. Львів, 1996, с. 1980.

Перепис населення – безпосереднє масове статистичне 
обстеження людності тер. Криворіжжя для визначення її 
чисельності, складу (за статтю, віком, родинним складом, 
походженням, мовою, національністю, віросповіданням, 
суспільним станом, професією та ін.) і розміщення на певну 
дату. П.н. Криворіжжя відбувалися у такі роки: 1782, 1795, 
1811, 1815, 1833, 1850, 1857. У 1863, 1885 і 1897 здійснено 
адм.-поліцейські П. при ревізіях виявлялося лише те насе-
лення, яке повинно платити податки і тому вони були непо-
вними. 1-й повний П.н. проведено у рамках Всеросійського 
П. 28 січ. 1897. Це був єдиний за часів царату повний П., але 
дані по волостях, які входили до складу суч. Криворіжжя не 
збереглися. Надруковано було лише матеріали по повітам: 
Херсонському, Олександрійському і Верхньодніпровському, 
в адм. межах яких знаходився суч. Кривбас. Тому вони мо-
жуть бути використані тільки для виявлення тенденцій чи 
узагальнень.

Чисельність жителів Кривого Рогу за даними П.: 1782 – бл. 
230; 1795 – бл. 400; 1811 – 978; 1815 – бл. 1,5 тис.; 1833 – 3 

156; 1850 – бл. 3,3 тис.; 1857 – 3,6 тис.; 1863 – 3,7 тис.; 1885 
– 3745; 1896 – 10 010; 1897 – 10,1 тис.

Крім вказаних П.н., у 1914 земство провело свої під-
рахунки. Згідно з ними у межах суч. Криворізького р-ну 
проживало 30 415 чол. і 30 413 жін. (разом 60 828 осіб). За 
даними Всеросійського с-г П. у 1916 у р-ні перебувало 36 
425 чол. і 34 036 жін. (разом 70 161 особа); за даними с-г П. 
1917 у межах р-ну жило 35 246 чол. і 37 007 жін. (разом 70 
253 особи); у 1920 – 14 774 чол. і 16 082 жін. (разом 30 856 
осіб, без Кривого Рогу).

1-й П.н. за часів рад. влади відбувся 28 серп. 1920. Згідно з 
ним, у м. Кривий Ріг проживало 10 496 чол. і 12 233 жін. (разом 
22 729 осіб). Більш ґрунтовний П. було здійснено 15 берез. 
1923. По з його даним у м. Кривий Ріг знаходилося 8 921 чол. 
і 10 126 жін. (разом 19 047 осіб); в сел. Бухаріно (Долгінцево) 
– 2 088 чол. і 2 316 жін. (разом 4 781 особа); на рудн. ім. К. 
Лібкнехта – 953 особи; на рудн. ім. Артема – 531 особа; на 
рудн. “Дубова Балка” – 840 осіб; на рудн. “Жовтневий” – 934 
особи; на рудн. Колачевського – 696 осіб.

1-й загал. П.н. пройшов 17 груд. 1926. Його було добре 
підготовлено і проведено об’єктивно. Опитувальна картка 
містила 14 питань, відповіді на які давали всебічну інформацію 
(крім віросповідання). Згідно з його даними у Кривому Розі 
проживало 15 213 чол. і 10 126 жін. (разом 31 194 особи); у 
сел. Бухаріно – 2 453 чол. і 2 691 жін. (разом 5 144 особи); 
на рудн. ім. К. Лібкнехта – 1 689 осіб; на рудн. “Жовтневий” 
– 2 041 особа; на рудн. “Дубова Балка” – 1 788 осіб; на рудн. 
ім. Леніна – 1 862 особи; на рудн. ім. Артема – 1 299 осіб. У 
межах Криворізького р-ну нараховувалося 34 131 чол. і 33 
645 жін. (разом 67 776 осіб), у Криворізькому окрузі – 565 012 
осіб, з них 272 119 чол. Населення округу розмовляло на 40 
мовах, з них укр. – 482 703 особи, рос. – 52 445 осіб, біло-
руською – 1 316 осіб, єврейською – 15 597 осіб. Переважала 
укр. нація – 496 680 осіб (88 %), росіян було 30 666 (5,8 %), 
євреїв – 21 461 (3,8 %), німців – 10 159 (1,8 %), білорусів – 3 
105 (0,5 %).

Підготовку до наступного загал. П.н., який було намічено 
на 6 січ. 1937, розпочато у трав. 1936. Уповноваженим по 
його і проведенню призначено заступника голови міськради 
І.А. Кудрявцева. Згідно з розпорядженням Сталіна резуль-
тати П.н. були скасовані ще до їх офіційного опублікування. 
Офіційна версія – П. здійснено з грубими порушеннями основ 
статистики і урядових інструкцій. Як встановлено новітніми 
дослідженнями, справжня причина – виявлення великих втрат 
населення під час голоду 1932–33 та репресій. Згідно з да-
ними цього П. у Кривому Розі і рудничному р-ні на поч. 1937 
проживало 101,4 тис. осіб, що відповідало рівню 1934.

Новий П.н. було призначено на 17 січ. 1939. Його результа-
ти також не були обнародувані, за винятком загальних даних 
про н. міста, яке складало 196 тис. осіб. Офіційно результати 
не було опубліковано через початок війни 1941, але на думку 
фахівців – через фальсифікації і значні приписки к-ті н. для 
покриття втрат 1930-х.

Дж.: ДАХО, Ф. 14, Оп. 1, С.333, А. 50 зв.; Там само, С. 340, А. 22; Там 
само, С. 827, А. 22–23; Там само, С. 763, А. 5; Списки населенных мест 
по сведениям за 1859. Херсонская губерния. СПб., 1868, с. 16; Волости 
и важнейшие селения Европейской России. В. VIII. СПб., 1886, с. 83; 
Список населенных мест Херсонского уезда Херсонской губернии. 
Херсон, 1896, с. 425; Статистический сборник Екатеринославской 
губернии. 1925. Екатеринослав, 1925, с. 24; «Статистика Криворожья», 
№ 1, 1927, с. 7–9; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 7024, А. 49; Там само, С. 
7029, А. 27; Там само, С. 7163, А. 48.

Переселенський рух – переміщення сільс. населення на 
постійне проживання в ін. місця України та Росії, зокрема 
до Сибіру і на Далекий Схід, а також заселення Криворіжжя 
вихідцями з ін. місць, яке здійснювалося централізованим 
порядком.

П.р. розпочався після відміни кріпацтва, коли дворові се-
ляни, не отримавши наділів, виїжджали до міст і ставали на-
йманими робітниками або відправлялися далеко на заробітки, 
щоб купити землю. Слідом від’їжджали надільні селяни, які 
мали малі земельні ділянки (1–2 дес.). Так, у 1880-х з с. Шес-
терня 15 сімей, з с. Новокурськ 7 сімей і з с. Іванівка 11 сімей 
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відправилися до Ставропольської губернії; у Чорноморську 
губернію – 11 сімей з Широкого, 10 з Катеринівки і Злато-
устівки; до Сибіру – 5 сімей з Шестерні і 2 з Новокурська. 
У 1884 безземельні селяни Херсонського повіту отримали 
наділи на землях держ. фонду і заснували поселення Новий 
Кривий Ріг. Частина жителів с. Миколаївка переселилася на 
Візирську держ. землю Одеського повіту. З містечка Кривий 
Ріг переселень не було – тут були відносно великі наділи, а 
земля – дорогою, у зв’язку з початком розробок залізних 
руд. З ін. сіл Криворіжжя до 1890 переселилося у різні міс-
ця, включаючи Херсонський повіт, бл. 2 % селянських г-в. 
Тобто, до поч. 20 ст. П.р. не мав на Криворіжжі широкого 
розповсюдження.

П.р. активізувався в період проведення Столипінської 
реформи з 1906. Так, у 1913 з волостей Криворіжжя пере-
селилося:

Таб. 1

Волость
Переселилося

Місце переселення
Сімей Чол. Жін.

Криворізька 3 12 19
Акмолінська

 область

Миколаївська 1 2 7 8
Барнаульський повіт 

Томської губернії

Кам’янське 34 121 105
Знаменівська волость 
Барнаульського повіту 

Томської губернії

Шестерянська 20 59 45 Акмолінська область

Широківська 2 10 3
Миколаївська волость 
Токолінського повіту 
Тобольської губернії

колонія 
Інгулець

12 38 38 Бразилія

З тих, хто виїхав, у 1913 повернулися: 1 сім’я з Шестерні 
(2 чол. і 2 жін.), 3 сім’ї з Інгульця (8 чол. і 9 жін.).

З серед. 1924 посилився П.р. євреїв, які побажали осісти 
на землі в межах Криворізького округу. На поч. черв. 1925 
при окружному виконкомі було створено спеціальну комісія 
по сприянню у переселенні.

У 1924–25 на Криворіжжя прибуло 755 сімей без врахуван-
ня стихійного переселення. У 1925–26 переселенці утворили 
кілька артілей: “Труд” (Михайлівський р-н), “Нове життя” 
(Софіївський р-н), Артілі колофондів №№ 1–7, “Іскра” (Бо-
жедарівський р-н), “Покотелянці” (Апостолівський р-н), “Плуг” 
(Шолохівський р-н), “Трудовик” і “Суданське” (Апостолівський 
р-н), “Червона Волинь” і “Красноставськ” (Божедарівський р-н) 
та ряд ін. Переселенцям надавалися всілякі пільги: звільнення 
від податків на 3 роки, т.зв. відновлювальні кредити по 125 
крб. на двір, відстрочка від призову на військ. службу.

Так, у 1926 655 г-вам переселенців на буд-во відпущено 
97,5 тис. крб. кредитів, 245 дворам на госп. влаштування 
– 118 559 крб. Розселенцям на перенесення будівель у 30 
селах округу (1274 двори) видано 175 120 крб., 32 г-вам на 
обводнення – 51 тис. крб., 19 820 крб. – на розвиток земле-
робства. 

На поч. 1927 на Криворіжжі орг-но 236 П. об’єднань (2 306 
дворів, 13001 особа). 

Більша частина переїзжих прибула з Проскурівського, Ки-
ївського і Вінницького, деякі – з Сумського і Кременчуцького 
округів. У 1927 новим їм відпущено з місц. бюджету 50 тис. 
крб. За 1926–27 переселенцям відведено 17 688 дес. землі. 
Для бідноти виділено 25 тис. пуд. борошна за пільговими ці-
нами. З ін. боку, в багатьох р-нах Криворізького округу їм не 
приділялося належної уваги. Відсутність контролю призвела 
до великих перевитрат коштів.

На поч. серп. 1928 в окрузі нараховувалося 5 920 П. г-в, з 
яких 2 739 утворені укр. селянами та 2 181 – євреями. Уряд 
видав їм кредитів 902 591 крб. та на громадські орг-ції (КНС, 
колгоспи тощо) – 3 236 977 крб. У 1928 склалися важкі по-
годні умови, що призвело до загибелі врожаю на 7,3 тис. га 
тільки у єврейс. колоніях. Всього постраждало 4,5 тис. г-в 
німців і євреїв. У результаті неврожаю виїхало 76 укр. і 200 
єврейс. сімей.

Окремо слід згадати повторне переселення укр. емігрантів 
з Канади на Криворіжжя у 1923, коли комуна у складі 35 осіб 
утворила г-во, яке розташовувлося на відстані 45 км на пд. 
від Кривого Рогу (нині тер. Широківського р-ну), під назвою 
“Хлібороб”. Тривалий час вона була зразковою по веденню 
г-ва і широко використовувалася більшовицькою владою 
з пропагандистською метою. Ця комуна занепала у період 
голоду 1932–33.

Більшість євреїв-переселенців, яких у адм. порядку пере-
вели на землю, розпродали свої г-ва і покинули новостворені 
артілі, розчинившись серед міського і містечкового населен-
ня. Фактично було марно витрачено мільйони карбованців. 
З сер. 1930-х т-во по землевлаштуванню трудящих-євреїв 
основну увагу зосередило на вербуванні  переселенців до 
Далекого Сходу, де створювалася Біробіджанська автономна 
обл. (див. Т-во по землевлаштуванню трудящих євреїв).

Дж.: Материалы по оценке земель Херсонской губернии. Т. VI. 
Херсонский уезд. Херсон, 1890, с. 166–169; СТЭО Херсонского уезда 
за 1913 год. Херсон, 1914, Приложение, с. 05–07; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 
3, С. 1289, А. 47; Там само, Оп. 4, С. 765, А. 127–130.

Літ.: “Красный Горняк”, 1925, 6 июн., 27 июл., Таке саме, 1926, 4 
нояб.; “Червоний Гірник”, 1929, 21 січ.; Таке саме, 1938, 4 лип.

Пересувний театр – див. Державний міжр-ний театр со-
ціалістичного сектору (ДМТСС).

Перлинний орнамент – рельєфний о. ліпного посуду. 
Утворювався недоведеними до кінця проколами посудини 
з середини. Пухлини, які з’являються у результаті цього на 
зовнішній поверхні, нагадують перлини. Як правило, їх роз-
міщували на вінцях або шийці посудини. На Криворіжжі П.о. 
малопоширений. Зустрічається на поселеннях доби пізньої 
бронзи (14–10 ст. до н.е.) та посуді скіфського часу (4–3 ст. 
до н.е.).

Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 197.

Перси – нація, що складає бл. пол. населення Ірану.
У 1915 згідно з даними І.П. Кривошлика, на рудн. “Дубова 

Балка” привезли 170 П. віком від 18 до 25, яких супрово-
джував мула і агент по вербуванню. Чоловіки були з бідних 
сімей і фізично виснаженими. Їх розмістили у казармах 
(гуртожитках). Харчування і одяг надав рудн. Мула не пра-
цював, але отримував середній заробіток робітника. Агент 
жив за рахунок сум, які йому нараховувалися по договору за 
вербування. Раціон включав: хліб, овочі, фрукти, конину або 
баранину. Працювали П. на підземних роботах: на закладці 
вироблених камер, відкотниками, лопаточниками і допоміж-
ними робітниками. Через відсутність досвіду і фізичну слаб-
кість норма ними виконувалася на 10–15 %. П. пропрацювали 
на рудн. 3,5 місяці, після чого за розпорядженням дирекції 
їх було звільнено і відправлено на батьківщину. На рудн. їх 
замінили словацькими військовополоненими.

Дж.: КІКМ, КДФ 6600(12), А. 97, Кривошлык И.Р. Краткая история 
добычи железной руды в Криворожском бассейне. Рукопис.

Перукарня – місце для стрижки, завивки, фарбування 
волосся і гоління чоловіків.

У 1913 на вул. Поштовій (нині К. Маркса) були П.: М.Н. 

Оголошення про реєстрацію переселенської артелі, 
1926, берез.
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Співакова, А.Ш. Фельдмана, 
Н. Швеця, І.М. Шатунова, І.Р. 
Барського, М.Р. Барського, 
Н.І. Голобородського. На вул. 
Миколаївській (нині Леніна) 
– М. Шварца, на вул. Вок-
зальній – А. Канєвського. У 
період непу у Кривому Розі 
працювало 7 приватних П. У 
січ. 1930 відкрито 1-у коопе-
ративну П. на вул. К. Маркса. 
У 1935 артіль “Червоний 
перукар” об’єднала всі П. 
Кривого Рогу, на рудничних 
селищах і дільницях “Криво-
різьбуду” – всього 27. На поч. 
жовт. 1936 при готелі “Руда” 
відкрито зразкову жіночу П. 
Червоного Хреста під кер-вом 
майстра Л.І. Ройтмана. У 1937 
всіх П. у Кривому Розі нараховувалося 32. На поч. 1941 у 
місті діяло 39 П.

Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 
1341; «Красный Горняк», 1926, 1 июн., 20 июл.; “Червоний Гірник”, 
1930, 29 січ.; Таке саме, 1935, 6 берез.; Таке саме, 1936, 3 жовт.; Таке 
саме, 1937, 28 трав.; Таке саме, 1941, 4 черв.

Перфоратор – прилад для проби-
вання отворів у гірських породах для їх 
руйнації (роздріблення) за допомогою 
вибухівки.

У Кривбасі перші спроби засто-
сування механічного буріння були 
проведені у 1909 на рудн. “Олексан-
дрівський” (Р. Люксембург), де одно-
часно випробовувалися молотки з 
живленням від електрики (обертальної 
дії) і від пневматичної енергії (ударної 
і ударно-обертальної дії). Ці експери-
менти довели перевагу пневматичних 
молотків, які були покладені в основу 
механізації бурових робіт за царату та 
в добу рад. влади. До 1917 всіх перфо-
раторів на рудн. нараховувалося 250 
одиниць. Це були механізми різних 
конструкцій з ручним і телескопічним 
управлінням і подачею. Ремонт та постачання П. здійснюва-
лися через механічну контору В.Рабиновича і на його ж з-ді 
“Пневматик”. Слід зауважити, що в дореволюційні часи Крив-
бас суттєво відставав від Донбасу в галузі застосування П., 
що пояснювалося дешевизною робочої сили і її надлишком. 
З 1924 П. розпочав випускати з-д “Пневматик”. За період з 
1924 по 1930-й розроблено 9 конструкцій бурильних молотків. 
З них 5 було знято з вир-ва (БМ–13, БМ–5 та ін.). У 1925/26 
на рудн. нараховувалося 451 П. У кін. 1926 замовлено ще 
512. У 1929 к-ть П. склала 1 320, у 1930 – 2000, у 1931 – 2 
525, у 1932 – 2 247, у 1933 – 2 396, у 1934 – 2 481, у 1935 – 2 
566, у. 1936 – 2 960, у 1937 – 3 163, у 1938 – 2 549, у 1939 – 2 
549, у 1940 – 2 868.

Літ.: “Красный Горняк», 1926, 5 нояб.; «Горный Журнал», 1929, № 
3, с. 377; Малахов Г.М. и др. История горного дела в Криворожском 
бассейне. К., 1956, с. 110, 136.; Мельник О.О. Технічний розвиток 
Криворізького басейну в ХІХ – поч. ХХ ст. В кн. О.М. Поль і розвиток 
гірничої пром-ті в Криворізькому басейні. Кривий Ріг, 2002, с. 19.

Перша п’ятирічка на Криворіжжі – план розвитку Крив-
басу на 1928–32. Гол. завдання – завершення реконструкції 
рудн., впровадження нової техніки і технологій, масштабні 
розвідки нових покладів залізних руд.

Вже на 1931 розвідані запаси руди в межах експлуатова-
ної тер. К. зросли порівняно з дореволюційним періодом у 5 
разів. Було відкрито 10 нових покладів загальною пл. бл. 30 
тис. м2, що давало можливість забезпечити видобуток про-
тягом 50–70 років. Також розпочато дослідницькі роботи по 

збагаченню бідних 
руд із вмістом за-
ліза від 45 до 52 
% (див. Збагачу-
вальна фабрика).

П р о е к т н о ю 
конторою ПРТ 
було розроблено 
плани реконструк-
ції рудн. “Жовта 
Річка” (1931), ім. 
Лен іна  (1930) , 
“Червона Гвардія” 
(1931), ім. Фрунзе 
(1929). Здійснено 
перехід від прямо-
кутного до більш 
раціонального – 
круглого перетину 
стволів шахт та 
скіпового підйому 
на шахтах потуж-
ністю понад 400 
тис. тонн руди на рік. Руду було поділено на класи і сорти.

У 1929 було закладено шахти “Капітальна”, ім. Орджо-
нікідзе (рудн. ім. Леніна), “Центральна” (рудн. ім. Фрунзе), 
“Комінтерн” (рудн. “Жовтневий”) і ряд ін. У 1932 закладено 
буд-во шахти “Нова” (рудн. ім. Дзержинського) та ін. з річною 
продуктивністю від 1 до2 млн. тонн залізної руди на рік.

З 1929 розпочато застосування порошковидних вибухо-
вих речовин на аміачній селітрі, які до кін. П.п. практично 
витіснили динаміт.

За роки П.п. у басейні майже завершився перехід на під-
земні роботи. Так, у 1929/30 відкритим способом було видо-
буто 2 200,8 тис. тонн, а підземним – 7 583,8 тис. тонн (77,5 
%); у 1931 відповідно 1 208,5 і 6 412,1 тис. тонн (84,1 %); у 
1932 – 902,1 і 7 023,4 тис. тонн (88,7 %). 

Велику роботу було проведено по механізації гірничих 
робіт. Якщо у 1929 в басейні було 1 320 перфораторів, 4 
скреперні лебідки, 4 навантажувальних машин, кілька аку-
муляторних електровозів, то на поч. 1930-го р-н вже мав 32 
компресора загальною продуктивністю 1000 м3/хв., 2000 
перфораторів і 30 бурозаправочних станків. У 1931 меха-
нізоване буріння досягло 95 %, а у 1932 – 100 %. З 1930 по 
1933 у Кривбасі встановлено 12 компресорів продуктивністю 
по 100 м3 кожен.

Широке впровадження механізації буріння дозволило зна-
чно збільшити видобуток горної маси, у зв’язку з чим довело-
ся реконструювати доставку, відкотку, підйом тощо.

Механізація доставки руди і прибирання породи була вда-
ло вирішена шляхом застосування скреперів. Це дозволило 
збільшити продуктивність забійної групи на 77 % і знизити 
собівартість на 10 %. У 1931 працювало вже 150 скреперів, 
а у 1932 бл. 400, що дозволило механізувати доставку на 
36,8 %.

Ручна і кінна відкотка замінялися на електровозну. Перші 
акумуляторні електровози були застосовані на рудн. “Жов-
тневий”, ім. К. Лібкнехта і “Більшовик”. На поверхні для від-
котки використовувалися мотовози. На кін. П.п. механізація 
транспорту складала 30 %, а механізоване завантаження 
у залізничні вагони на поч. 1933 досягло 60 %. Рудничних 
вагонів на 1932 нараховувалося 3 164, електровозів – 18, 
екскаваторів – 3.

У 1931 розпочато буд-во КМЗ. 1-у домну планувалося за-
дути у кін. 1932 (реально це відбулося у серп. 1934).

Колиш. Гданцівський з-д було перетворено у Центральні 
механічні майстерні Кривбасу, де у 1932 було налагоджено 
випуск вітчизняних скреперних лебідок.

У серп. 1931 розпочато буд-во Соцміста, яке було розра-
ховано на 200 тис. жителів. За 1931–32 на рудн. селищах і у 
місті квартири отримало 12 тис. гірників.

Значних успіхів було досягнуто у сфері освіти, охорони 

Оголошення про відкриття 
перукарні, 1936, 15 груд.

Перфоратор пневма-
тичний, поч. 20 ст.

Будівництво ДП-1, кін. 1932
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здоров’я і культури. У 1929 вечірній гірничий технікум було 
реорг-но у гірничий ін-т. Вже у 1932 у ньому навчалося 1000 
студентів на 5 факультетах вечірнього і денного відділень. 1 
жовт. 1930 відкрив свої двері КПДІ, який згодом став великим 
навчальним закладом України. 

У 1932 у місті виходило 17 багатотиражних газет. Свою 
1-у виставу 5 жовт. 1931 продемонстрував жителям міста 
Криворізький театр держдрами. У 1930 було відкрито 1-й 
стаціонарний кінотеатр міста (ім. Леніна).

Літ.: Малахов Г.М., Шостак А.Г., Старичев Н.И. История горного 
дела в Криворожском бассейне. К., 1956, с. 102–127; Кривому Рогу 
200. Днепропетровск, 1975, с. 68–80.

Перше травня  – див. Свято.

Першої світової війни період (1914–18) на Криворіжжі. 
У військ. протиборство між блоками найбільших світових 
держав поч. 20 ст. – австро-нім. (Центральним) та Антантою 
(Велика Британія, Франція, Росія) поступово було втягнуто 
38 держав з населенням понад 1,5 млрд., що становило ¾ 
людності світу.

К. не було ареною безпосередніх бойових дій, але в. значно 
загальмувала пром. і соціальний розвиток регіону і край поніс 
вагомі людські втрати у результаті мобілізації на фронт.

Коли стало відомо про поч. П.с.в. – на поч. серп. 1914 на 
Базарній пл. відбувся урочистий молебень за дарування пере-
моги Росії за участю мобілізованих, які потім направилися на 
ст. Карнаватка зі співом пісні “Пише, пише цар германський” 
для відправки у діючу армію.

Протягом 1914–17 одних лише гірників було мобілізовано 
60 %, що складало 14,2 тис. чол., не рахуючи працівників ін. 
підпр-в. Всього з Кривбасу на фронт пішло бл. 20 тис. чол. 
Втрати на сьогодення не відомі. На роботах шахтарів замінили 
жінки, підлітки, військовополонені, біженці тощо.

У сер. листоп. 1914 у Кривому Розі орг-но майстерню і 
заготівельний пункт чобіт для війська. На кін. 1914 військ. 
лазарети було відкрито у будинках Браславської (нині вул. 
Леніна) і Криворізького кредитного т-ва, на рудн. Ростков-
ський в 1916, також у с. Зелене. У 1915 на рудн. працювало 
16 038 чол. і 525 жін., 688 хлоп.-підлітків і 69 дівчат, 156 не-
повнолітніх. На 95 шахтах і 25 кар’єрах було видобуто 230,4 
млн. пуд. руди (у 1914 – 293 млн. пуд.). На поч. листоп. на 
копальнях числилось 7 799 військовополонених. У кін. року 
створено комісію по забезпеченню гірничих підпр-в матері-
алами і продуктами харчування. У 2-й пол. 1915 розпочато 
звільнення гірників від призову до війська. на поч. січ. 1916 
працювало 10 868 місц. робітників і 8 546 військовополонених. 
На багатьох копальнях руда видобувалася по-хижацькому, 
без ведення підготовчих робіт. Підпр-ва відчували нестатки в 
матеріалах, особливо у вибухівці, вугіллі, цементі, нафті, цеглі, 
дротяних канатах. Під кін. року у Кривбасі нараховувалося 
15 168 військовополонених. Було видобуто 314,3 млн. пуд. 
залізної руди. 

У берез. 1916 введено обмеження (по мінімальній потребі) 
на відпуск сортового металу для рудн. Криворіжжя. Ставилося 
питання про можливість завезення китайських, японських і 
корейських робітників. На кін. 1916 к-ть військовополонених, 
які були задіяні на видобутку руди, досягла 13 987 чол. У кін. 
1916 заборонено проводити будь-які страйки. Значні суми 
грошей і велику к-ть зерна для сімей призваних до війська 
жертвували Н.С. Богаєвська, В.К. Крутинь, Б.М. Кальниць-
кий, І.Л. Шпагін, М.І. Скидан, І. Бродська, В.В. Ігнатова, К.І. 
Чиринович, Н.І. Павлова, І.М. Харін, Б.С. Марченко. 

З квіт. 1916 розпочато реквізицію худоби для потреб армії, 
що погіршило стан  у с-г. До поміщицьких економій також по-
чали присилати на роботи військовополонених. У кін. серп. у 
Веселих Тернах відкрито притулок для дітей загиблих воїнів. 
У жовт. введено кримінальну відповідальність за самостійне 
підвищення цін на продукти першої необхідності. У кін. лис-
топ. до Кривого Рогу прибула спеціальна комісія під орудою 
ген.-майора Кукушкіна для виявлення осіб, які ухилялися від 

військ. призову. 
На користь казни було реквізовано всі землі, що належали 

нім. та австро-угорським колоністам.
Криворізьке волосне попечительство по наданню допомо-

ги сім’ям призваних до війська очолював вчитель М. Крячок, 
заступником був вчитель І. Силенко, діловодом – волосний 
писар Т. Шупік.

Після Лютн. революції Тимчасовий уряд відмінив закон від 
9 берез. 1915 про допущення жінок і дітей до робіт у шахтах і 
обмежив їхню нічну роботу на ін. підр-вах. Заборонено було 
випікати кондитерські вироби з метою економії муки. Дозво-
лено молоти тільки жито і пшеницю для випічки хліба. 

У 1917 видобуто 217 млн. пуд. руди. Рудна пром-ть пере-
живала глибоку кризу. Більшість копалень (35 з 42) зупини-
лися вже у листоп. Тільки на 6 найбільших підтримувався 
водовідлив.

Рад. влада була встановлена у лют. 1918.
Під час війни, з 1914 по 1915 заробітна плата прохідників, 

бурильників, лопаточників, відкотників зросла на 50 %; бу-
товщиків, коногонів, конюхів, ремонтників колій, сигналістів 
– на 40- %; допоміжних робітників – на 31,5 – 38,5 %. Відпускні 
ціни за цей же період піднялися: на муку пшеничну і житню – у 
6 разів, на крупи – у 3–3,5 рази, на рис – у 4 рази, на масло 
коров’яче – у 6 разів, на м’ясо – у 3 рази, на молоко – у 2,5 
рази, на олію – у 4 рази, на рибу – у 3, на сало – у 4,2, на 
цукор – у 4, на яйця – у 3,8, на капусту, картоплю, цибулю, 
ковбасу – у 5 разів. В середньому продукти харчування по-
дорожчали у 2,5–6 разів. 

У 1915 максимальна зарплата кваліфікованого робітника 
становила 52,8 крб., мінімальна – 38,4 крб. Купівельна спро-
можність знизилась на 60–62 %. 

Рівень травматизму на вир-ві піднявся у 1,5 рази. У П.с.в.п. 
АТ отримали прибуток у 1,8 разів вищий, ніж за 1912–13.

Для боротьби зі спекуляцією земства встановили фіксовані 
ціни на основні продукти харчування, але вони фактично не 
виконувалися. Солдатки отримували від держави допомогу 
2–5 крб. на місяць. При влаштуванні на рудн. для роботи, 
їм призначалась зарплата менше на 25–30 %, ніж чол. 
Управлінська верхівка і службовці були налаштовані промо-
нархістськи або за республіканську форму правління. Після 
вбивства Г. Распутіна В.Г. Мухін влаштував урочистий при-
йом-бал. У 1916 на великих рудн. були вибрані “робочі групи” 
до військово-пром. комітету. До складу Катеринославського 
губернського ВПК ввійшли: управляючий АТ “Дубова Балка” 
А.П. Ігнатович, управляючий рудн.ми “Олександрійський” і 
“Божедарівський” В.Г. Мухін, Кротов.

Військовополонені були, гол. чин., русини (галичани), по-
ляки, словаки, чехи. Деякі з них згодом брали активну участь 
в укр. нац. русі (наприклад, Георгій Свіщевський, який у 1918 

Колишні криворізькі гірники на західному фронті, 1915
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став начальником варти на пн. рудн.).

Зростання зарплати гірників у 1913–15:

Таб. 1
 

Кваліфікація
робітника

Місячна зарплата в крб.

1913 1915

Прохідник 27,5–45,0 41,2–67,5
Бурильник 27,5–42,5 41,2–63,7
Лопаточник 25,0–32,5 37,5–48,7
Відкотчик 22,5–27,5 33,7–41,3

Кріпильник 23,7–28,7 35,6–43,1
Бутовщик 16,3–18,7 22,7–26,3
Коногон 15,0–17,5 21,0–24,5

Ремонтник 17,5–22,5 24,5–31,5
Сигналіст 20,0–25,0 28,0–35,0

Допоміжні роботи 22,5–27,5 31,5–38,5

  
Зростання цін на продукти харчування:

Таб.2

Найменування
Вартість за одиницю в крб.

1913 1915
Борошно пшеничне, кг 0,09 0,27

Борошно житнє, кг 0,075 0,225
Крупа гречана, кг 0,12 0,42
Крупа перлова, кг 0,08 0,24

Пшоно, кг 0,1 0,35
Рис, кг 0,35 1,40

Масло вершкове, кг 0,50 3,0
М’ясо, кг 0,40 1,20
Молоко, л 0,06 0,15
Олія, кг 0,28 1,12
Риба, кг 0,25 0,75
Сало, кг 0,50 2,10
Цукор, кг 0,36 1,44

Яйця, сотня 1,50 5,70
Капуста, кг 0,022 0,11

Картопля, кг 0,02 0,1
Огірки, сотня 0,75 3,38

Цибуля, кг 0,095 0,475
Помідори, кг 0,04 0,17
Морква, кг 0,025 0,10

 
Протягом 1916–17 ціни знову зросли у 2–3 рази, що ви-

кликало велике незадоволення населення і сприяло його 
більшовизації.

Дж.: ЦДІАК, Ф. 2161, Оп. 1, С. 44, А. 36; Там само, оп. 2, С. 6, А. 
5, 22; Там само, С. 44, А. 39; КІКМ, КДФ–6600 (14), Кривошлык И.Р. 
Краткая история добычи железной руды в Криворожском бассей-
не; КІКМ, КДФ 6600(14), А. 1092–1096, 1103–1114, Кривошлык И.Р. 
Краткая история добычи железной руды в Криворожском бассейне. 
Рукопис; Отчет начальника горного управления Юга России за 1914, 
г. Х., 1915, с. 72.

Літ.: «Известия Херсонской уездной земской управы» за 1914”, № 
39, с. 996; Таке саме, № 42, с. 1092; Там само, № 50, с. 1317; Там само, 
№ 51/52, с. 1351; «Верхнеднепровский земский листок», 1915, 26 фев.; 
Таке саме, 1916, 14 окт.; «Екатеринославская земская газета», 1916, 
26 авг. “Горноз-дское дело”, 1916, № 18, с. 32–37; Таке саме, 1917, № 
26/27, с. 16025, 16304;

“Першотравневий”, рудник – рудовидобувне підпр-во 
середньої потужності. Попередником був р. “Тернівський” 
(Харінський”). Відбудову розпочато у 1924. У 1929 на базі 
шахт “Партизан”, МОДР, КІМ орг-но рудоуправління ім. Пер-
шого Травня. Спочатку “П,” р. входив до ПРТ, з 1931 – до т-ту 
“Руда”, з квіт. 1939 – до т-ту “Ленінруда”. У 1935 “П”.р. включав: 
кар’єр № 2, шахти №№ 1 - 7, шахта “Червоний партизан”. 
Згодом було пущено шахти № 8, “Північну”, “Першотравневу”. 
Кращими робітниками 1934 стали П. Заєць, Іван Приходько, 
Бондаренко, К. Дейнека, інж. Знаменський. 

У груд. 1934 на “П”. р. орг-но технічну станцію по обміну 
передовим досвідом, при якій діяв виставочний зал. План ви-
добутку 1934 (430 тис. тонн) було виконано дотерміново; по 
собівартості руди на 99,4 %, по продуктивності праці – на 96,7 
%, по якості – на 101,4 %, по підготовчих роботах – на 193,7 
%. План 1935 склав 780 тис. тонн, але його реалізовано не 

було (крім шахти № 4). Відставання вдалося подолати на поч. 
1936. У 1-му кварталі 1936 видобуто 129 тис. тонн руди, план 
підготовчих робіт виконано на 110,8 %, по продуктивності 
праці – на 119,6 %, по собівартості – на 99,8 %.

20 квіт. 1936 стахановець Микола Крицький, працюючи у 
забоях на нарізці, перевиконав норму більше як у 12 разів, 
– замість 45 см він пройшов 5,6 м. За результатами 1936 
кращою стала шахта № 4, а з її робітників – Кумицький, Бе-
режний, Литвиненко, В. Івлєв, Г. Завертайло, А. Завертайло, 
Ф. Шанюк, А. Зубков, гірничий майстер Музика. Нові рекорди 
були поставлені у 1937. У руд. свердлій Куницький (шахта 
“Північна”) при нормі 26,5 тонн відбив 231 тонну (1255 %), а 
свердлій Платененко пройшов 8,2 м, виконавши завдання 
на 864,3 %. Бурщик шахти № 6 Григорій Фортунатов відбив 
446 тонн руди, виконавши норму на 1393 %; на шахті № 4 Д. 
Леміш при нормі 16 тонн видобув 200 тонн (1250 %).

Вузьким місцем у 1938 було навантаження руди. При плані 
70 вагонів на добу давалося 54–55, а у лют. цей показник зни-
зився до 42–43. Простої вагонів досягали 22 год., руда часто 
завантажувалася засміченою і потім перезавантажувалася. 
На сер. 1938 “П”.р. став одним з найвідсталіших у Кривбасі. 
Однією з причин були репресії серед керівного складу та 
заміна його технічно малограмотними висуванцями (див. 
Висуванство). У 2-й пол. 1938 засмічення руди і некондиційне 
завантаження досягло значних розмірів. У деяких випадках 
доводилося перезавантажувати бл. половини вже підготов-
лених до відправки вагонів. 

Робота шахт рудоуправління ім. Першого Травня почала 
налагоджуватися з 1939. Коваль – стахановець шахти № 4, 
Ф. Ґудзь за 5 місяців 1939 виконав свою річну програму на 
102 %.

Поганий облік виконаної роботи і його запущеність при-
звели до зростання к-ті приписок. Так, на шахті “П”. за лип. 
вони склали 5 тис. крб. На збільшення собівартості руди 
впливали вимушені простої через порушення технології ви-
добувних робіт. 

Літ.: “Червоний Гірник”, 1934, 23 жовт., 2 груд., 29 груд.; Таке саме, 
1035, 18 жовт.; Таке саме, 1936, 27 січ., 24 берез., 21 квіт., 23 жовт.; 
Таке саме, 1937, 11 груд.; Таке саме, 1938, 28 трав., 3 лип.; Таке саме, 
1939, 20 черв., 30 груд.

Першотравневі страйки – с., що проходили у день між-
народного свята солідарності робітників.

П.с. у Росії почали відбуватись з 1890. На Криворіжжі 
вперше воні орг-ні у 1905 (згідно з даними А.Г. Пахомова) 
на Гданцівському чавуноливарному з-ді. Наступного року 
страйкували робітники рудн. Копилова (304 чол.), Браїлов-
ського (122 чол.), Пастухова (106 чол.), рудн. “Інгулецький” 
Гданцівського з-ду. З 1 по 4 трав. 1907 гірники Шмаковського 
рудн. та 800 чол. з рудн. “Дубова Балка” вимагали ввести 8-
годинний робочий день, збільшити заробітну плату. 3 трав. з 
подібними гаслами виступили робітники копальні С. Колачев-
ського. Наймасштабніші П.с. відбулися у 1907. Страйкували 
робітники рудн. “Харінський” без висування конкретних ви-
мог. На рудн. “Жовта Ріка” на роботу не вийшла нічна зміна, 
а гірники вранішньої прийшли у святковому одязі і не були 
допущені до роботи. З 30 квіт. застрайкували робітники рудн. 
“Дубова Балка”. На “Краснокутському” рудн. М.С. Копилова 

Зміна передового майстра Музики, шах. №4 в редакції Черво-
ного Гірника, 1936, жовт.
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не працювала 1-а зміна, а 2-га була на роботі лише до обіду. 
“Коломойцевський” рудн. не діяв з 31 квіт. по 3 трав., – 12 
активістів було звільнено. На пд. рудн. не працювали окремі 
групи робітників, але ніяких вимог не висували. 

З 1908 по 1917 П.с. на Криворіжжі не відбувалися.
Літ.: «Горно-з-дской листок», 1907, № 3; Хроника революционного 

рабочего движения на Украине (1900–1917). К., 1987.

Петрівська волость – (нині в межах Петрівського р-ну 
Кіровоградської обл) адм.-тер. одиниця Криворізького повіту 
(1919–23). На кін. берез. 1921 у П.в. було 3050 г-в, що мали у 
своєму розпорядженні 23 442 дес. орної землі, нараховува-
лося 10920 чол. і 12 530 жін. Діяла аптека, 2 лікаря (лікарні 
не було), 4 фельдшерські пункти. Шк. грамоти не було. У б-ці 
нараховувалося 1400 книг, існував самодіяльній театр, який 
ставив українські вистави. Клубів не було. 

Відношення жителів до рад. влади розцінювалося як 
співчутливе, до компартії – негативне, загал. настрій – очі-
кувальний.

ДАДО, Ф. Р–3650, С. 329, А. 29.

Печеніги – об’єднання тюркських та ін. племен у 8–9 ст. 
у заволзьких степах. У 890 П. переселилися у пн.-причорно-
морські степи, включно до гирла Дунаю, витіснивши звідси 
ін. племена, зокрема угрів. Перша згадка про П. відноситься 
до 918. З 968 П. розпочали сис-матичні напади на Київську 
Русь, останній похід відбувся у 1036.

П. поділялися на 6 великих орд (округів), які очолювали 
великі “князі” У кожну орду входило 5 родів під зверхністю 
“менших князів”. Ві-
домо, що на тер. суч. 
Криворіжжя кочували 
орди на чолі з ханами 
Паці, Куркуте, Ваіцу. 
Влада передавалася 
двоюрідним братам 
або їхнім дітям, що 
вказує на пережитки 
матріархату. У сер. 
11 ст. між Дніпром і 
Дунаєм кочували 13 
П. родів. Відомі імена 
їх воєначальників: 
Тірах та Кечен. За-
хоплених полонених 
продавали у раб-
ство або випускали 
на волю за викуп. 
Основним видом 
госп. діяльності П. 
було кочове скотар-
ство. З 11 ст. деяка 
частина населення 
почала переходити 
до осілості. 

П. були темнооки-
ми брюнетами і гладко голили обличчя. 

На Криворіжжі культура П. репрезентована 4 похованнями, 
які були впущені у більш ранні кургани. Своїх померлих П. кла-
ли у прямокутно-витягнуті ями; з інвентарю відомі прямолезі 
шаблі (с. Кудашівка, 1983), луки зі стрілами, опудала коня, 
кінські щелепи та зброя, якщо воїн загинув у бою.

Літ.: Довідник з історії України. К., 2001, с. 572; Мельник А.А. Кто 
мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 71–73.

Печі плавильні – споруди типу горна для отримання крич-
ного заліза (див. Домниця).

Письменність – грамотність, вміння читати і писати після 
визначеного віку (9 років). Відрізняють повну і часткову П. 
(читання без вміння писати).

Згідно з переписом 1897 співвідношення грамотного 
населення в межах Херсонської частини Криворіжжя мало 

такий вигляд: грамотних у віці від 7 до 9 років (від загал. к-ть 
населення цього віку, яке приймалося за 100 %) було 5,37 
% чол. і 2,83 % дівч.; від 10 до 19 років – 56,61 % чол. і 25,5 
% жін.; від 20 до 29 років – 51,47 % чол. і 17,6 % жін.; від 30 
до 39 років – 44,7 чол. і 10,9 % жін.; від 40 до 49 років – 35,0 
% чол. і 8,0 % жін.; від 50 до 59 років – 26,35 % чол. і 5,8 % 
жін.; від 60 до 69 років – 20,1 % чол. і 4,58 % жін.; від 70 до 
79 років – 15,1 % чол. і 3,9 % жін.; від 80 до 89 років – 10,3 
% чол. і 2,4 % жін. Середній показник склав для чол. 31,6 % 
і 11,2 % – для жін.

На сьогодення у нашому розпорядженні є лише дані про 
П. чол. населення Криворізького округу на 1925 у віці від 19 
до 40 років:

Таб. 1*  

Р-н
Всього 

чол. 
Гра-
мот-
них

%
Мало-

грамот-
них

%
Не- 
гра-
мот-
них

%

Апостолів-
ський 4 731 3 763 79,5 571 12,08 397 8,39

Божедарів-
ський 4 279 34 31 80,19 527 12,31 321 7,50

Долин-
ський 5 038 3 564 70,74 983 19,51 491 9,75

Зеленів-
ський 5 243 2 829 53,97 1 560 29,77 854 15,26
Казанків-
ський 5 576 3 510 62,95 1 392 24,96 674 12,09

Криворізь-
кий 5 401 4 404 81,58 554 10,21 443 8,21

Лозуват-
ський 3 960 2 503 63,2 1 067 26,95 390 9,85

Михайлів-
ський 3 697 2 986 80,77 377 10,2 334 9,03

Нікополь-
ський 6 885 5 795 84,61 640 9,30 450 6,54

Новостаро-
дубський 1 949 1 266 69,96 400 20,52 283 14,52

Софіїв-
ський 4 867 3 940 80,94 489 10,05 438 9,01

Широків-
ський 4 780 3 964 82,93 436 9,12 380 7,95

Шолохів-
ський 3 838 3 169 82,57 275 7,16 394 10,27

Всього по 
округу 64 580 48 262 74,74 9 871 15,17 6517 10,09

*Так в джерелі

Дж.: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 
1897 г. Т. XLVIII. СПБ., 1904, с. 14–15; “Статистика Криворіжжя”, 1925, 
№ 2, с. 8–11.

Письмо ідеографічне – принцип П., що використовує 
ідеограми (умовні зображення або малюнки), що відповідає 
не звуку мови, а цілому слову чи морфемі (напр., в давнину 
єгипетські, китайські ієрогліфи).

У 1964 при дослідженні кургану біля сел. Рахманівка архе-
олог Л.П. Крилова у кургані 4 відкрила 2 поховання в кам’яних 
ящиках, виготовлених з добре підігнаних плит вапняку. На 
внутрішніх стінках гробниць червоною вохрою було нанесено 
десятки різних геометричних знаків Переважав трикутник, 
але зустрічалися прямокутні фігури, зубчатка, хрести, крап-
ки (кола), кути тощо. На думку колиш. співробітника Ін-ту 
археології НАН України д. ін. Д. Телегіна ми маємо зразки 

Реконструкція поясу і вуздечок 
з печенігзьких поховань, 10-11 ст.

ПЕР-ПИС

Піктографічні знаки на стінах гробниці з Рахманівки, 1965
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найдавнішого на Україні П. і., яке датується сер. 3 тис. до 
н.е. Не розшифроване.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 19, 80–81; Крилова 
Л.П. Археологічні розкопки стародавніх курганів на Криворіжжі в 
1964–1967 р.р. В кн.: Наш край. Дніпропетровськ, 1971, с. 18–21.

Пияцтво – надмірне вживання спиртних напоїв, що не-
гативно впливає на працю, побут, здоров’я людей та благо-
получчя суспільства в цілому.

Вперше серйозну увагу на проблему П. звернуло Херсон-
ське повітове земство, яке 5 верес. 1865 подало петицію до 
губернатора з проханням зменшити к-ть патентів на торгівлю 
спиртними напоями, збільшити акциз на напої, продаж вина 
і пива на винос, заборонити тримати шинки в селах, де зна-
ходяться волосні правління тощо.

У 1881 земські збори знову апелювали до губернатора з 
проханням заборонити євреям утримувати шинки у селах. 
Його також було відхилено. 

П. мало великі розміри і у Верхньодніпровській частині 
Криворіжжя. Повіт займав 4-е місце у Катеринославській 
губернії, яка вийшла на 1-е місце в Росії серед регіонів, де 
було введено казенну винну монополію. 

На поч. 20 ст. до боротьби проти П. активно підключилася 
православна церква. У своїх періодичних виданнях, зокрема 
Херсонських і Катеринославських єпархіальних відомостях 
було опубліковано низку статей про шкідливість П. Особливо 
тривожним був факт початку імпорту алкоголю з 1907. За 
5 місяців 1907 горілки було випито стільки, скільки за весь 
1906. 

Попечительства про нар. тверезість, які почали створю-
ватися з 1895, ще не розгорнули масштабної роботи через 
відсутність коштів і недостатню к-ть своїх  членів. У 1913 у 
Кривому Розі випито горілки на суму понад 424 тис. крб., у 
с. Широке – на 121 тис. крб., у колонії Інгулець – на 38,6 тис. 
крб., на ст. Долгінцево – на 57,8 тис. крб., у с. Олександро-
дар (Рахманівка) – на 73,8 тис. крб., у с. Шестерня – на 32,5 
тис. крб. 

У зв’язку з початком війни і мобілізації було призупинено 
держ. торгівлю горілкою, а згодом, у листопаді 1914, вийшов 
наказ про заборону вільної торгівлі й ін. алкогольними напо-
ями. Місц. кооперативні орг-цій в кін. 1915 прийняли рішення 
про продаж книжок у споживчих лавках, про орг-цію підписної 
кампанії, відкриття хат-читалень у кожному селі, створення 
хорових і музичних гуртків, видачу премій активістам руху 
за тверезість.

Проблеми з П. посилилися у 1922, коли у цьому було помі-
чено ряд посадових осіб і партійних функціонерів, включаючи 
голову повітового виконкому Г. Крапівіна, чл. виконкому Луса, 
секретаря виконкому В. Борисова та ін. Особливо загрозли-
вий стан склався на селі, де процвітало самогоноваріння. 
Вживалися всі важелі для викорінення П, в першу чергу серед 
комуністів і рад. працівників. У 1923 розпочато проведення 
2-тижневиків боротьби з споживанням спиртного. Весною 
вказаного року секретар окружного парткому у закритому 
листі до ЦК РКП(б) писав, що П. викликає погіршення ма-
теріального стану, сприяє розвитку хуліганства, злодійства і 
агітації проти рад. влади. У 2-й пол. 1923 знову посилилося 
П. серед відповідальних працівників. Як захід боротьби з 
весни 1924 почали застосовувати часту перекидку кадрів, 
щоб “не засиджувались”, масові догани і виключення. Так, 
у берез. виключено з чл. КП(б)У за П. 20 осіб, у квіт. – 4, у 
верес. – 4.

Наступного, 1925, знову посилилося П. серед робітників і 
партійців на рудн., не дивлячись на заборону відкривати там 
винні лавки. Відмічалося відродження старих шахтарських 
традицій – ходіння “стінки на стінку”, “орловські дубинки” 
тощо. Як засіб викорінення П. рекомедувалось посилити 
культурно-виховну роботу.

На поч. 1928 серйозного характеру почали набувати 
проблеми П. серед молоді, передусім тієї, яка проживала 
у рудн. гуртожитках. Особливо важкий стан відмічався на 
рудн. “Труд”, ім. К. Лібкнехта, “Пролетарському”, ім. Шварца, 

на окраїнах Кривого Рогу, де 
можна було побачити п’яних 
підлітків у віці 13–16. У серп. 
1928 оголошено рішучу бо-
ротьбу з П.: скликалися спіль-
ні збори профспілкового, 
партійного і комсомольського 
активів. Було орг-но окружні 
т-ва по боротьбі з алкоголіз-
мом і наркоманією, осередки 
якого створювалися при ни-
зових профспілках. Розпо-
чато переговори про буд-во 
у Кривому Розі диспансера 
для лікування алкоголіків, від-
крито кілька чайних на рудн., 
посилено пропагандистську 
роботу. Стали проводити 
міські збори, присвячені питанням боротьби з П. Виносили-
ся рішення про ліквідацію підпільного шинкарства, торгівлі 
горілкою з-під поли, про закриття крамниць “Центроспирту” 
на рудн. Але часто антиалкогольні кампанії у робітничих 
клубах закінчувалися п’янкою. Під кін. 1928 П. ще більше 
поширилося, особливо в період получок і авансів. Більшість 
антиалкогольних т-в існувало тільки на папері.

У 1929 міськрада прийняла ряд рішень про заборону 
торгівлі спиртними напоями у їдальнях і про її обмеження 
у рудничних селищах. Деякі приватні пивні було зачинено. 
Але адм. заходи не викорінювали П., а робили його більш 
прихованим, загнаним в підпілля. 

Проблема залишалася і у 1930-х. У квіт. 1931 було ство-
рено спеціальну комісію по боротьбі з алкоголізмом при 
міськраді. Але в період реконструкції і індустріалізації, коли 
багато необхідних коштів отримувалося через торгівлю 
спиртним, боротьба з П. практично зупинилася або носила 
деклараційний характер.

Дж.: СЗХ, 1895, № 1, с. 402–404; Сис-матический свод постанов-
лений Херсонского уездного земства за 1865–1891. Херсон, 1896, с. 
713, 807; «Херсонские епархиальные ведомости», 1907, № 21, Отдел 
неофициальный; «Известия Херсонского уездного земства», 1914, № 
28, с. 697; Таке саме, № 29, с. 723; Таке саме, № 34, с. 868; Таке саме, 
№ 43, с. 1120; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1114, А. 182, 187; Там само, С. 
1109, А. 34, 44; Там само, С. 1690, А. 103, 132, 188; Там само, С. 2135, 
А. 105, 128, 132; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 893, А. 49; Там само, С. 644, А. 
56; Там само, 1404, А. 131; Там само, С. 1405, А. 33, 47, 75; ЦДАВОВУ, 
Ф. 1, Оп. 5, С. 638, А. 62, 81; Там само, Оп. 6, С. 709, А. 80;

Літ.: «Красный Горняк», 1927, 17 дек.; Таке саме, 1928, 8 февр., 24 
июн., 16 сент., 25 авг.; “Червоний Гірник”, 1930, 4 груд., 29 груд.

Південного гірничопромислового товариства рудники. 
1-й знаходився біля ст. Латівка Інгулецької гілки Катери-
нинської залізниці. Розроблявся поклад у вигляді вузького 
пласту залізної руди, що мав у верхній частині розширення 
до 10,6 м. Спочатку родовище розроблялось кар’єром, а потім 
було закладено 2 шахти, обладнаних кінними підйомниками. 
Видобувна спроможність рудн. оцінювалася в 1,5 млн. пуд. 
руди на рік, а запас руди визначався в 40 млн. пуд. на пл. 218 
дес., які були заорендовані у спадкоємниці баронеси Герварт 
– пані Карпової – з платою 1 коп. з пуда видобутої руди. З 
настанням кризи у 1901 цей р. було залишено.

Напроти роз’їзду Рахманівський знаходився ще один р. 
Пласт потужністю 0,4–6,4 м прикривався товщею наносів у 
24 м, робив на даній ділянці кілька складок, що перерізалися 
балкою. Запас руди було визначено в 29 млн. пуд. Розробка 
велася кар’єром і 2-ма шахтами. У 1902 видобуток руди 
проводився лише однією шахтою, а друга слугувала для 
допоміжних робіт та вентиляції. Шахти мали глибину 55 м 
і обслуговувалися кінними підйомниками. Більша частина 
руди, що видобувалася підземним способом, відкочувалась у 
кар’єр, звідки піднімалася на поверхню 32-сильною паровою 
машиною. Для відкачування води з кар’єру діяло 2 насоси 
сис-ми Вортінгтона. Видобувна спроможність р. оцінювалася 
в 6 млн. пуд. руди на рік. Вагонетки з рудою, підняті на по-
верхню, спускалися з естакади за допомогою бремсберга до 

Карикатура 
з Червоного Гірника, 

1929, 20 квіт.

ПИС-ПІВ
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вантажної платформи, куди було підведено тупикову колію, 
побудовану за рахунок П.г.т., але передану у власність Ка-
терининській залізниці.

3-й кар’єр розташовувався далі на пн., на відстані 5,4 км 
від ст. Кривий Ріг (нині Кривий Ріг – Західний). У селянина 
Байбараки було взято в оренду 145 дес. землі, з платою 1 
коп. з пуда видобутої руди. Розробка здійснювалася підзем-
ним способом за допомогою шахти з кінним підйомником. 
Потужність пласта складала 4,3 м, запас руди визначали в 
20 млн. пуд., видобувна потужність р. складала 0,5 млн. пуд. 
руди на рік.

Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, 
с. 70, 72.

Південного металургійного тресту (“Південсталь”) 
Криворізька контора. У серп. 1922 у Харкові було орг-но 
П. м. т. “П”. Він об’єднав основні м. підпр-ва України і був 
підпорядкований ВРНГ. Ліквідовано у 1930.

У квіт. 1926 у відання “П”. було передано Гданцівський з-д, 
який до цього входив до складу Управління допоміжних г-в 
Південнорудного т-ту.

К.к. займалася питаннями: консервації та демонтажу Гдан-
цівського з-ду, розвитку на його базі ремонтних майстерень, 
нормування праці, перепідготовки робочої сили, складанням 
планів переустаткування та перепрофілювання з-ду. 

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 106, Опис фонду 1.
 
Південного управління Всеросійського центрального 

союзу споживчих товариств (Центросоюзу) Криворізька 
контора. Згідно з постановою від 24 лип. 1918 у Харкові було 
орг-но представництво Ц. на Півдні України, яке дістало на-
зву за місцем перебування – Харківське управління. 15 трав. 
1919 його було перейменовано у П.у. Ц. 3 черв. 1920 його 
було ліквідовано у зв’язку із заснуванням Всеукр. спілки с.т. 
(Вукоопспілка).

К.к. займалася питаннями постачання населення через с. 
кооперацію та контролем за діяльністю кооперативних підпр-
в, інспектуванням та ревізією с. т., контролем за додержан-
ням встановлених цін, налагодженням обліку та звітності у 
кооперативних орг-ціях, питаннями поліпшення роботи місц. 
с.т., злиття та ліквідації окремих т.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 206, Опис фонду 1.

Південно-рудний трест (ПРТ). (Див. також Криворізький 
залізорудний басейн).  

У груд. 1921 розпочалася підготовка до створення ПРТ. 
Спеціальна урядова комісія розробила плани по концентра-
ції рудних підпр-в Півдня Росії. Пропонувалось об’єднати 
61 рудн. Кривого Рогу, 8 – Нікополь-Марганцевського р-ну, 
буровугільний рудн. “Свобода”, а також ломки азбестового 
сланцю і вогнетривких кварцитів при ст. Покровська (згодом 
Шмаково), біля с. Андріївка (з-д Хрустальова) та ст. Мусіївка 
(на землі Міхслевича) До т-ту повинні також були війти з-ди 
Гданцівський, Веселовського і “Пневматик”. В майбутньому 
всі перелічені підпр-ва разом із земельними ділянками пере-
йшли до ПРТ.

9 черв. 1922 УЕН затвердило положення про ПРТ в редак-
ції, запропонованій Укрдержпланом. Згідно з ним ПРТ (Держ. 
об’єднання залізорудної і марганцівої пром-ті УРСР) ство-
рювався з метою експлуатації на засадах госп. розрахунку 
підпр-в залізорудної і марганцевої пром-ті України, охорони 
їх від подальшого руйнування і успішного проведення на них 
ремонтно-відновлювальних робіт.

Управління т-том покладалося на правління у складі 
голови і 2-х чл., що висувались УРНГ разом з Харківським 
повноважним представником ЦК ВСГ і затверджувався Пре-
зидією УРНГ по узгодженню з Південбюро ВЦРПС. Місцем 
перебування правління став Харків.

Кер-во повинно було здійснювати свою роботу під кер-вом 
і контролем президії УРНГ. За губвиконкомом зберігалося 
право здійснювати загал. контроль без втручання в адм.-госп. 
діяльність т-ту. На правління ПРТ покладалися такі завдання: 
орг-ція управлінського апарату правління і рудн., розробка ви-

робничих програм т-ту і орг-ція їх виконання, технічна орг-ція 
і вдосконалення вир-ва, заготівля і постачання необхідними 
матеріалами підвідомчих підпр-в, надання президії УРНГ 
звітів про роботу т-ту.

Для виконання визначених завдань правлінню ПРТ нада-
валися такі права: розпорядження справами і майном т-ту, 
представляти т-т в правових, судових і адм. установах УРСР, 
РРСФР і за кордоном, заключати угоди з НКШС РРСФР 
про надання йому транспортних засобів для самостійного 
перевезення вантажів, створювати підсобні підпр-ва і г-ва, 
здавати підпр-ва в оренду, проводити комерційні операції на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, брати участь у різного 
характеру комерційних і технічних підпр-вах, створювати 
контори, агентства і представництва на тер. УРСР, РРСФР і 
за кордоном, укладати при згоді органів влади і управління 
угоди про передачу йому культурно-просвітницьких і лікар-
няних закладів, відведення с-г угідь.

19 черв. 1922 УРНГ прийняв постанову про затвердження 
складу правління ПРТ.

Згідно з наказом ЦП ПРП від 27 черв. 1922 у зв’язку з орг-
цією ПРТ правління згорнуло свою діяльність з 1 лип. 1922. З 
цього часу почав роботу ПРТ. У Катеринославі було створено 
контору т-ту. На підставі наказу № 1 по ПРТ від 4 лип. 1922 
структуру апарату управління т-ту встановлено таку: відділи 
– управління справами, комерційний, матеріально-транспорт-
ний, фінансово-рахунковий і технічно-статистичне бюро. Крім 
контори в Катеринославі ПРТ мав агентства (уповноважених) 
у Москві, Києві, Чернігові, Миколаєві і Одесі.

З 25 лип. 1922 технічно-статистичне бюро було реорг-но у 
плановий відділ, у кін. 1922 матеріально-транспортний відділ 
увійшов до комерційного на правах підвідділу.

У 2-й пол. 1922 Чернігівське обласне агентство ПРП було 
ліквідовано. На поч. 1923 на правах самостійного відділу в 
апараті т-ту створено домоуправління. З 1 лип. його було 
ліквідовано, а функції передано госп. підвідділу управління 
справами. Статут ПРТ було затверджено президією ВРНГ 
УРСР 17 трав., а УЕН – 10 листоп. 1924.

Для кер-ва діючими, залишеними на консервації і тих 
рудн., що підлягали ліквідації, а також допоміжних підпр-в 
ПРТ, що мали р-не значення створювалися рудоуправління. 
До 1924 їх було 2: Криворізьке і Нікопольське. З 1 трав. 1924 
управління Криворізького залізорудного р-ну було розфор-
мовано. Замість нього створено Артемівське, Лібкнехтівське, 
Жовтневе, Колачевське рудоуправління і управління рудн. 
Центрально-Інгулецької групи. Рудоуправління підпорядкову-
валися безпосередньо ПРТ у Харкові і складалися з цехів або 
відділів: гірничого, електромеханічного, ремонтно-будівель-

Будівля управління ПРТ, 1930
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ного, поверхнево-господарчого, матеріально-експедиційного 
і бухгалтерії. На чолі рудоуправління стояв управляючий.

У 1924 на місцях (в р-нах) було створено виробничо-технічні 
і фінансово-рахункові (згодом перейменовані в бухгалтерію) 
відділи. Так. чин., у 1924 управління ПРТ складалося з відді-
лів управління справами, планового, виробничо-технічного, 
комерційного і бухгалтерії. 

Функціональна структура підрозділів ПРТ: управління 
справами – реєстрація прибуваючої і виходячої кореспонден-
ції, облік особового складу управління, оформлення прийому, 
переміщення і звільнення співробітників, ведення архіву, за-
безпечення апарату управління інвентарем, канцелярським 
приладдям, відправка кореспонденції.

Плановий (планово-технічний) відділ займався питаннями 
планування оперативно-виробничої діяльності т-ту, розроб-
кою планів відбудови, технічної охорони підпр-в, веденням 
статистичного обліку виробничої і комерційної діяльності, 
здійсненням технічного нагляду і контролю за виробничою 
діяльністю рудоуправлінь. 

Виробничо-технічний відділ займався спостереженням за 
ходом роботи рудн., ліквідацією, відбудовою і пуском рудн. 
і допоміжних підпр-в, здійснював загальне кер-во роботами 
по консервації, контроль за наявністю, розподілом і викорис-
танням електроенергії, нагляд за відправкою руди, за станом 
залізничного г-ва, займався питаннями установки, утримання 
і експлуатації обладнання, проведення хімічного аналізу, 
розвідками корисних копалин, визначенням загал. норм ви-
робітку, к-ті робочої сили і технічного персоналу, необхідного 
для роботи підп-в, контроль за дотриманням техніки безпеки, 
веденням обліку робочої сили, механізмів і продукції.

Комерційний відділ займався постачанням підпр-в т-ту 
необхідними матеріалами, реалізацією продукції на вну-
трішньому та зовнішньому ринках, орг-цією перевезення 
вантажів.

Бухгалтерія займалася обліком грошових і матеріальних 
ресурсів, орг-цією і контролем за станом бухгалтерського об-
ліку і звітності підвідомчих підпр-в, проведенням фінансових 
розрахунків по комерційним операціям т-ту.

У 1925 структура ПРТ була такою: відділи управління 
справами і виробничо-технічний, бухгалтерія. У віданні ПРТ 
знаходилися також рудоуправи і контори у Москві, Миколаєві 
і Катеринославі. 

У 1926 ліквідовано управління справами, створено секре-
таріат, відділ економіки праці і нових робіт. Т-ту підлягали 
рудоуправління: Нікополь-Марганцевське, ім. Артема, ім. К. 
Лібкнехта, ім. Шварца, ім. Леніна, ім. Дзержинського, “Інгу-
лець”, “Ліхманівське”, і “Жовтневе”.

У 1927 управління ПРТ складалося з секретаріату, бухгал-
терії, а також виробничо-технічного, нових робіт, економіки 
праці і комерційного відділів. Відділ економіки праці займався 
питаннями комплектування кадрів, розподілу спеціалістів в 
орг-ції, контролем за охороною праці на підпр-вах т-ту. Відділ 
нових робіт здійснював контроль за орг-цією і ходом буді-
вельних робіт. Функції ін. структурних підрозділів в цілому, 
включаючи організаційні відділи, не змінилися.

У 1928 структура ПРТ знову змінилася і стала такою: се-
кретаріат, комерційна і юридична частини, відділи економіки 
праці, виробничо-технічний і бухгалтерія.

У 1927–28 поряд з рудоуправлінням діяло 5 контор ПРТ: 
у Німеччині, Миколаєві, Шепетівці, Москві і Дніпропетров-
ську.

У 1929 структура ПРТ була така: секретаріат, бюро нового 
буд-ва, виробничо-технічний, планово-економічний, комер-
ційний, економіки праці відділи, бухгалтерія.

Структуру ПРТ у 1930-му визначити не вдалося.
На поч. 1930го ПРТ був єдиним у Рад. Союзі т-том, який ви-

конав виробниче завдання 1-го кварталу. У квіт. 1930 кер-во 
ПРТ було піддано гострій критиці у газ. “Правда” і “Червоний 
Гірник” за недооцінку перспектив подальшого розвитку ба-
сейну. Результатом стала зміна кер-ва т-ту. Ще на поч. року 
було оголошено про переїзд апарату ПРТ до Кривого Рогу з 
метою наближення кер-ва до вир-ва, але через різні причини 

він затримувався. 
ПРТ ліквідовано 11 груд. 1930. 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 124, А. 29; Там само, С. 289, А. 8; 

Там само, С. 406, А. 413–417; Там само, С. 246, А. 2, 16 зв., 22 зв.–23 зв., 
68; Там само, С. 93, А. 84; Там само, С. 244, А. 7–9; Там само, С. 500, А. 
11, 45–55; Там само, С. 675, А. 12, 49–52; Там само, С. 695, А. 3–7; Там 
само, С. 497, А. 21; Там само, С. 668, А 119; Там само, С. 503, А. 7 зв.; 
Там само, С. 1590, А. 10, 34, 35; Там само, С. 1476, А. 371; Там само, С. 
690, А. 28; Там само, С. 1879, А. 58–61; Там само, С. 1885, А. 133.

Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 12 січ., 4 квіт.

Південно-Руське Дніпровське металургійне товариство 
(ПРДМТ). Утворилося у результаті злиття бельгійського т. 
“Кокеріль” і польського т. “Рау”. Засновано 16 трав. 1886, 
устав затверджено 18 груд. 1887. Володіло на правах оренди 
3 залізними і 1 марганцевим рудн., а також мало власний 
металургійний з-д – Дніпровський (Кам’янський). Акціонерний 
капітал складав 5 млн. крб. і 2,5 млн. крб. в облігаціях. 

У 1886 ПРДМТ взяло в оренду у Ю.А. Галковської землю 
терміном на 12 років і відкрило рудн. У поміщика Ю. Шмакова 
було заорендовано на 36 років 1352 дес. землі; у 1897 контр-
акт було продовжено ще на 36 років з орендною платою 1 
коп. з кожного пуда видобутої руди і гарантією 25 тис. крб. У 
Ростковського було взято 1 тис. дес. землі з платою по 0,5 
коп. з пуда; у 1893 контракт продовжено ще на 36 років, при 
цьому орендну плату збільшено до 1 коп. з пуда, гарантія 
складала 25 тис. крб.

У 1886 ПРДМТ видобуло 295,9 тис. пуд. руди. У 1887 про-
водилися обширні розвідки у Веселотернівській волості біля 
с. Покровське. На Шмаківському рудн. видобуто 49,6 тис. 
пуд. Спочатку розробки планувалося вести шахтним спосо-
бом і у 1887 розпочалося  їх будівництво. За 1887 видобуто 
1929490 пуд. руди. З трав. 1887 почато відправку руди на 
побудований т. Кам’янський з-д. На 1888 на 3-х рудн. з 2-а 
шахтами працювало 192 гірників і 180 допоміжних робітни-
ків, які видали 3,84 млн. пуд. руди. У 1889 видобуток склав 
4,067 млн. пуд., при 420 робітниках. На Всесвітню виставку 
до Парижу  (1890) ПРДМТ відправило зразки криворізьких 
залізних руд. Видобуток 1890 склав 4,1 млн. пуд. руди. У 
1893 на рудн. діяло 2 парових підйомники і 5 кінних воротів. 
У 1895 на Галковському рудн. була парова машина потуж-
ністю 20 к.с., на Шмаковському – 2 , потужністю 56 к.с. (40 
і 15), на Ростковському – 3 кінних вороти. Відкачка води на 
Шмаковському рудн. здійснювалася паровими насосами 
продуктивністю 1000 відер у годину. Розвідки проводилися 
за допомогою алмазного буріння.

На 1896 обладнання рудн. вже складалося з 5 парових 
підйомників загальною потужністю 120 к.с., 1 парової машини 
(10 к.с.), 4 парових насосів (24 л/сек.) і 8 парових котлів із 
загальною поверхнею нагріву 235 м2.

У 1910 ПРДМТ придбало у власність Ростковський рудн. 
(згодом ім. Жовтневої Революції) за 6 995 000 крб. Наступного 
року побудовано 2 машинні приміщення для електролебідок, 
у 1912 – ще 3 – для механічної майстерні і 2-х котельних. 
Сумарний видобуток у 1913 досяг 66,29 млн. пуд. В 1914 
було встановлено 2 компресори на 26 м3 стислого повітря на 
хвилину, 3 прожектори. Розкривні роботи по зйомці наносів 
почали здійснювати екскаватором “Б’юсаррун”. Ще 2 електро-
підйомники було змонтовано у 1915. Для навантаження руди у 
вагони почали застосовувати екскаватора. На Ростковському 
рудн. за 1915 видобуто 29,1 млн. пуд. руди.

Дивіденди у 1888 склали 5 % основного капіталу, у 1890 
– 6 %, у 1891 – 10 %, у 1892 – 10 %, у 1893 – 12 %, у 1895 – 30 
%, у 1896 – 40 %. Прибуток за 1895/96 операційний рік склав 
4 483 899 крб., чистий дохід – 4,01 млн. крб., було виплачено 
по 200 крб. дивідендів на кожну 500-крб. акцію. У 1896/97 
чистий прибуток склав 4 214 146 крб., що дорівнювало 84 
% основного капіталу. Виплачено 2 млн. крб. дивідендів. У 
1897/98 дивіденди склали 40 % (чистий дохід – 3 979 741 крб.), 
акціонерам було виплачено 2 млн. крб. ПРДМТ стало одним 
з найприбутковіших (9-те у списку) підпр-в Росії. 

Наступного року чистий прибуток склав 4,13 млн. крб. 
Актив т. досяг 23 900 652 крб., в т.ч. нерухоме і рухоме майно 
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– 13 185 000 крб. У 1900 дивіденди склали 30 % основного 
капіталу, у 1901 – 20 %, у 1902 – 12 %, у 1903/04 – 12 %, у 
1904/05 – 19 %. У 1906 чистий дохід досяг 1 773 195 крб., 
акціонерам було видано 1,08 млн. крб. 1907 ПРДМТ закінчило 
зі збитком 15 889 крб., а 1908 – з прибутком 1 881 866 фунтів 
стерлінгів або 10 % основного капіталу.

Адреса правління: Петроград, вул. Горохова, 18. Управ-
ляючий (1913) – Георгій Георгійович Георгі, завідуючий 
рудн.ом “Ростковський” – гірничий інж. Вікентій Купріянович 
Козеровський, завідувач рудн.ом “Шмаковський” – гірничий 
інж. Аркадій Андрійович Жуков, завідуючий технічним відді-
лом рудн. “Шмаковський” інж.-технік Митрофан Олексійович 
Костильов, рудн. “Ростковський” – Сигізмунд Семенович 
Стемпковський, завідуючий гірничими роботами рудн. 
“Ростковський” – гірничий інж. І.К. Чеховський, завідуючий 
господарчим відділом – В.М. Морозов, бухгалтер – С.Ф. 
Анікін, лікар – А.Н. Костянтинович-Божеський, маркшейдер 
– Микола Георгійович Міліаресі, штейгери – К.Є. Шейкін, М.В. 
Піотровський, Ф.С. Ліфінцев, завідуючий електро-механічним 
відділом – М.О. Чернов. 

Дж.: Адресная книга горных предприятий Юга России. 1915. Х., 
1915, с. 79–80.

Літ.: «Горный журнал», 1888, №. 4; «Горно-з-дской листок», 1890, 
№ 4;  «Горный журнал», 1891, № 3, с. 578; Горное дело и металлургия 
на Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 
г. М., 1896, с. 528–529; «Горно-з-дской листок», 1898, № 22, с. 3569; По 
Екатерининской железной дороге, Екатеринослав,1903.

“Південсантехмонтаж” (тресту по виконанню сані-
тарно-технічних робіт) Криворізька контора. Існувала з 
1932 по 1938.

1 берез. 1932 у сис-мі Наркомату важкої пром-ті СРСР 
у Харкові було орг-но будівельний т-т “Південсантехбуд”, 
функціями якого було виконання с.-т. р. на підпр-вах Нар-
комважпрому СРСР на Україні і у Криму. З січ. 1934 “Пів-
денсантехбуд” було перетворено на т-т “П”. Згідно  з наказом 
Наркомважпрому СРСР від 2 лют. 1938 “П”. ліквідовано.

К.к. виконувала р. на буд-ві металургійного і коксохімічного 
з-дів. Займалася питаннями підготовки та здійснення буд-
ва, своєчасного розгортання будівельних р., забезпечення 
будівельників матеріалами і с.-т. приладами, запровадження 
техніки нормування і техніки безпеки на будівельних р., плану-
вання р. і звітності, обстеженням роботи окремих дільниць.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 395, Описи фонду № 1і № 2. 

Підвищення кваліфікації – держ. сис-ма, що забез-
печувала отримання тими, хто працює, нових теоретичних 
знань та практичних навичок, необхідних для роботи за 
спеціальністю.

На рудн. і пром. підпр-вах здійснювалося шляхом індиві-
дуального і бригадного навчання, на різноманітних курсах, 
які почали організовуватися з 1921. Це, в першу чергу, були 
курси по навчанню безробітних (див. Безробіття).

Вечірні загальноосвітні 2-річні курси П.к. з 1923 орг-но на 
рудн. “Жовтневий”, де  навчалися також робітники з рудн. 
“Шмаковський” та ім. Артема. До програми входили пред-
мети: рос. мова, політграмота, арифметика, алгебра, при-
родознавство, малювання, техн. креслення. У 1925 курси 
ліквідовано, а замість них орг-но підготовче відділення при 
гірничому технікумі. Рудничні курси хронометражистів на 100 
чол. створено у 1926.

Загалом у 1920-ті різними способами навчання для гір-
ничої пром-ті Кривбасу було підготовлено 3,7 тис. фахівців 
робітничих спеціальностей.

Керівні кадри підвищували свій професійний рівень в Інсти-
туті П.к. адм. і інж.-техн. персоналу (м. Харків) або на курсах, 
які вказаний ін-т організовував на місцях (1928–30).

З 1930-го Центральний ін-т праці відкрив у Кривому Розі 
ряд своїх курсів з навчання масовим робітничим спеціаль-
ностям, але слабка матеріальна база не давала можливості 
якісно підготувати спеціалістів. У 1931 розпочалося буд-во 
КМЗ, з 1932, було створено вищі та середні з-дські техн. кур-

си (ВЗТК і СЗТК), що готували інж. та техніків, доменщиків, 
мартенників, вальцювальників та економістів-плановиків. 
Заняття проводилися у вечірню зміну, без відриву від вир-ва. 
Термін становив 2 роки. Для вступу на курси потрібно було 
мати виробничий стаж не менше 3-х років і середню освіту 
для вищих курсів та 7-річну – для середніх. 

Різноманітні курси терміном до 1,5 року постійно діяли 
при Жовтневому гірпромучі. Після створення КГРІ при ньому 
у 1931 було відкрито учбовий комбінат з терміном навчання 
до 2-х років.

У зв’язку із загал. колективізацією виникла потреба у 
підготовці великої к-ті фахівців для с-г. При радгоспах (“Зер-
норадгосп”, “Латівський”, “Червоний Шахтар”) було відкрито 
курси з масових спеціальностей: трактористів, прицепщиків, 
бригадирів-скотників, доярок, силосувальників тощо. Термін 
навчання – 2,5 місяці. Для вступу необхідно було мати до-
кумент про соціальний стан та з місця роботи. На навчання 
зараховувалися особи віком від 17 до 45. Слухачів забезпе-
чували гуртожитком та їжею. Після закінчення курсів потрібно 
було відпрацювати в радгоспах не менше 2-х років. 

На поч. 1935, після опублікування листа-звернення 1-го 
секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У М. Хатаєвича 
про висування молоді на провідні місця на вир-ві, почалася 
орг-ція курсів П.к. майже на всіх рудн. Щоправда, низька 
якість навчання і недостатня к-ть практичних занять з об-
раної спеціальності продовжували залишатися головним 
недоліком. 

З 1938 при Дніпропетровському ін-ті П.к. інж.-техн. кадрів 
почали працювати курси різної спрямованості тривалістю 
від 2 до 6 місяців, без відриву і з відривом від вир-ва. Так, у 
серп. 1940 вказаний ін-т підготував для Кривбасу 128 гірничих 
техніків і маркшейдерів, більшість з яких після повернення 
на рудн. отримали підвищення. У 2-й пол. 1930-х при всіх 
шахтоуправліннях діяли відділи техн. навчання, які постійно 
орг-ли курси підготовки гірників провідних спеціальностей: 
машиністів електровозів, бурильників, скреперистів, заряд-
чиків, електрослюсарів, кріпильників, штукатурів тощо. 

Протягом 1930-х через сис-му курсів П.к. пройшло понад 
12 тис. працівників гірничого сектору.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 730, А. 14, 130; Там само, С. 2053, 
А. 185.

Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 5 лип.; Таке саме, 1932, 3 січ.; Таке 
саме, 1934, 16 черв., 29 груд.; Таке саме, 1935, 18 січ.; Таке саме, 1939, 
20 груд.; Таке саме, 1940, 11 серп., 24 листоп.

Підписка – збір попередніх замовлень на друковану про-
дукцію – періодичні видання (газ. і ж.), книжкові видання 
тощо.

У 1920-ті П. на періодику проводилася через редакцію 
“Красного Горняка”, а на книги – через представництва Держ. 
видавництва України та ін. (“Огоньок”, “Український робітник”, 
“Книгарня”, “Правда і біднота” тощо) (див. Державне видав-
ництво України).

З поч. 1930-х П. здійснювала Криворізька контора Книго-
центру ОГІЗу РРФСР, що розташовувався на вул. Жовтневій, 
5, а передплату на періодику приймало Криворізьке газетне 
бюро, а також поштові філії, агентства, листоноші, кіоски та 
орг-тори П. “Союздруку”. Для збільшення числа підписчиків 
з 1931 почали здійснювати т. зв. місячники розповсюдження 
преси, коли за допомогою адм. тиску змушували підпису-
ватися на великий наклад на кожній виробничій ділянці, в 
орг-ціях, установах. Регулярно скликалися наради міських 
громадських уповноважених з “просунення преси”, яких ви-
діляли партійні комітети, КСМ і профспілкові орг-ції. Здійсню-
валася перевірка виконання “контрольно-тиражних завдань” 
по кожному кварталу.

З 1933 Криворізький міський партійний комітет почав 
видавати спеціальні постанови, присвячені проведенню чер-
гових кампаній по П. на наступний рік. Вони зобов’язували 
підписуватися на пресу кожного члена партії, комсомольця 
і піонера, на менше як на 6 місяців. При МПК створювалися 
спеціальні штаби по проведенню кампанії, які скликали 
зльоти уповноважених по П., робсількорів, відповідальних 
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за наочну агітацію. Особлива увага приділялася П. партійних 
видань. Для цього мобілізовувалися комсомольці і активісти, 
які ходили по квартирах і домівках, буквально примушуючи 
населення підписуватися. Однією з причин небажання під-
писуватися була нерегулярна і несвоєчасна доставка. Інколи 
запізнення досягало 2-х місяців. 

З 1935 “Союздрук” відкрив щомісячну П. на всі газети і 
журнали. У верес. 1936 введено нову послугу – переадресу-
вання на всю пресу без винятку. На деяких підпр-вах понад 
50 % працюючих стали підписчиками, але це не задоволь-
няло партійне кер-во міста, яка взяло П. під свій особистий 
контроль і проголосило завдання на 1938 – “кожен партійний 
і позапартійний більшовик повинен мати газету і журнал”.

Особливо кволо П. проходила по селах р-ну, на це нео-
дноразово вказувалося у чергових постановах. Якщо у 1937 
було передплачено 37 793 газети і 14 751 журнал, то вже у 
січ. 1938 – 43 585 і 19 301 відповідно. Зокрема на “Червоний 
Гірник” підписалося 18 200 осіб.

Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 28 січ., 15 лип., 17 верес., 10 листоп.; 
Таке саме, 1932, 14 листоп.; Таке саме, 1933, 2 квіт.; Таке саме, 1934, 
27 квіт., 8 жовт.; Таке саме, 1935, 15 січ.; Таке саме, 1936, 30 берез., 10 
верес.; Таке саме, 1937, 4 січ., 11 квіт.; Таке саме, 1938, 10 січ.; Таке 
саме, 1939, 5 квіт.

Піонерська організація – масова дитяча о., що об’єд-
нувала дітей і підлітків віком від 10 до 15. Була складовою 
Всесоюзної П.о. ім. Леніна. Попередником П.о. на Криворіжжі 
були “Юні спартаківці” та бойскаути.

За сприяння міськради піонери 1 трав. 1924 провели свою 
1-у демонстрацію, а 5 жовт. на рудн. ім. Леніна відбулася 1-а 
конференція піонерів Кривбасу.

У трав. 1924 у Кривому Розі і на рудн. діяло 6 о., а у лют. 
1925 – 21. Кер-ками загонів були винятково комсомольці.

З 1925 влада стала приділяти П. рухові більше уваги. У 
трав. було виділено 1,5 тис. крб. на обладнання табору-кому-
ни, створено міську комісію з оздоровлення дітей, відкрито 
санаторій і спортмайданчик. Загалом на розвиток комуніс-
тичних дитячих о. в окрузі відпущено 10 тис. крб. Але, як свід-
чать документи, справа знаходилася у важкому стані. Деякі 
о. розпалися, а ін. існували формально. Це пояснювалося 
слабким складом кер-ва. Ставилося питання про підбір нових 
“дитробітників”. З метою поліпшення стану провели реорг-цію 
– в основу структури було покладено поділ на загони.

Дитячі осередки швидко політизувалися. Їх почали за-
лучати до усіляких заходів: боротьби з безпритульністю, з 
абортами, до атеїстичної пропаганди, зборів коштів, при-
тягнення до шк.ьної кооперації тощо.

З кожним роком серед вожатих П. загонів зростала частка 
комуністів і комсомольців, які пройшли відповідний вишк. на 
спеціально організованих курсах або у партшк..

З метою залучення дітей до “комуністичного руху” при 
профспілкових клубах з 1925 почали створювати т.зв. юнацькі 
секції. Гол. видом роботи були доповіді, лекції, бесіди, вечори 
молоді, самодіяльності, в деякій мірі екскурсії. У 1925 таких 
секцій нараховувалося 5, з них 3 – по гірничих спілках, 1 
– на ст. Долгінцево, 1 – при клубі “Харчосмак”. Загал. к-ть 
учасників склала 428 осіб, з них 175 дівч. У 1927 секцій було 
14:7 – при гірничих клубах, 4 – при залізничних, 3 – при ін., з 
загал. к-тю учасників 1 628 осіб, (з них 509 дівч.).

На 1 черв. 1927 в окрузі нараховувалося 240 П. загонів, 
що охоплювали 11 761 дитину.

У лют. 1929 культсекція міськради ухвалила розпочати 
клопотання про виділення приміщення під дитячий клуб. Для 
дитячого руху, як і для всієї країни, 1929 став переломним. 
Згідно з установками 8-го з’їзду ЛКСМУ при комплектуванні 
П. загонів стали дотримуватися класового підходу – залучати 

слід було тільки дітей робітників, батраків і бідняків. Всю ро-
боту необхідно було будувати, виходячи з директив партії та 
керівних органів комсомолу. П. зльоти та конференції стали 
копіювати регламент комсомольських: спочатку зачитувалися 
чисельні вітання від партійних, профспілкових, комсомоль-
ських о., потім починалася “ділова частина”, на завершення 
приймався дитячий наказ міськраді.

З 13 по 16 лип. 1930 у Кривому Розі відбувся 1-й окружний 
зліт піонерів. Гол. питанням було обговорення “участі в соціа-
лістичному буд-ві і допомоги партії і комсомолу, робітничому 
класу і трудовому селянству в цій справі”.

На поч. 1930-х піонерів залучають до різноманітних по-
літично-пропагандистських акцій по лінії МОДРу, мітингів 
протесту, охорони врожаю. Посилюється військ. акцент у 
діяльності загонів, започатоквуються дитячі військ. маневри, 
які з часом стали традиційними. У практику впроваджується 
“єдиний піонерський день”, коли збирали всі загони і проро-
бляли “класні або непланові чергові завдання”. Найчастіше 
це була участь у масових перевірках чого-небудь: підготовки 
до навчального року або іспитів, санітарного стану житла або 
шк., результатів соцзмагання, участі у засівних або збираль-
них кампаніях тощо. Серед дітей культивувалися принципи 
колективізму, непримиримість до “ворожих класів”, відданість 
справі партії та Сталіну. Держава породила такі феномени 
як зречення дітьми батьків або співпрацю з репресивними 
органами (відомий приклад з Павликом Морозовим - “подвиг” 
якого повторило на Україні 56 дітей).

На поч. 1930-х піонерів почали широко залучати до нищен-
ня ховрахів, бур’янів, збирання засівного матеріалу, викриття 
прихованого під час голоду хліба, збору раціоналізаторських 
пропозицій на вир-ві, боротьби з прогульниками, приведення 
у порядок гуртожитків, проведення колективних читок газ. і ж. 
на селі і вир-ві. В той же час, як відомо з закритих оглядів ста-
ну П.о., під час голоду 1932–33 виникла велика к-ть дитячих 
антирад. угрупувань (“Чорна маска”, “Спілка білогвардійських 
росів” тощо). У Веселотернівській П.о. мали місце антирад. 
витупи з боку піонерів, кидання шк. тощо. Всі ці явища, ви-
кликані голодом, були приписані впливу “петлюрівсько-кур-
кульських елементів” і незадовільному підбору кадрів. Було 
мобілізовано на керівну роботу 50 комсомольців і чл. КП(б)У, 
до всіх загонів прикріплено чл. бюро партійних осередків для 
контролю та здійснено ряд ін. подібних заходів. Одночасно 
кращих виконавців і активістів преміювали путівками до 
будинків відпочинку. 

На дітей переносили і засади ударництва і стаханівсько-
го руху. Так, 24 листоп. 1934 у театрі “Кривбас” відбувся 
1-й зліт кращих піонерів-ударників. Але з сер. 1930-х на 
передній план, як гол. завдання, поступово вийшло успішне 
навчання у школі, зразкова поведінка, допомога відстаючим 
товаришам.

З метою орг-ції відпочинку дітей колгоспників, підвищення 
якості їхнього навчання і “правильного” використання вільно-
го часу при кожній сільраді у жовт. 1936 розпочато орг-цію 
“будинків колгоспних ребят”, а по колгоспах – П. команд.

Оголошення про підписку на газ. ЧГ, 1931, 2 черв.

Піонерський загін шк.-семирічки №3, 1928
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Значну роботу здійснила міськрада разом з профспілками 

для створення мережі П. таборів. У 1936 вже всі великі рудн. 
і підпр-ва мали свої табори, де протягом літа відпочивало бл. 
16 тис. дітей.

Для поліпшення підготовки кер-ків з культурно-масової 
роботи у берез. 1936 відкрито 2-річну шк. піонервожатих, де 
навчалося 30 осіб. На проведення 30 серп. щорічного дитя-
чого карнавалу виділялися значні кошти. Протягом 1936 П. 
клуби було створено на рудн. ім. Дзержинського, ім. Леніна, 
ім. Артема, “Більшовик”. Згодом такі клуби з’явилися на всіх 
великих підпр-вах і при шк. Вони стали центрами розвитку 
дитячої техн. та худ. творчості. Набули поширення т. зв. “П. 
форпости”, які регулярно проводили зустрічі (“вогнища”) з 
цікавими людьми, орг-ли концерти самодіяльності, брали 
участь у прибиранні дворів, допомагали людям похилого 
віку. Для поліпшення естетичного розвитку дітей було за-
прошено групу методистів з Центрального будинку худ. ви-
ховання РРФСР, яка більше місяця працювала з вожатими 
і піонерами.

На регулярних р-них зборах піонервожатих підводилися 
підсумки змагань, ставилися чергові завдання, вибиралися 
делегати на обласну конференцію, вручалися премії. Подібні 
збори проходили на рудн. під особистим контролем секретарів 
рудкомів.

Восени 1937 розпочався рух серед школярів за будівни-
цтво у Кривому Розі Палацу піонерів. На адресу міськради 
надійшла велика к-ть листів з проханням розв’язати цю 
проблему. Як результат, 13 лют. 1938 на засіданні МПК було 
прийнято рішення про орг-цію у Кривому Розі Палацу піонерів, 
буд-во якого розтягнулося майже на 4 роки.

У роки репресій (1937–38) знову набрала сили політизація 
та заідеологізованість діяльності піонерів. На це вказує осно-
вна тематика П. “вогнищ”: пам’яті Леніна, 19-річчя Червоної 
армії, 20-річчя ленінсько-сталінського комсомолу, про вибори 
до Верховної Ради УРСР, життя та діяльність Й. Сталіна, 
пропаганда за вивчення “Короткого курсу історії ВКП(б)”. У 
зв’язку з цими кампаніями діти писали “виклики” ін. П. за-
гонам. Їх обговорювали на зборах і приймали “підвищенні 
зобов’язання”, – гол. чин. – вчитися на “відмінно”.

Повільне буд-во Палацу піонерів, яке, до речі, планували 
розпочати ще у 1934, пояснювали у традиціях часу – діями 
“ворогів народу”, що засіли у міськраді. Але справа від того 
не поліпшилася.

Під час весняних канікул 1939 міськрада виділила кошти 
на проведення зустрічей з делегатами 18-го з’їзду ВКП(б), 
учнями-відмінниками з Білорусії, на відправку на респу-
бліканську олімпіаду до Києва делегації піонерів. Увійшло 
у практику проведення загальноміських “вогнищ” у театрі 
“Кривбас” – зустрічей з першими особами міста.

У 1940 проведено конкурси-огляди гуртків худ. самодіяль-
ності у рамках підготовки до Всесоюзної олімпіади дитячої 
самодіяльності і худ. творчості. На першотравневі свята (4 
трав.) діти одержали чудовий подарунок – після тривалої 
підготовки на Гданцівці відкрито міський Палац піонерів. 
При ньому орг-ли театр юного глядача із залою на 300 місць 
і оркестром нар. інструментів на 200 виконавців.

Дж.: Отчет Криворожского окружного совета профессиональных 
союзов за период с V по VI съезд (13 февр. 1926 – 25 мая 1927). Кривой 
Рог, 1927, с. 52; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 790, А. 211–212; Там само, оп. 2, 
С. 251, А. 164; Там само, С. 756, А. 75, Там само, Оп. 3, С. 132, А. 132.

Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий 
Ріг, 2005, с. 302–306.

“Піонерський” парк було розбито біля СШ № 8, на місці, 
де колись знаходилася частина п. Ф. Мершавцева (див. Мер-
шавцева парк-сад), в кутку між лівими берегами р. Інгульця 
і Саксагані. Роботи по благоустрою закінчено у трав. 1936. 
Було обладнано водну станцію, збудовано альтанки і “грибки” 
для відпочинку, спортивний майданчик, читальню. Відкрив-
ся 29 черв. 1936. Згодом було добудовано павільйони для 
дитячих ігор, естраду для духового оркестру, танцювальну 
площадку, кіоск, лави, крокетний і волейбольний майданчики, 
придбано 6 човнів, збудовано вишку для стрибків у воду. Під 

кер-вом масовика дітей навчали танцям. Один раз на 3 дні 
працював баяніст. У лип. орг-но фотогурток. На обладнання п. 
витрачено 50 тис. крб. У 1938 при п. створено танцювальний 
колектив “Дитячий гопак”. Того ж року проведено електричне 
освітлення.

До початку ВВВ п. був місцем проведення дитячих худ. 
олімпіад, спортивних змагань, офіційних свят, змагань ша-
хістів, зустрічей з відомими людьми.

Літ.: “Червоний Гірник”, 1936, 21 трав., 30 черв.; Таке саме, 1938, 
16 серп.; Таке саме, 1940, 23 черв. 

Піонерський табір – див. Охмадит, Піонерська орг-ція.

Планерна школа – заклад по навчанню управлінню без-
моторними літальними апаратами. 

Навчання управлінню планерами було обов’язковим у 
Криворізькому аероклубі (див. Аероклуб) і входило до загал. 
курсу. Планеристів також готували у чисельних П.ш., які на 
великих рудн. відкривало т-во “Авіахім” у контексті попере-
дньої підготовки курсантів аероклубу. При останньому діяли 
курси з підготовки інструкторів-планеристів (12 осіб у 1935). У 
жовт. 1935 П.ш. орг-но на рудн. ім. К. Лібкнехта, у трав. 1936 
– на “Першотравневому” (15 осіб), у жовт. – на “Червоно-
гвардійському”. При аероклубі у серп. 1936 набрано 2 групи 
планеристів (28 і 26 осіб). Згодом аероклуб отримав 2 більш 
досконалих планери “УС-4”. У кін. жовт. 1936 тут навчалося 
78 планеристів. 

П.ш. на Криворізьбуді орг-но у сер. листоп. 1936. Наступ-
ного року було підготовлено бл. 350 планеристів. Великих 
успіхів досягла Долгінцевська П.ш., організована у 1936, якою 
керував інструктор Рогнеда. Кращими планеристами у 1937 
були Іван Зелін, Іван Флега, Павло Олельша, Віктор Наєнко, 
Никанор Недашківській, Михайло Косач. Після оволодіння 
планером ті курсанти, які готувалися на льотчиків, приступали 
до вивчення матеріальної частини літака.

Літ.: “Червоний Гірник”, 1936, 6 черв., 22 черв., 3 серп., 20 жовт., 
16 листоп.; Таке саме, 1937, 16 серп., 12 верес.; Таке саме, 1938, 16 
серп., 2 жовт.

Планова комісія виконавчого комітету районної Ради 
депутатів трудящих (райплан), (1939–41). Створена на під-
ставі травневої 1931 постанови ВУЦВК і РНК УССР. Займа-
лася розробкою перспективних та поточних планів розвитку 
нар. г-ва і його окремих галузей на тер. Криворізького р-ну.

Здійснювала розробку і контроль за виконанням нар. 
госп. планів, планів випуску продукції підпр-ми кустарно-ко-
оперативної пром-ті. Сприяла руху ударництва та стаханів-
ському. Складала екон. характеристики населенних пунктів 
р-ну, проводила регулярні засідання. Займалася розробкою 
щорічних планів розвитку нар. г-ва р-ну, сприяння розгор-
танню “соціалістичного” змагання та контролювала його 
виконання. Складала звіти про буд-во житлових будинків, 
готелів, адм. будівель. Проводила аналіз госп.-фінансової 

ПІО-ПЛА

Долгінцевська шк. Інструктор Регеда і учльот Літовка,
1937, трав.
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діяльності радгоспів, займалася плануванням заготівель та 
продажу с-г продукції, контролювала виконання цих планів. 
Проводила збір інформації про бригади, радгоспи, МТС, що 
отримали високі врожаї с-г культур, здійснювала узагальнен-
ня даних про економічну ефективність комплексних бригад 
по вирощуванню просапних культур у радгоспах. Збирала 
дані про чисельність с-г робітників у радгоспах і колгоспах. 
Здійснювала заходи по госп. влаштуванню переселенців у 
колгоспах і радгоспах. Займалася підготовкою матеріалів до 
Всесоюзних с-г виставок, складанням річних планів випуску 
валової продукції місц. пром-ті. Здійснювала підготовку до 
електрифікації сільс. об’єктів, газифікації населених пунктів. 
Проводила заходи по розширенню вир-ва будівельних ма-
теріалів. Розробляла плани капітального буд-ва і введення 
в дію культурно-побутових і санітарних установ, житлових 
будинків. Здійснювала заходи по покращенню побутового 
обслуговування населення. Займалася перевіркою стану 
торгівлі і громадського харчування.

Дж.: ДАДО, Ф. Р–4776, Опис фонду. 

Площа – відкритий, архітектурно орг-ний, обрамлений 
будь-якими спорудами, будівлями чи зеленими насадженнями 
простір, що входить до сис-ми ін. міських просторів.

До Першої світової війни у містечку Кривий Ріг існувало 
кілька П.: Базарна (на місці нинішнього “Центрального” 
продовольчого ринку, між вул. Лермонтова і Глінка), Старо-
ярмаркова (біля хлібз-ду № 1), Новоярмаркова (на сх. око-
лиці, нині вул. Іллічівська), Церковна – місце розташування 
церкви святого Миколая-Чудотворця (нині сквер ім. Леніна на 
однойменній вулиці), Вознесенська – знаходилася найбільша 
церква міста – Вознесенська, зруйнована у 1934, (нині Во-
ровського). Весною 1920 розпочато роботи по облаштуванню 
П. ім. Паризької комуни на місці гирла Сушкової балки при 
впадінні її в річку Саксагань. У 1925 перейменовано на Укра-
їнську, у 1945 – на ім. Сталіна (нині Визволення).

Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914; Вся 
Україна. Інформаційно-адресний довідник по УРСР. Одеса, 1938. 

“Плуг” – спілка селянських пись-
менників з правлінням у Харкові. 
Філія “П.” в Кривому Розі засно-
вана 12 лют. 1925 при Окрсільбуді. 
Спочатку робота велася активно, а 
згодом почала занепадати. Орг-ція 
саморозпустилася на поч. 1926. На 
Криворіжжі поширювався друко-
ваний орган “П”, – щомісячний ж. 
“Плужанин” (1925–27).

Літ.: «Красный Горняк», 1925, 9 июл.; 
Таке саме, 1926, 12 янв.

«Пневматик» – машинобудівний 
з-д, який спеціалізувався на ремонті 
і вир-ві перфораторів, насосів та ін. 
обладнання для гірничої пром-ті. 
Започаткований у 1910, коли В.С.Рабинович відкрив на вул. 
Поштова (нині К. Маркса) тех. контору по постачанню Крив-
басу різним обладнанням і матеріалами. Наступного року 
на заорендованій землі садиби Любченка, на тій же вулиці, 
орг-но механічні майстерні для ремонту гірничого обладнання 
і механізмів. Під час Першої світової війни з-д перепрофілю-
вали на випуск снарядів. У 1916 на ньому нараховувалося 
бл. 200 робітників. Весною 1918 “П.” введено як підрозділ до 
Гданцівського з-ду. Відновив діяльність у 1921, коли почали 
роботи по відродженню рудн. Виготовляв перфоратори, на-
соси і двигуни. У партійних зведеннях за 1922 відмічається, 
що всі робітники налаштовані по-антирадянському і по-ан-
тисемітському. У вказаному році “П.” виготовляв нафтові 
двигуни, маслобійки, кінні приводи, букери, литво із заліза 
і міді. Але відсутність сировини і енергоносіїв не дозволяла 
виконувати плану. Вир-во постійно скорочувалося. Наприкінці 
1922 постало питання про доцільність існування з-ду. На поч. 
верес. 1923 відбувся 2-денний страйк, після чого робітникам 

сплатили заборгованість 
по зарплаті. 

15 листоп. 1923 “П.” лік-
відовано і підпорядковано 
Центральним майстерням 
рудн. ім. Артема.

1 берез. 1924 з-д було 
зачинено, – 45 робітни-
ків отримали розрахунок. 
Планувалося перепрофі-
лювання “П.” для випуску 
і ремонту с-г машин і зна-
рядь. Згодом роботу част-
ково відновлено. На поч. 
1925 з-д нараховував 25 
робітників і 2 службовців. 
У верес. 1925 приймається 
рішення про продаж “П.” з 
торгів держфонду як тако-
го, що підлягає ліквідації. 
У цей час правління ПРТ 
звернулося до окрплану з проханням про передачу йому з-
ду з зобов’язанням переобладнати його за останнім словом 
техніки. У 1928 з-д передають до відома відділу місц. пром-ті. 
Обстеження показало, що необхідно побудувати нове при-
міщення механічного цеху, на що було виділено 60 тис. крб. У 
берез. 1930  “П.” об’єднали з артіллю місцьпрому “Червоний 
металіст”. Буд-во механічного цеху розпочалося наприкінці 
1930. Роботи проводилися у старому цеху, який знаходився 
в аварійному стані. На 1935 завершено капітальний ремонт. 
Крім нового механічного цеху (1932) було побудовано каза-
новий, модельний і ковальський цехи.

У 1933 з-д перейшов до КМК як допоміжний цех. У 1936 
випущено продукції на 1,27 млн. крб., виробниче завдання 
виконано на 101 %. За рік з-д дав 1218 т чавунного литва, 
351 т залізних конструкцій, 52 т бронзового литва, 136 різно-
манітних моделей. Кращим працівниками у 1936–37 були: 
Махорт, М. Волошин, Д. Волошин, М.І. Гук, А.І. Рябінін, Т.А. 
Безум, В.Т. Добровольський, які виконували місячні плани 
на 200–250 %. У 1940–41 найвищих показників добилися 
робітники ливарного цеху Клименко і Баланенко, механічного 
– Таран і Кравченко, які виконували норму на 170–200 %.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2601, Оп. 1, С. 367, А. 44 зв.; Там само, С. 441, 
А. 45; Там само, Ф. 3204, Оп. 2, С. 11, А. 93; Там само, Ф. 39, Оп. 1, С. 
310, А. 13 зв., 40; Там само, Ф. 1, Оп. 5, С. 527, А. 134; ДАДО, Ф. 1, Оп. 
1, С. 408, А. 21 зв.; Там само, С. 1405, А. 20.

Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 
147; «За работу», 1921, 25 сент.; «Красный Горняк», 1925, 8 сент., 31 
окт.;  Таке саме, 1928, 17 сент.; “Червоний Гірник”, 1930, 30 січ.; Таке 
саме, 1936, 27 квіт.; Таке саме, 1937, 8 січ., 21 груд.; Таке саме, 1940, 
26 лют., 14 трав.; Таке саме, 1941, 18 лют.

Повинності земські – обов’язкове відбуття населенням 
різних П. – грошових або натурою. Грошові П. розподіляли-
ся на загальнодержавні і місц. (губернські) і виконувалися 
шляхом подушного податку і земельного збору з усіх станів 
населення. Зокрема на утримання мирових посередників. З 
1864 деякі П. передано у розпорядження земств, зокрема 
натуральні: 

а) дорожна, тобто прокладання і утримання шляхів, мостів, 
дамб, встановлення і ремонт верстових стовпів тощо; 

б) підводна – надання підвод для роз’їздів чинів поліції 
та ін. посадових осіб, а також для переміщення військ і аре-
штантських партій;

в) квартирна – відведення приміщень військам;
г) арештантсько-етапна – супровід заарештованих при 

відсутності військ. караулу, надання сторожі та відведення 
приміщень для ночівлі конвойованих, опалення і освітлення 
цих приміщень і утримання возів для перевезення хворих 
етапників;

д) пасовищна – відведення пасовиськ для військ. коней;
е) по нищенню шкідливих комах і тварин.
Грошові П. йшли на утримання місц. громадського прав-

ління:

Оголошення про 
підписку на ж. “Плуг”,

1926, січ.

Кращий фрезеровщик 
В. І. Посадський, 1939, серп.
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а) найом приміщення для рекрутських, а згодом для пові-

тових військових присутствій;
б) найом квартир для станових приставів і судових слід-

чих;
в) утримання мирових посередників і мирових судових 

установ і приміщень для заарештованих за вироками ми-
рових суддів.

У 1871 підводну П. було замінено на грошову. Обов’язком 
населення залишилося тільки надання возів для переходу 
військ, але вже за певну плату. З найбільш важких для на-
селення П. залишилася арештантсько-етапна. Ін. натуральні 
П. було поступово відмінено урядом.

У числі грошових П., покладених законом на земства, на 
1-у місці були витрати по утриманню урядових установ, або як 
вони називалися “повинності по утриманню місцевого грома-
дянського управління”. У 1874 мирові посередники були ска-
совані і утворені повітові по селянських справах присутствія, 
утримання яких також здійснювалося за рахунок земств.

Вагомою грошовою статтею витрат земства залишалися 
П. по утриманню повітових воїнських присутствій. У 1894 у 
Верхньодніпровському повіті для військ було надано 614 під-
вод, за які селяни отримали 115 крб., і 499 контромарок, що 
йшли в залік уплати П. За надання квартир для постою військ 
Веселотернівська громада отримала від земства компенса-
цію у сумі 25 крб. По дорожній повинності відремонтовано 
міст у Веселих Тернах, на що витрачено 415,72 крб. У 1894 
земство постановило до 17 трав. всім землевласникам на 
кожній десятині знищити по 1 ховрашку або заплатити по 1 
коп. з десятини, а після 17 трав. – по 1,5 коп. (за орг-цію робіт 
по їх знищенню). Для розїзду поліції, ін. чиновників і розвозу 
земської пошти у Лозуватці, Веселих Тернах, Кривому Розі 
і Широкому та ін. волосних центрах утримувалися поштові 
станції.

Дж.: Отчет Верхнеднепровской земской управы за 1894, г. Верх-
неднепровск, 1895, с. 72–79. 

Літ.: Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие 
1864–1913, г. Херсон, 1914, с. 209–212.

Повітова економічна нарада (ПЕН) – орган по об’єднан-
ню, сис-матичному контролю, планомірному кер-ву в галузі 
госп. вир-ва в Криворізькому повіті. Створена 1 лип. 1921 
при повітвиконкомі, згідно з розпорядженням Особливої 
комісії по паливу і продовольству “через особливе значення 
Криворізького повіту і його господарчого життя”. Ліквідована 
у зв’язку з реформою 1923. ПЕН очолював голова П. вико-
навчого комітету.

Гол. завданням діяльності Укр. економічна нарада визна-
чила:

- провести роботу по відновленню с-г маєтків, створення 
радгоспу, пов’язаного в госп. відношенні з життям р-ну;

- затвердження порядку комплектації трудових частин і 
умов їх постачання, включаючи чл. сімей; визнати його (по-
стачання) за “ударне”;

- розпорядження спеціальним товарним фондом для 
Кривого Рогу;

- виділити для Криворізької ПЕН необхідну к-ть землі у 
відповідності з реальними можливостями її обробітку;

- виділити з військових частин коней, непридатних до 
військової роботи;

- виділити командний склад для трудових частин Криво-
ріжжя.

Чл. ПЕН був і голова “Райруда”. Спочатку ПЕН працювала 
несис-матично, засідання правління відбувалися по необ-
хідності. Гол. увага восени 1921 приділялася забезпеченню 
посівним матеріалом (позичками) селянських г-в. У кін. 1921 
було створено 5 р-них ЕН (повіт розділено на 5 р-нів). Також 
було орг-но: комісію по боротьбі з паливною кризою; пере-
возки продовольчих вантажів і палива; розподіл продоволь-
ства серед населення; допомогу р-нам Поволжя, охоплених 
голодом (1921–22); комісію по обліку залізорудних підпр-в 
басейну; розробку на буровугільному рудн. “Свобода”; Орг-
цію допомоги волостям, потерпілим від неврожаю; комісії по 
упорядкуванню місц. бюджету і поліпшенню діяльності спо-

живчої кооперації, зниження цін на хліб, заготівлі експортних 
товарів у повіті;

ПЕН займалася орг-цією і проведенням с-г кампаній, поста-
чанням підпр-в і населення, розгортанням торгівлі, заготівлі 
лікарських рослин.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 110, 112; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С.112, 
А. 88; Там само, С. 437, А. 53,Ю 72; Там само, С. 488, А. 100.

Повітова контора Української спілки робітничих спо-
живчих кооперативів (Уробсекція).

З метою об’єднання і кер-ва р. кооперацією України, а та-
кож сприяння орг-ції справи постачання робочого населення 
рішенням уповноважених р. к. України від 4 трав. 1920 було 
утворено Всеукраїнську с. р. с. к. Правління знаходилось у 
Харкові. Ліквідовано 5 лют. 1921.

Криворізька П. к. займалася реорг-цією наявних і створен-
ням нових кооперативних орг-цій, наглядом за виконанням 
умов і порядком проведення реформи с. кооперації.

Літ.: Центральний державний архів Жовтневої революції і соціа-
лістичного будівництва УРСР. К., 1960, с. 346.

Повітова продовольча комісія – орган постачання продо-
вольством населення Криворізького повіту. Створено у лют. 
1918, відновила діяльність у січ. 1919 (до серп. 1919), потім 
– з лют. 1920 по берез. 1923. Їй підлягало 7 р-них п.к. П.п.к. і 
її філії були наділені великими правами, діяли безконтрольно 
і часто допускали зловживання, незаконні реквізиції тощо. 
Гол. завдання – збір продподатку і застосування репресій 
до злосних неплатників, аж до передачі до суду революцій-
ного трибуналу, з яким П.к.п. тісно співпрацювала. До П.п.к. 
входили військові підрозділи і мобілізовані на прод. роботу 
комуністи. У 1920 продкомісарами були С.П. Коломойцев і 
Лус – колиш. командир ескадрону Латиської д-зії.

З лют. 1922 П.п.к. почала розподіляти посівний матеріал 
та цінності, вилучені з церков. 

Ліквідовано у берез. 1923. 
Дж.: ДАДО, Ф. 1, оп. 1, С. 12, А. 124; Там само, С. 437, А. 55, 75; НА 

КІКМ, КДФ–8935.

Повітова рада народного господарства (ПРНГ). У 
січ. 1919 створено РНГ України – центральний орган госп. 
управління з місцем перебування у Харкові. Вона припинила 
свою діяльність влітку того ж року у зв’язку з наступом армії 
Денікіна. Після відступу Добровольчеської армії, на поч. 
1920 створено Орг-ційне бюро по відбудові пром-ті України, 
реорганізоване у груд. 1920 в УРНГ.

Постановою ВУЦВК від 20 верес. 1923 УРНГ перейме-
новано у Вищу РНГ УРСР, яка здійснювала регулювання, 
управління і кер-во пром-тю і підвідомчими їй торговельними 
підпр-вами на тер. України.

На підставі постанови ЦВК і Раднаркому СРСР від 5 січ. 
1932 і постанови ВУЦВК і Рад наркому УРСР від 10 січ. 1932 

Бланк ПЕН, 1921
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ВРНГ УРСР припини-
ла свою діяльність.

Криворізька ПРНГ 
створена при виконав-
чому комітеті Ради ро-
бітничих, селянських 
і червоноармійських 
депутатів у берез. 
1919. Підлягала без-
посередньо Катери-
нославському губви-
конкому, з квіт. 1919 
– УРНГ. Ліквідовано у 
1923 у зв’язку з адм. 
реформою.

Керувалась у своїй 
діяльності “Положен-
ням ВРНГ про губерн-
ські і повітові раднаргоспи”.

Займалася питаннями капітально-відбудовної роботи у 
гірничій пром-ті, роботи гірничих підпр-в, підвищення про-
дуктивності праці і заробітної плати, використання низько-
сортного палива. Складала плани розвитку і раціоналізації 
місц. пром-ті, готувала звіти і доповіді про стан місц. пром-ті 
і про діяльність місц. відділів т-тів, націоналізації підпр-в і 
описами держ. майна по місц. пром-ті, узгодженням з ГубРНГ 
питань місц. бюджету, орг-цією роботи та постачання підпр-
в місц. пром-ті, відновленням роботи транспорту, відпуску 
матеріалів та електроенергії. Займалася налагодженням 
органів управління націоналізованих підпр-в, боротьбою з 
саботажем, розподілом металу та палива, питаннями ремонту 
шк., лікарень, шляхів  у повіті.

На чолі ПРНГ стояла колегія. У 1922 ПРНГ реорг-но. Про-
ведено перереєстрацію всіх пром., торгових підпр-в і млинів 
(місц. пром-ть) з метою здавання в оренду. Укладались угоди 
з кустарними орг-ціями про матеріальне постачання. ПРНГ 
брала участь у перегляді виробничих програм, охороні складів 
та матеріалів.

Голови Криворізької ПРНГ: П.Ф. Скрипченко (черв.–серп. 
1919), О.К. Фесенко (січ.–черв. 1920), Хедекель (берез.–серп. 
1921), Дашевський (серп.–листоп. 1921), Г.В.Крапівін (лис-
топ.–груд. 1921), Немировський (груд. 1921 – лют. 1922), 
Карл Міхно (лют.–серп. 1922), Крапівін (груд. 1922 – берез. 
1923).

Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1108, А. 100; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 112, 
А. 44, 110, 123; Там само, С. 437, А. 53.

Літ.: «Известия Криворогского Совета», 1919, 6 июн.; «За работу», 
1921, 24 дек.

Повітове управління робітничо-селянської міліції. 
Створено на підставі декрету РНК України від 9 лют. 1919. 
Керувало діяльністю органів міліції в повіті, здійснювало охо-
рону громадської безпеки. Ліквідовано згідно з постановою 
ВУЦВК від 7 берез. 1923.

Сприяло губернській особливій прод. комісії в розподілі 
податків і допомозі голодуючим Поволжя. Брало участь у 
боротьбі з повстанським рухом, у створенні робітничих загонів 
та загонів КНС для цієї мети. 

З 9 лют. 1919 по 12 листоп. 1922 було вбито 134 міліціо-
нери і 5 осіб начальницького складу. Так, у с. Казанка у лип. 
повстанцями загону отамана Іванова розстріляно нач. мілі-
ції 2-го р-ну, (повіт було розділено на 5 міліцейських р-нів). 
У серп. 1920 у с. Петрово страчено повстанцями з загону 
отамана Клепача нач. міліції 3-го р-ну Коробку. Нач. міліції 
4-го р-ну Коваль вбитий у верес. 1920 у с. Софіївка бійцями 
загону Федорченка. А 17 груд. 1920 махновцями застрелено 
нач. міліції 2-го р-ну Зозулю (с. Ганнівка).

Другого нач. повітової міліції Ворожбеєва разом з його 
штабом передано до рев. трибуналу за злочини по посаді. 
З 18 січ. 1922 міліцію очолив колиш. зав. політбюро С.С. 
Тинок. Його попередник Т.В. Задорожній був знятий за роз-
вал роботи.

П. міліція допомагала у розподілі продовольства голодую-

чому населенню у 1922. Важливою ділянкою діяльності була 
політико-виховна робота серед співробітників міліції з метою 
безумовного виконання ними службових обов’язків. Для по-
кращення якісного складу періодично проводилися “чистки”, 
що у 1921 давали в середньому 35 % виключень, більшість 
– за посадові злочини і халатне ставлення до роботи.

Велика увага приділялася питанню “викачки” зброї у на-
селення. Так, у 1922 у мешканців повіту було вилучено бл. 1 
тис. одиниць різноманітної зброї, проведено 70 арештів по 
місту і 151 – у селах повіту.

З метою покращення матеріального стану міліції, згідно з 
постановою повітвиконкому експлуататорські класи обкла-
далися податком у сумі 10 млн. крб. (1922). Практикувалися 
партійні мобілізації робітників на роботу в міліцію для покра-
щення її особистого складу у зв’язку з великим відсівом за 
різні злочини та через низьку заробітну плату. У верес. 1922 
для підняття ефективності розслідувань і покращення дис-
ципліни були введені посади політкомісарів та політкер-ків.

Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1148, А. 175; Там само, С. 1109, А. 
13, 58; Там само, С. 1108, А, 110; Там само, С. 1114, А. 152, 164; Там 
само, С. 1690, А. 133.

Літ.: «За работу», 1921, 12 окт.; Таке саме, 1922, 12 нояб.

Повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів (повітвиконком). 
Створено на підставі постанови РНК України від 8 лют. 1919 
“Про орг-цію місц. органів Радянської влади і порядку управ-
ління”. Вибраний на повітовому з’їзді Рад 26 лют. 1919 і був 
відповідальний перед ним. П. – вищий орган влади у повіті, 
який також був проголошений у цей час. П. безпосередньо 
підпорядковувався губвиконкому. Припинив діяльність на 
підставі постанови ВУЦВК від 7 берез. 1923 “Про ліквідацію 
повітів та волостей і заміну їх округами і р-нами”.

У виборах 1919 від партій і орг-цій взяли участь: більшо-
вики, спілка військовослужбовців, єврейська партія “Серп”, 
спілка ремісників, селянська група УСД.

На з’їзді були вибрані кер-ки відділів (колегій):
- відділ управління – Пронін Олександр Петрович;
- земельний відділ – Тимченко Митрофан Лазарович;
- військовий – Рейніш Борух Павлович;
- юстиції – Цирнюк Ісідор Паладієвич;
- соціальної допомоги – Макаров Герасим Іванович;
- нар. освіти – Позняков Гнат Потапович;
- праці – Нестеров Павло Олександрович;
- фінансів – Масалов Василь Федорович і Убизсбкий Фі-

лімон Іванович;
- продовольчий – Медведєв Павло Іванович і Бойко Євмен 

Петрович;
- нар. г-ва – Федоров Георгій Федорович;
- держ. контролю – Латушко Пилип Пантелійович і Шаблій 

Лука Іванович;
- президія: Фесенко Олександр Ксенофонтович, Романов-

ський Федір Федорович, Бабиченко Ісідор Трохимович;
- ревтрибунал – Аненко Прокіп Родіонович;
- нар. суд – М’яч Данило Васильович;

Мандат ПРНГ, 1922, груд.

Загін повітової міліції, який вів боротьбу з повстанцями 
на Криворіжжі, 1920
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- зав. госп. – Казакевич Микола Іванович.
Головою П. вибрано О.К. Фесенка.
Всі чл. П. були комуністами, крім Є. Бойка (СД), Ф. Убіз-

ського (СР), Л. Шаблія (УСД). Співчуваючими комуністам 
записалися М. Тимченко, Д. М’яч, І. Позняков.

Перший П. проіснував бл. 2-х місяців і був розпущений 
як “непрацездатний” під тиском партійних органів. Новий 
П. сформовано у квіт. 1919 на чолі з П.Ф. Сиволапом. Свої 
повноваження П. склав на поч. серп. через наближення де-
нікінських військ. Новий склад сформовано 14 квіт. 1920 на 
чолі з Карлом Міхно. У серп. П. було розпущено у зв’язку з 
антирадянським заколотом, влада перейшла до ревкому. В 
умовах війни з Польщею і загрози врангелівського прориву 
робота П. була фактично паралізована, – усім розпоряджа-
лося армійське командування. У кін. верес. при наближенні 
військ П. Врангеля П. був розпущено. Новий вибрано 10 
жовт. 1920 у складі:

- гол. ПВК – Островський;
- заступник гол. – Далінкевич;
- секретар, чл. бюро, гол. комітету праці – А.Й. Новиков;
- чл. президії, зав. відділу управління – Голобородько;
- чл. президії, гол. прод. комісії – Коломойцев;
- зав. Політбюро – С. С. Тинок;
- зав. земельним відділом – Фащеленко;
- редактор газ. “Известия” і “Живої Газети” – Кірко Вар-

мей;
- зав. відділом соц. забезпечення – Ягулін;
- зав. комунгоспом – Топориков;
- зав. відділом праці – Нікітін;
- командир повітвійськкомату – Рубін;
- зав. орг-ційним відділом – Хедекель;
- зав. г-вом – Пінус;
- зав. відділом управління – Олійник;
Кандидати в чл. П.: Романов – гол. ПРНГ, Пащевський 

– зав. здороввіділу, Шариков – військком Костромської 
волості, Добровольський – інструктор повітпраці, Стерляков 
– зам. зав. земельного відділу.

Для 1921 була характерна часта ротація чл. П. У кін. січ. 
головою призначено Семенічева, якого у берез. змінив Далін-
кевич, 15 трав. головою затвердили М.Ф. Любахіна, у серп. 
– А.Й. Новікова, а 27 груд. – Г. Крапівіна.

Секретар Криворізького п. партійного к. у своєму огляді 
політичного стану за жовтень 1921 писав, що робота П. слаба 
і знаходиться у повному розвалі.

У лют. 1922 на п. з’їзді рад вибрано новий склад П.: Г. 
Крапівін, К. Рассадін, Борисов, Антонов, Йодко, І. С. Куцевол, 
Мацилецький, К. І. Міхно, Мануйлов, С.С. Тинок, Петровський, 
Локшин, В. Олексієнко, Зав’ялов, Черненко – всі комуністи 
і 4 безпартійних. Гол. – Г. Крапівін. У першу чергу створили 
комісію по реорг-ції роботи П. у складі: Борисов, Крапівін, 
Куцевол.

П. займався орг-цією у повіті загонів незаможних селян для 
боротьби з повстанським рухом. Проводив волосні зїзди КНС, 
конференції працівників шк., наради голів сільрад і загальні 
збори мешканців населених пунктів повіту, р-ні безпартійні 
конференції. Здійснював контроль за діяльністю волосних в. 
к., КНС, відділів нар. освіти з питань покращення культурно-
просвітницької роботи.

Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 52, А. 7; Там само, С. 236, А. 49; Там 
само, С. 196, А. 32, 70, 94–95, 116; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 1, 15, 
49, 75, 107, 121.

Повітовий відділ війського-продовольчого постачання 
(Військпродпостач). Створено у лют. 1918 при особливій П. 
п. комісії по постачанню Червоної армії. Ліквідовано у 1924.

Займався питаннями заготівлі і розподілу продовольства 
для частин ЧА, оплати праці на с-г підпр-вах і установх, за-
діяних у постачанні армії.

Дж.: ДАДО, Ф. Р–3657, Оп. 1, С. 27, А. 73.

Повітовий військовий комісаріат. Створено у 1919, за-
кінчив діяльність у 1923 у зв’язку з ліквідацією повітів.

Займався проведенням навчання особового складу, кам-

паній по збору зерна для частин армії і флоту, постачанням 
Червоної армії, охороною продовольчих маршрутів, створен-
ням комісій по проведенню військових зборів з перемінним 
(запасним) складом, заходів по укріпленню дисципліни та бо-
ротьби з дезертирством, спекуляцією, повстанським рухом.

Складав звіти про політичний стан в повіті, проводив нара-
ди по мобілізації комуністів на боротьбу з армією А.І. Денікіна, 
меншовиками (соціал-демократами). Займався питаннями 
проведення всеобучу, створення волосних військкоматів, 
розробкою заходів по боротьбі з поширенням повстанського 
руху, спостерігав за порядком звільнення військовослужбов-
ців у безтермінові відпустки. Контролював створення пові-
тової політичної мобілізаційної комісії, відділів “всеобуча”, 
ліквідацією неграмотності серед військовослужбовців, полі-
троботою у військових частинах, що підлягали Криворізькому 
П.в.к., проведенням агітаційно-просвітницької роботи в повіті, 
політичних кампаній типу “Червоний тиждень”, випуском 
листівок на допомогу агітаторам, орг-цією клубів, б-к, шк. 
у повіті. Питаннями призову до армії медичних робітників, 
моряків тощо. Орг-цією проведення “Тижня допомоги голо-
дуючим Поволжя” (1921), мобілізацією ветеринарних лікарів. 
Опікувався санітарними заходами, обліком військових архівів, 
наданням відстрочок від військової служби. Складанням звітів 
про політичний, військовий та економічний стан у частинах 
Червоної армії та наявність в них комуністів, комсомольців, 
політпрацівників. Здійснював контроль за роботою комісії 
допомоги голодуючим Поволжя, політико-просвітницьких 
комісій в частинах Червоної армії, відділів “Всеобучу”. Скла-
данням актів збитків, нанесених м. Кривому Рогу і повіту 
білогвардійцями в період громадянської війни (1922).

Начальниками П.в.к. були: з верес. по 3 листоп. 1921 – Іван 
Онисимович Загорський, потім – Костянтин Рассадін, а За-
горський став його помічником; К.О. Журавльов – начальник 
канцелярії, С.Г. Косульников – начальник мобілізаційного від-
ділу, О. Зануда – начальник канцелярії, С. Зінченко – діловод. 
Загалом у штаті П.в.к. нараховувалося 52 особи.

Дж.: ДАДО, Ф. Р–3350, Оп. 1, С. 443, а. 105–106.

Повітовий комісар – у 1917 представник центральної 
влади (Тимчасового уряду) в П. адм. Посаду введено за-
мість П. справників. Підлягав губернському к. Уряд йшов на 
безпосередні зносини з П.к. лише у виключних випадках. 
У волостях управління здійснювалося комітетами, які ви-
биралися зборами (мітингами) всього дорослого населення 
волості. Ці комітети замінили колиш. волосні сходи. Волосні 
комітети діяли під наглядом П.к. і були йому підвладні. Перші 
були тимчасовими органами і повинні були уступити місце 
волосному земству.

Літ.: Государство и право России в период от февр. до 25 октяб. 
1917, г. Х., 1965, с. 53.

Повітовий продовольчий комітет Українського сільсько-
господарського продовольчого бюро при Південному бюро 
Всеросійської центральної ради професійних спілок (Укрсіль-
госпбюро при Південбюро ВЦРПС).

Постановою Центрального правління Військпродбюро 
ВЦРПС від 10 трав. 1920 у Харкові було створено Укр. відді-
лення Всерос. робітничого сільськогосподарського і продо-
вольчого бюро – Укрвійськпродбюро.

На підставі положення, затвердженого Південбюро ВЦРПС 
20 черв. 1921, було реорг-но в Укр. відділення Всерос. с-г і п. 
б. – Укрробсільгосппродбюро при Південбюро ВЦРПС.

У жовт. 1921 його перейменовано в Укр. с. п. б. при Пів-
денбюро ВЦРПС – Укрсільгосппродбюро при Південбюро 
ВЦРПС.

Керувало діяльністю профспілок у галузі орг-ції продо-
вольчої справи, а також здійснювало контроль і облік у справі 
заготівлі і розподілу продуктів с-г вир-ва.

Рішенням президії Південбюро ВЦРПС від 30 груд. 1921 
було ліквідовано.

Повітове бюро займалося посилкою для прод. роботи на 
село партійних і рад. працівників, орг-цією місц. військово-
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прод. дружин, стягненням продрозкладки з селян, боротьбою 
з “куркульськими елементами”. При П.п.к. було створено 
робітниче бюро.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2336, Оп. 1, С. 19.

Повітовий революційний комітет (повітревком), 
(1919–20). У зв’язку з громадянською війною і іноземною 
воєнною інтервенцією для зміцнення більшовицького держ. 
апарату президією ЦВК і РНК УРСР 11 груд. 1919 у Харкові 
було створено Всеукраїнський р.к., до якого тимчасово пере-
йшла верхівка законодавчої і виконавчої влади УРСР. Після 
вигнання денікінських військ, у лют. 1920 Всеукраїнський 
р.к. припинив свою діяльність, а президія ВУЦВК і РНК УРСР 
поновили свою роботу.

П. на Криворіжжі займався питаннями налагодження пар-
тійної роботи, охорони рудн., орг-цією боротьби з епідеміями. 
Узгоджував справи взаємодії з Реввійськрадою Південного 
фронту. Розповсюджував звернення до всіх повстанців та 
партизанів вливатися в ряди регулярної Червоної армії.

Гол. відділами П. був особливий відділ і комісія по боротьбі 
з контрреволюцією, які виконували репресивні функції. Най-
більш відомим чл. П. був В.С. Липицький. 

Дж.: ДАДО, Ф. Р–299, Оп. 1, С. 1.

Повітовий та окружний відділи Народного комісаріату 
внутрішніх справ (НКВС) УРСР. Рішенням ЦВК України 30 
груд. 1917 створено Н. секретаріат ВС, який до 12 лют. 1918 
перебував у Харкові, а потім переїхав до Києва. Його діяль-
ність тривала до квіт. 1918, тобто зайняття України австро-
угорськими військами. Для відновлення органів рад. влади 
на тер. України після вигнання іноземців при Тимчасовому 
робітничо-селянському уряді було орг-но відділ ВС у Харко-
ві. 29 січ. 1919 його було перейменовано у НКВС УРСР. До 
функцій його органів входило:

- орг-ція і контроль за діяльністю органів рад. влади на 
місцях;

- нагляд за виконанням декретів центральної і місц. вла-
ди;

- охорона революційного порядку;
- орг-ція комітетів бідноти і контроль за їх діяльністю;
- проведення нац. політики рад. влади на місцях;
- кер-во комунальним г-вом.
Послідовно на Криворіжжі діяли П. та о. в. (1924–30), 

що функціонували як відділи НКВС УРСР при виконкомах. 
Ліквідовано згідно з постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 28 
груд. 1930.

Знову утворені постановою ЦВК СРСР від 10 лип. 1934.
Під безпосереднім кер-вом в. НКВС на Криворіжжі ство-

рювалися міліція та НК, проводилося скасування станів та 
цивільних чинів, націоналізація телеграфної справи, ліку-
вальних закладів, орг-ція постачання армії продовольства 
і фуражу, одноразові “надзвичайні” революційні податки і 
вилучення надлишків одягу у буржуазії, боротьба з висипним 
тифом. Контроль виконання хлібної розкладки, мобілізація 
службовців транспорту, боротьба з епідеміями, орг-ція за-
лізничної міліції, боротьба з дезертирством та повстанським 
рухом, дитячою безпритульністю, підготовка з’їздів КНС, 
регулювання взаємовідносин між військовими частинами та 
місц. владою, боротьба з “куркульством” та його “ліквідація 
як класу”. В період відновлювальних робіт у басейні (1921–25) 
– боротьба з “трудовим дезертирством”, із службовими зло-
чинами, продовольче постачання робітників, запровадження 
держ. монополії на хліб і сіль, реєстрація т-в і спілок, питання 
оскарження незаконного оподаткування, контроль над посил-
кою чл. партії до сіл, посилка інструкторів для зміцнення рад. 
апарату в р-нах, відбудова і охорона транспорту, контроль 
за роботою пошти та телеграфу, облік буржуазії, боротьба з 
хілуганством, мобілізація членів профспілок на прод. роботу, 
нагляд за проведенням виборів до Рад і КНС, боротьба з 
махновщиною. Нагляд за діяльністю секції нацмен, допомога 
потерпілим від неврожаю, контроль за діяльністю місц. органів 
ЗАГСу, діяльністю о. ліквідаційної комісії по відокремленню 

церкви від держави, орг-ція місц. г-ва та відділів комунального 
г-ва, проведення в життя націоналізації та денаціоналізації 
будинків, адм. виселення, контролю внесення квартплати 
тощо. Нагляд за діяльністю комерційних банків, фінансування 
житлового і комунального буд-ва, вузи, технікуми, робітфаки, 
перепланування Кривого Рогу, його електрифікація, водо-
постачання, шляхове буд-во, розширення телефонної мережі, 
діяльність житлової кооперації.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 5, Оп. 1, С. 1–3.

Повстанство – див. Визвольні змагання.

Погроми. Перший великий П. на Криворіжжі стався у лип. 
1904, коли виникли стихійні страйки на рудн. “Дубова Балка” 
(“Більшовик”), “Шмаковський” (ім. К. Лібкнехта”), “Ростков-
ський” (“Жовтневий”), “Суха Балка” та “Олександрівський” 
(ім. Р. Люксембург). Протягом 2-х тижнів робітники вночі 
сходилися на мітинги та бродили з рудн. на рудн. Управлін-
ський персонал зник і переговори не могли відбутися. Щоб 
змусити адміністрацію до поступок, вирішили розгромити 
рудн. контори та крамниці монополістів, що й було зроблено. 
Протягом кількох годин було знищено 2 великих магазини зі 
складами на Дубовій Балці та ст. Вечірній Кут, які належали 
купцю С. Переверзєву. Ці торговельні заклади обслуговували 
5 великих рудн. У П. взяло участь понад 1,7 тис. робітників. 
До ранку розграбоване надійно сховали або закопали. Кру-
гом стало тихо, ніби нічого й не трапилося. Вдень з’явилася 
адміністрація з поліцією і в ультимативній формі розпоряди-
лися почати роботу. Вичекавши ще добу, робітники мовчки 
стали до праці. 

Основна драма розігралась у 20-х числах жовт. 1905, коли 
практично всі рудн. Кривбасу були охоплені страйком. П. по-
чався на рудн. Колачевського, де робітники побили вікна в 
адміністративних будинках та спалили крамницю. Закінчивши 
цю справу, погромники вирушили до Веселих Тернів, де під 
удари дзвонів спалили всі єврейс. лавки. Поліція та козаки не 
втручались, а лише спостерігали за розправою. За кілька днів 
П. був охоплений весь басейн. Згодом в їх орг-ції звинуватили 
“Союз руського народа” та чорносотенців в ін. мастей, хоча 
перший в Кривому Розі буде створений лише в лип. 1907.

На пн. рудн. з погромників формувалися цілі поїзди, що 
їхали в Кривий Ріг, де кривава бойня досягла найбільшого 
розмаху. Ввечері погромники поверталися з клунками награ-
бованого, а зранку знову їхали в місто на П., як на роботу.

Робітник рудн. “Дубова Балка” Г. Верьовкін так писав у 
своїх спогадах: “... після тривожних гудків робітники кинули 
роботу і пішли нагору. Нагорі стояв управитель і кричав:

- Гайда, хлопці, на Кривий Ріг, жидів бити! Та тільки до-
бре бийте!

Робітники в недомислі питали:
- А як робота?
- Та що робота? За упряжки вам 

заплатять.
Робітники посідали в спеціаль-

ний вагон і поїхали до Кривого 
Рогу”. 

СД та СР орг-ції, єврейс. на-
селення міста почали створювати 
загін самооборони. Він складався 
з 150 чол., які, розбившись на де-
сятки, охороняли житла євреїв, але 
протистояти тисячам погромників 
не могли.

Спочатку грабували та палили 
лавки на вул. Базарній (Жовтнева), 
Поштовій (К. Маркса) та Миколаїв-
ській (Леніна). В 1-й день людських 
жертв не було. Наступного дня 
почали прибувати шахтарі з пн. 
та пд. рудн. на чолі з ватажками. 
Слід зауважити, що погромники 
зі ст. Карнаватка до вул. Поштова 

Учасники погрому 
1905, жовт.
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йшли під червоним прапором та співали революційних пісень. 
Почалася справжня кривава вакханалія: вбивства, садизм, 
насилля, кидання дітей з верхніх поверхів. Козаки, що стояли 
в місті, також взяли участь у П. або забирали награбоване 
собі. Під вечір на підмогу робітникам приїхали селяни з на-
вколишніх сіл.

Найширшого розмаху П. набув ввечері третього дня. В 
цей час до міста прибула спеціально викликана піхотна час-
тина, яка відразу ж віддала розпорядження забиратись геть 
козакам та припинити П. Але розлютований натовп почав 
наступати на солдатів, осипаючи їх прокльонами. Офіцери 
попередили, що відкриють вогонь, але ці погрози нікого не 
спинили, а тільки підсилили агресивність натовпу. Солдати 
відступили на кілька кроків і після дворазового попереджен-
ня – пострілу в повітря – відкрили вогонь по погромниках. 
Ті, побачивши своїх товаришів вбитими і пораненими, роз-
губилися і в страшній паніці, підхопивши поранених, почали 
розбігатися.

Вбитих нарахували 27 чол. Євреїв вбито понад 20 чол. і 
більш 30 поранено. Спеціального розслідування в справі П. 
не було, тому точне число жертв, фактів насильства та суми 
матеріальних збитків на сьогодні не встановлено. Такий кри-
вавий підсумок мали жовтн. події 1905 на Криворіжжі.

Літ.: Рапопорт Д. 1905 на ст. Долгинцево и Кривом Роге.// “Пути 
революции”, 1925, № 3, с. 95–97.

“Погрузка” – Криворізьке окружне агентство Першого 
Українського пайового т-ва “П”. Виконувало навантажуваль-
но-розвантажувальні роботи, залізничні і гужові перевезення 
по всій тер. СРСР при повній матеріальній відповідальності 
за збереження вантажу. У Криворізькому окрузі агентство 
“П”. розпочало діяльність 
у кін. 1923. На поч. 1925 
мало свої контори у Ніко-
полі, Долинській, Казанці, 
П’ятихатках, Божедарівці, 
Апостолово, Широкому, 
Ганнівці, а також на всіх 
станціях Катерининської 
залізниці. Головна контора 
знаходилася на вул. К. 
Маркса, 40.

У жовт. 1926 т-во “П”. 
перевезло 35 тис. пуд. ван-
тажів. Річний вантажообіг 
досяг 390 тис. пуд., а у 1928 
– бл. 700 тис. пуд.

Ліквідовано у 1929.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 14 февр., 23 авг.; “Червоний Гірник”, 

1929, 12 січ.

Податки – грошові й натуральні зобов’язання, що накла-
дає на мешканців своєї тер. центральний уряд, а також місц. 
влада на покриття своїх потреб.

На Криворіжжі подушний П. запроваджено з 1795. Його 
мали платити всі чоловіки, що потрапили до перепису (т. 
зв. “ревізькі душі”). Поміщицькі селяни спочатку платили 70 
коп., з 1863 – 3,3 крб., козаки, держ. селяни й міщани до 1863 
платили по 1,2 крб., а потім по 10 і більше крб. Подушне на-
кладалося на село чи общину, мешканці повинні були його 
сплатити круговою порукою, тобто, якщо хтось не сплатив, та 
за нього гроші вносили інші чл. громади. У селі П. розкладав 
поміщик, сільський голова чи урядник поміж душами. За не-
сплату П. (недоїмки) продавали майно “з молотка”.

Після 1861 до подушного додалися викупний платіж, який 
уряд періодично скасовував через фінансову неспроможність 
населення. Подушне відмінено у 1887. 

Значну частку у прибутках держави мав т. зв. “пітєйний 
доход” – з торгівлі алкогольними напоями. У 1819–27 ця 
торгівля була виключно держ., а далі відновлено сис-му 
відкупів (оренди). Ціна горілки у 5–10 разів перевищувала її 
собівартість і відкупники отримували значний зиск. 

У 1863 відкупну сис-му замінено акцизом, який також 

поступово збільшувався. У 1913 від становив 88 % від оста-
точної ціни горілки. У 1850 введено акциз на цукор (1913 – 39 
% ціни), згодом на сіль, гас, сірники, тютюн. Тягар акцизів 
лежав, гол. чин., на сільс. населенні Криворіжжя і був гол. 
джерелом бюджетних надходжень.

Прямі податки за царату не мали великого значення для 
бюджету. У 1875 введено поземельний П. Проте, селянські 
землі обкладалися значно вище, ніж землі поміщиків. У 1899 
цей П. становив 1,7 крб. з дес. для селян і 0,18 крб. – для 
поміщиків. Селяни також сплачували і земські збори (див. 
Повинності). Всі прямі П. забирали у селян бл. 40 % прибутку, 
що для малоземельних було розорливим. Міщани після 1863 
платили П. за нерухоме майно. Купці сплачували 10 % від 
оголошеного капіталу і згідно з цим поділялися на 3 гільдії. У 
1894 введено П. на мешкання, у 1885 – т. зв. рентний П. (5 % 
від чистих прибутків з грошового капіталу та цінних паперів), 
у 1899 – пром. П. АТ платили П. з капіталу (0,15 % від суми 
основних фондів), а підпр-ва, які отримували прибутки понад 
3 % – також повинні були сплачувати П. з зисків. 

П. на прибуток до 1917 не було. У період існування Укра-
їнської держави (1918) податкова сис-ма була відсутня. Гол. 
джерелом бюджетних надходжень був акциз на цукор і П. за 
перемел борошна. 

За доби радвлади непрямі П., не дивлячись на постанову 
ХІ з’їзду РКП(б), скасовано не було, навпаки, вони стали 
основними. Співвідношення між посередніми і прямими П.  у 
1913 було 63 % : 37 %, а у 1940 – 68 % : 32 %. Вже у 1921–22 
значно зріс список найменувань акцизних товарів. Вони стали 
основним джерелом надходжень до бюджету. У 1930 їх було 
об’єднано в один універсальний акциз, т. зв. П. з обороту. 
Його було поширено майже на всі споживчі товари. В ін. краї-
нах світу такого П. не існувало. У 1940 П. з обороту склав 66,2 
% від всього товарообігу. Це своєрідна замаскована “данина”, 
якою з 1930 обкладено і робітників, йшла на індустріалізацію 
і суттєво знижувала життєвий стандарт населення.

Другим за розмірами джерелом надходжень до бюджету 
був прямий П. на чисті прибутки підпр-в. З 1931 він став на-
кладатися на кожне держ. підпр-во в індивідуальному порядку 
в розмірі від 10 до 99 % зиску та включався до плану підпр-ва, 
як обов’язковий показник. 

На третьому місці стояв доходний П. з населення, що 
давав 7,5 % надходжень до бюджету. Крім подоходного П. 
у 1931–41 на населення накладалися т. зв. збір на потребу 
культурно-побутового і соціального буд-ва, що в середньому 
становив бл. 7 % від заробітної плати і часто бував вищим 
за подоходний П.

Підпр-ва кооперації платили П. в розмірі 35 % від прибутків, 
незалежно від їх величини, громадські орг-ції, профспілки, 
спортивні клуби – 25 %. До прямих П. належав подоходний 
П. з колгоспів, який становив 12 % від чистих доходів плюс 
8 % від суми оплати праці колгоспників. Характер прямого 
натурального П. мали заготівлі с-г продукції у колгоспах, 
які скуповувалися по низькій ціні. С-г П. також накладався 
на присадибні ділянки колгоспників та ін. сільс. мешканців 
у розмірі від 0,5 до 1,2 крб. з 0,01 га. Характер прямого на-
турального П. мали з 1933 обов’язкові поставки продукції 
державі з присадибних ділянок: м’ясо, молоко, яйця, карто-
пля, вовна, незалежно від того чи мав оподаткований двір 
худобу, птицю і т. ін.

П. за рад. влади значно зросли: у 1913 в середньому на 
душу припадало 3,74 золотих крб. (на 3 % більше, ніж в ін. 
обл. Російської імперії), у 1924–25 – 7,03 золотих крб. У 1940 
П. на душу сільс. населення досяг 43 крб. Місц. П. на приватні 
будівлі складав 0,5–1,0 % від їх оціночної вартості.

Надходження прямих П. у 1922–23 операційному році по 
Криворізькому округу склало (в золотих крб.): патентний збір 
– 28 341, зрівняльний збір – 61 812, трудгуж. П. І – 31 718, труд 
гуж. П. ІІ – 106 232, новий загальногромадський П. – 11 931, 
ін. прямі П. – 26 421, подоходноразовий П. – 93 758; всього 
– 258 019 крб. У 1923–24 надходження мал. такий вигляд: 
пром. П.: а) патентний збір – 68 693; б) зрівняльний збір – 177 
734; відсоткові надвишки – 685, гербовий збір – 83 307, канце-

Рекламне оголошення,
1925, лют.
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лярський – 48, подоходний – 135 410, недоїмки – 550; всього 
– 446 427. У 1924–25: патентний збір – 39 126, зрівняльний 
збір – 138 750, недоїмки і пеня – 15 065, подоходний – 81 376, 
одноразовий П. – 31 117, гербові і канцелярські збори – 78 
191; всього – 383 565.

Єдиний с-г П. за 1926–27 по Криворізькому округу склав: 
г-в всіх категорій землезабезпечення – 103 560 крб., сума їх 
сукупного прибутку – 33 565 616 крб., П. – 3 173 126 крб.

Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 642–653; «Статистика Криворожья», 1927, 
№ 2, с. 48.

Літ.: ЕУ, т. 6. Львів, 1996, с. 2124–2129.

Пожежна охорона – сис-ма орг-ційних і техн. заходів для 
запобігання, а також для гасіння пожеж.

Згідно з планом забудови військ. поселення Кривий Ріг, 
затвердженого у листоп. 1841, передбачалося побудувати П. 
депо і будинок для команди. На плані 1848 вони значаться 
як існуючі. Та. чин., створення служби П.о. можна віднести 
до поч. 40-х 19-го. 

У 1844 було переписано і оцінено будівлі селян і кожен 
власник повинен був щорічно вносити до казни від 0,5 до 1 
коп. з кожної сотні крб. оцінки його будівель. З цього збору 
створювався капітал, з якого погорільцям надавали допомогу. 
У поміщицьких селах допомога постраждалим покладалася 
на поміщиків. Із введенням земства з 1865 до 1867 виділя-
лися кошти з продовольчого капіталу, а потім було введено 
страхування від пожежі, якому в обов’язковому порядку під-
лягали всі будівлі селян.

Для міських жителів було запроваджено добровільне 
страхування. На поч. 1913 Кривий Ріг був одним з багатих 
поселень Херсонського повіту, де числилось найбільше не-
доїмок по П. страхуванню. Бідним селянам П. труби купували 
за рахунок земства, а ін., – продавали за половину вартості. 
Також земство вживало заходи по заміні солом’яних та оче-
ретяних стріх на черепичні. При волосних правліннях існували 
т. зв. “пожежні частини” – 1–2 бочки, кілька відер і багрів, які 
зберігалися під навісами у волосних дворах. Кожна селянська 
хата на випадок пожежі повинна була надавати якісь предме-
ти для гасіння вогню: сокиру, відро, багор тощо, ці предмети 
були зображені на табличці, прибитій на будинок. 

Як правило будівля згорала раніше, ніж збиралася до-
статня к-ть людей для гасіння. У Кривому Розі спеціальну 
добровільну П. команду було створено у листоп. 1901. У 1903 
Криворізька сільська громада звернулася до Херсонського 
губернського земства з проханням дозволити використати 
гроші, отримані за нотаріальний збір, на утримання профе-
сійної команди. Але клопотання було відхилено.

Професійна П. команда почала діяти з 1 трав. 1906. Вона 
мала 8 коней, 4 бочки і 2 насоси. У 1914 Криворізька П. дру-
жина просила земство про виділення коштів на замощення 
вул. Йорданської для зручного проїзду П. бочок до річки, у 
чому їй було відмовлено. 

В період з 1918 по 1920 П.о. практично не діяла через 
відсутність належного фінансування. У результаті 19 жовт. 
1918 згорів найбільший у місті млин Сендерея. Збитки склали 
330 тис. крб. 

ПЕН 18 берез. 1921 прийняла рішення, яке зобов’язувало 
комунгосп протягом місяця відновити П. команду. Але ще і в 
наступному році інвентар її складався з бочки, відер і порва-
ного шлангу. У штаті числилося 3 чол. і 2 коня. У результаті 
перед 5-ю річницею Жовтневої революції згоріло 2 кращих 
будинків міста – Палац праці і будинок собезу. 

У серп. 1923 П. команда складалася з 15 осіб і 20 коней. 
На її утримання і оснащення з бюджету було виділено 63 
881 крб.

Комунальна служба П.о. у 1924 складалася з 23 чол. (всі 
наймані), 14 коней, 9 ручних насосів, 1 висувної драбинки, 
2 приставні, 6 викидних рукавів загал. довжиною 151 м, 
2 прийомних рукавів довжиною 10 м, 11 ломів, 1 кішки, 2 
брансбойтів. 

У 1923–24 у Кривому Розі пожежі сталися через такі при-
чини: 6 від необережної поведінки з вогнем, 7 від неполадок 

у печах, 4 з ін. причин.
У 1924/25 штат П. команди становив 21 чол., у 1925/26 

– 27 чол. Обладнання у 1925/26 складалося з 3 насосів, 1 
лінійки, 4 бочок. 

У 1924/25 у Кривому Розі сталося 20 пожеж, які спричинили 
збитків на суму 2 998 крб., у 1925/26 – 22 (2 635 крб.). Витрати 
на утримання команди у 1925/26 склали 21 857 крб. 

У квіт. 1927 окружний виконком прийняв постанову про 
обов’язкове створення протипожежної о. на фабрично-з-
дських і пром. підпр-вах. У 1927 побудували нове приміщення 
гаража вартістю 14 тис. крб. Всього з 1 жовт. 1926 по 1 жовт. 
1927 у Кривому Розі сталося 32 пожежі, які спричинили збит-
ків на суму 2 237 крб., у 1927/28 – 47 (6 827 крб.).

Якщо у Кривому Розі П.о. була більш-менш задовільною, 
то в р-нах вона перебувала у занедбаному стані: бочки пусті, 
П. шланги не розподілені по місцях тощо.

З метою поліпшення П.о. на селі з черв. 1929 розпочато 
проведення тижневиків протипожежної справи, а у Кривому 
Розі орг-но майстерню для ремонту пожежного інвентарю. 
Наступного року було проведено 3-місячні курси для по-
жежників округу.

У трав. 1930 оголошено місячник П.о., в рамках якого 
пройшли перевірки добровільних П. дружин, прочитані до-
повіді про попередження та гасіння пожеж, у кожній установі 
та виробничий одиниці призначено відповідальних за П.о., 
проведено ін. заходи.

У жовт. 1929 у Кривому Розі нараховувалося 11 протипо-
жежних постів, в т.ч. 1 комунальний і 13 помп. На кін. 1933 у 
Криворізькому басейні і у Кривому Розі діяло 12 професійних 
команд (350 і 212 чол. відповідно), одна змішана дружина, яка 
обслуговувала рудн. (27 чол.) і одна добровільна у Кривому 
Розі (16 чол.). 

У жовт. 1935 Криворізьку добровільну П. дружину було 
ліквідовано.

У 1936 по селах р-ну проведено масову кампанію по орг-ції 
добровільних П. дружин. 

У 1936–37 пожежників широко залучали до різноманіт-
них пропагандистських кампаній: переходів у протигазах 
на честь свят, естафет з метою популяризації «сталінської 
Конституції» тощо.

У 1934 на Криворіжжі зареєстровано 342 пожежі, збитки 
від яких склали 1 385 000 крб. У кінці вказаного року у Криво-
му Розі з’явилася перша спеціальна П. машина.

До 1937 завдяки значній профілактичній роботі та при-
йняттю заходів безпеки к-ть пожеж скоротилася до 32, а 
збитки – до 12 тис. крб. Протягом трьох перших місяців 1938 
сталося 3 пожежі (350 крб. збитків).

Начальником Криворізької міської П. команди НКВС у 
1937–38 був Підгорний. 

Починаючи з 1937 відбувалися регулярні спортивні зма-
гання між П. частинами Кривбасу, які входили до спортивного 
т-ва “Динамо”.

Дж.: ЦІАР, Ф. 411, Оп. 1, С. 893, А. 6; Отчет Херсонского губернского 
земского собрания 12–22 нояб. 1903, г. Херсон, 1904, с. 64; Херсонское 
губернское земское собрание, XLI очередное, состоявшееся в 1906, 
г. Херсон, 1907, с. 371–375; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 1430, А. 173; 
Там само, Оп. 6, С. 478, А. 182–183; Статистика Екатеринославской 
губернии. 1925. Екатеринослав, 1925, с. 751; Статистика Криворіжжя, 
1927, № 2, с. 50; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 89, 96; ДАДО, Ф. 19, 
Оп. 1, С. 906, А. 87.

Літ.: «За работу», 1921, 18 мар.; «Рудничный рабочий», 1922, 2 
нояб.; “Червоний Гірник”, 1936, 21 берез.; Таке саме, 1938, 11 квіт.

Позбавлення виборчих прав – одна з форм репресій 
проти населення, що виражалась у відбиранні на певний час 
п. голосу, тобто вибирати органи місц. та держ. влади.

Згідно з Конституцією УСРР 1919 п. голосу позбавлялися 
“куркулі”, священнослужителі, колиш. військовослужбовці 
царської армії тощо. Згідно з законом про в. п., що вийшов 
у жовтні 1921, голосу позбавлялися особи, що займалися 
промислами, орендою, торгівлею. Дискримінації піддавались 
і селяни, які могли висувати до місц. органів влади одного 
депутата від тисячі виборців, тоді як робітники – від 50. На 
виборах до міськради у 1923 число позбавлених склало 
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1060, а у 1924 – 864. Під час виборів 1925 к-ть позбавленців 
становила 5,3 % від загал. числа виборців. Тоді отримали п. 
голосу кустарі-індивідуали, які не були чл. профспілок, тор-
говці з патентом 1-го розряду, якщо вони не використовували 
найману працю.

У лип. 1926 було створено міську комісію по розгляду скарг 
позбавленців. Заяви про відновлення було приведено до єди-
ного зразка, де по кожному пункту давалася лише відповідь. 
Це дозволило спростити і прискорити процедуру їх аналізу 
та прийняття рішень. Курс на розширення контингенту ви-
борців, розпочатий у 1924, знову став згортатися. У кін. 1926 
повторно відібрали п. голосу у торгуючих по 1-му патенту, у 
деяких нижчих священнослужителів, кустарів та приватних 
підприємців. У результаті к-ть таких осіб у Кривому Розі на 
1927 зросла до 1915, що склало бл. 11,2 % від всіх виборців. 
Це перевищувало середній рівень, який по Україні становив 
7,7 %. Збільшення к-ті осіб П.в.п. пояснювалось установкою 
Сталіна про загострення класової боротьби при подальшому 
русі до соціалізму. Списки позбавленців складали органи 
ДПУ, міліція, фін. органи. Потім їх направляли до в. комісій, 
як остаточні. При такому анкетному підході виникало багато 
помилок механічного походження. Через це різко збільши-
лася к-ть скарг від тих, хто вважав це незаконним, бо у ті 
часи позбавленців могли виключити з профспілки і так. 
чин. залишити без роботи. Людина могла втратити пенсію, 
пільги на житлову площу, п. на безкоштовне навчання дітей, 
попасти під додаткове оподаткування тощо. Тому боротьба 
за п. голосу мала принциповий характер. Тільки протягом 
1927 у результаті розгляду скарг було відновлено у п. голосу 
76 осіб.

Показники П. в. п. у 1927:

Категорія Кіл-ть %

Нетрудові прибутки від будинків 157 8,2

Утриманці позбавленців 182 9,5

Зайняті в торгівлі 436 42,4

Утриманці торговців 302 29,4

Колиш. торговці 88 4,3

Нетрудові прибутки раніше 25 1,3

Священнослужителі і їхні утриманці 15 1,3

Використання найманої праці 42 2,2

Колиш. власники млинів 13 0,7

Колиш. власники ін. 4 0,2

Колиш. поміщики, перекупники, з-дчики, душевно 
хворі

20 1,0

На виборах 1928 к-ть позбавлених в.п. у Кривому Розі (без 
рудн.) досягла 2,2 тс. осіб (бл. 12 % виборців). Це були, гол. 
чин., як і в попередньому році, торговці та чл. їх родин. На 
виборах 1930 позбавленців було 2 470 (бл. 9 % виборців). Цей 
показник майже удвічі вищий, ніж по Україні (5 %). Під час 
підготовки до виборів 12 лип. 1930 по Криворізькому округу 
було подано 11 298 скарг на незаконне П. в.п. З цієї к-ті 3 
282 особам відновлено в.п., а 8 116 – відмовлено. Крім того 
окружна комісія розглянула 822 заяви, з яких 521 відмовлено, 
301 відновлено, 200 залишено на розгляд. 

Дані про к-ть позбавленців під час виборів 1934 відсутні, 
відомо тільки, що їх було бл. 3 % від загал. числа виборців. 

Конституція УРСР 1937 ліквідувала ін-т позбавленців, 
ввівши замість багатоступінчатих прямі і таємні вибори.

Дж.: ДАДО, Ф. Р–3651, Оп. 1, С. 158, А. 1–4; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 6, 
С. 1000; Там само, С. 1001, А. 2.

Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий 
Ріг, 2005, с. 25–37.

Позика державна – П., що держава бере від своїх банків 
або громадян (внутрішня) у формі продажу облігацій. В період 
царату внутрішні П. розпочалися у 60-х 19-го, а за часів рад. 
влади – з 1922. В період НЕПу П. були короткотерміновими 

– 2–8 років з високими відсотками (6–12, до 20 % на рік). За 
довоєнні п’ятирічки термін П. спочатку зріс до 10 років, а потіл 
до 20. Нові П. з 1928 випускалися щороку, відсотки на них 
було знижено до 10, потім до 4 і навіть до 2 і виплачувалися 
переважно у формі виграшів на облігації. З 1930-х П. стали 
фактично примусовими, – кожен працюючий зобов’язаний 
був щороку передплатити її на місячну зарплату і сплачував 
її протягом року у формі автоматичних відрахувань з зарп-
лати, до нової П. Ощадкаси купували облігації під заставу, 
виплачуючи лише третину їхньої вартості.

Реалізація П., особливо селянських, на Криворіжжі у 1920-
х проходила з труднощами. Так, у трав. 1925 в окрузі облігацій 
було продано на 484 крб., а у черв. – на 11771 крб. Наприкінці 
періоду підписки на нову П. (25 жовт. 1926) на Криворіжжі 
облігацій розповсюджено на 12,3 тис. крб., з яких у Кривому 
Розі – на 4525 крб. У1927 розпочато реалізацію облігацій 10-
% П. у розстрочку на 9 місяців. Найактивнішими покупцями 
облігацій були торговці в кустарі. на 20 берез. 1927 по округу 
сума реалізації склала 30 тис. крб., а на 1 квіт. – 79 тис. крб. 
З черв. 1927 відділення Держбанку почало видавати П. під 
10-% облігації. З верес. того ж року розпочато реалізацію 
облігацій П. індустріалізації і проводилася підписка на 3-ю 
селянську П., яку на округ було отримано на 78 тис. крб. 
Для збільшення к-ті підписчиків впроваджено проведення 
двотижневиків заощаджень.

Реалізація золотої 10-% виграшної П. у Кривому Розі на 7 
берез. 1927 склала 6930 крб. На кін. 1927 П. індустріалізації 
реалізовано на 409 010 крб. (12 %). За період з 1 жовт. 1926 
по 1 квіт. 1928 окрфінвідділом продано різних держ. П. на 
суму 1 245 220 крб. Більше за ін. розповсюджено облігацій П. 
індустріалізації (на 456 745 крб.) і укріплення с-г (на 633 535 
крб.); 10-% П. 1927 реалізовано на 75 545 крб., 3-ї селянської 
П. – на 51 045 крб., безвідсоткової виграшної П. 1926 – на 
12,3 тис. крб., ін. П. – на 150 крб. 

У 1925/26 було розповсюджено П. на суму 64 425 крб. У 
зв’язку з незадовільною купівлею селянської П. у 1928 ство-
рено окружний комітет сприяння її реалізації. 26 серп. 1928 
окружна рада профспілок звернулась із закликом до всіх 
робітників підписатися на 2-у П. індустріалізації на місячну 
зарплату. Згодом це стало сис-матичним. У результаті адм. 
тиску план продажу П.д. на кін. 1928 виконано на 104,8 %.

10 % від сум реалізацій за облігації дозволялося викорис-
товувати на розвиток місц. г-ва. Так, по округу з цих коштів 
по р-нам розподілено 75 тис. крб. у черв. 1928, з них 80 % 
використано як довготермінова П. на індустріалізацію с-г та 
кооперування бідняцького населення. У берез. 1929 розподі-
лили 10 % відрахувань від реалізації 2-ї П. індустріалізації в  
сумі 163 873 крб., з них 44 840 крб. – по Кривому Рогу. 

У 1929 підписка на 3-ю П. індустріалізації проходила дуже 
повільно. На 1 верес. план у р-нах округу було виконано лише 
на 29–70 %, а у Кривому Розі – на 58 %. Серед робітників 
залізорудного сектору реалізація склала 55 %, а у деяких р-
нах контрольні завдання виконано на 18–29 %. Тільки завдяки 
введеню відрахувань із зарплати примусили підписатися всіх 
працюючих. У лип. 1930 було затверджено план реалізації 
П. в окрузі на п’ятирічку, – серед робітників і службовців на 
2 096 500 крб., серед кустарів – на 113 555 крб., серед осіб 
вільних професій і приватників – на 42 865 крб., серед селян 
– на 1 113 850 крб., що разом склало 3 366 270 крб. 

На 1 серп. 1931 розповсюдження П. 3-го року п’ятирічки 
серед селян становило 67 % від завдання. На 15 листоп. 
1932 недовиконання плану серед орг-цій р-ну склало 43,6 
%. Особливо важкий стан склався на селі, де у розпалі був 
голод. Новолозуватська сільрада виконала завдання на 18,1 
%, Новокурська – на 18,8 %, Петрівська – на 18,3 %, Христо-
форівська – на 22 %. Серед робітників і службовців Кривого 
Рогу реалізація П. досягла 82,4 %. До кін. року шляхом при-
мусу колгоспники взяли П. на 94,7 % від плану.

На 1 черв. 1937 по 1-му тиражу П. 2-ї п’ятирічки по р-ну 
виплачено виграшів на суму 171,6 тис. крб. У лип. 1937 роз-
почалася підписка на “Позику зміцнення оборони СРСР”, на 
яку в обов’язковому порядку залучалися всі робітники і служ-
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бовці міста. Того ж року спостерігалися часті факти масового 
продажу облігацій під заставу. Було дано директиву чинити 
перепони здачі цінних паперів до ощадних кас. 

За 1-е півріччя 1939 на Криворіжжі сплачено виграшів 
на суму 384,4 тис. крб. Протягом 1940 Центральна міська 
ощадкаса виплатила виграшів на суму 1,52 млн. крб.

Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 2193, А. 140; Там само, Ф. Р4081, Оп. 1, 
С. 3, А. 55; Там само, Ф. 19, Оп. 2, С. 726, А. 112; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, 
С. 765, А. 6–7, 9, 10, 90–90 зв.; Там само, Оп. 5, С. 636, А. 4–6, 9, 44; Там 
само, Оп. 6, С. 478, А. 218–219; Там само, Оп. 8, С. 308, А. 77, 436.

Покрова Пресвятої Богородиці (Покровська) церква 
– православний храм на Карнаватці. Підготовка до буд-ва 
розпочалась у 1873, коли у договорі селянської громади з 
О.М. Полем на оренду земель під розробку залізних руд, в 
одному з пунктів вказувалося, що орендатор пожертвує на 
це гроші у сумі 2 тис. крб. До спорудження приступили у 1884 
за кошти прихожан. Тоді ж було відкрито тимчасовий моли-
товний будинок без престолу і антімісу. Освячення відбулося 
14 жовт. 1888 – на Покров Пресвятої Богородиці. П.ц. від-
носилася до типу хрестово-купольного храму з укороченими 
віттями. Довжина становила 35 м, ширина в середохресті – 27 
м. Збудована з червоної цегли. над притвором споруджено 
одноярусну дзвіницю висотою 30 м (з хрестом). Фасади мали 
вишуканий декор, особливо дзвіниця, де були втілені кращі 
традиції укр. цегляного стилю: декоративні главки, подвійні 
напівколони та арки, руст, кокошники. Іконостас розписав 
відомий художник Омелян Кручінін (м. Єлісаветград), який 
разом з помічниками створив бл. 70 ікон. Вівтарна перегород-
ка включала 3 ярус: місц. чин., святочний і святительський. 
Ікони мали висоту від 1,0 до 1,8 м, а ширину – від 0,6 до 0,95 
м. Це був найгарніший і найдорожчий (4,5 тис. крб.) іконостас 
у Кривому Розі. На поч. 20-го ст., приход складався з 1351 
чол. і 1382 жін., землі нараховувалося за храмом 31 дес. 912 
саж., притчу за штатом – священик і псаломщик. При храмі 
діяла шк. грамоти,  яка у 1894 була однією з найкращих у 
межах Херсонської єпархії.

Перший настоятель – священик Іоан Феодосійович Пухаль-
ський, випускник Херсонської духовної семінарії. Псаломщик 
– Федір Афанасійович Рибальченко, церковний староста – се-
лянин Іпатій Григорович Кучера. У кін. 19 ст. настоятелем був 
священик Автоном Лебедєв, а другим священиком (з 1897) 
став Діодор Якубович, переведений з с. Шестерні. Протоієрей 
отець Якубович буде настоятелем до 1917.

У 1903 дворянка Юлія Галковська пожертвувала срібну 
позолочену металеву ризу і дерев’яний кіот на ікону свя-
щенномученика Пантелеймона, золото для рам на образи 
в іконостасі та ін. літургійні предмети на загальну суму 674 
крб. Ганна Галковська також зробила низку дарів на суму 
141 крб. Великі вклади на прикрашення храму робили й інші 
прихожани. При П.ц. існувала попечительська рада. З 1908 
по 1910 її очолював Федір Наденко. Церковним старостою у 
1910–12 був селянин Григорій Власенко.

З 1917 по 1920 настоятелем храму протоієрей Григорій 
Сорокін, якого розстріляли у Катеринославі за належність 
до “петлюрівського руху”.

У післяреволюційні роки православна церква переживала 
важкі часи розколу та посилення гонінь з боку більшовицької 
влади. У кін. 1924 було повторно перереєстровано устав 
громади, яка нараховувала 1200 прихожан. Частину при-
міщень притчу в 1927 забрано під квартири (інтернат) для 
учнів профшк. На поч. 1931 були зняті дзвони на підставі 
“неодноразових вимог трудящих”.

Точний час переходу П.ц. до обновленської громади не 
відомий. У документах за 1929 вона вже числиться за “сино-
дальним угрупуванням”. невідома і дата закриття П.ц. Згідно 
зі спогадами старожила Л.Л. Грузького це відбулося напри-
кінці 1931 – на початку 1932, за іншими – у 1933. Остання 
дата більш вірогідна. Повторно храм було відкрито у серп. 
1941. Знищено в квіт. 1964.

Дж.: Формулярный список о церкви Покрова Пресвятой Богоро-

дицы в местечке Кривой Рог за 1885. НА КІКМ, КДФ-17519 (2).
Літ.: Криворіжжя: більшовизм проти Православ’я. Кривий Ріг, 2005, 

с. 71, 101, 113; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп 5., С. 123, А. 159.

Покровська волость – адм.-тер. одиниця Криворізького 
повіту (1919–23). На поч. берез. 1921 діяло: 1 лікарня з 2-ма 
лікарями, фельдшер, аптека, 8 шк. –38 вчителів і 600 учнів, 
які займалися 29 год. на тиждень). У б-ці було 400 книг, 
вона працювала 2 дні на тиждень, 8 хат-читалень відкрито 
по 3 рази на тиждень, існував самодіяльний театр, 2 клуби 
з хоровим гуртком. 

У. П.в. дислокувалися 3 військ. частини (600 бійців). 
Відчувалася гостра нестача медпрепаратів. У межах в. 

зафіксовано випадки агітації лівих есерів та укр. соціал-де-
мократів. У звітах відмічалося, що селяни дуже незадоволені 
рад. владою, Червоною армією і компартією. Загал. настрій 
населення визначався як боязкий.

ДАДО, Ф. Р–3650, С. 329, А. 52.

Політбюро (політичне бюро) – репресивний орган рад. 
влади, попередник надзвичайної комісії на Криворіжжі.

Рад, влада у Кривому Розі установилася фактично на поч. 
1920-го. У січ. було закінчено націоналізацію гірничорудної 
пром-ті та створення органів влади в повіті. Для забезпечення 
контролю над ситуацією нова влада почала терміново ство-
рювати та нарощувати репресивний апарат. На поч. січ. 1920 
у Катеринославі створено ГубНК (КГНК), яка, в свою чергу, 
започатковує на місцях “підсобні” органи – П. В процесі фор-
мування П. не раз змінювали свою організаційну структуру, 
залишаючи початкову назву.

Бригада Кожем’якіна з Криворізьбуду 
передплачує позику, 1938, 3 лип.

Покровська церква. Вид з півночі. 
Мал. по фотографії Л.Ф. Мельник
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На першому етапі П. ніякої розвідувально-агентурної робо-

ти не вели. Їх діяльність зводилася до боротьби “наружними” 
способами з усіма проявами опозиції і посадовими злочи-
нами, відомості потрапляли до П., без участі самих П. Так. 
чин., на перших порах П. практично виконувало ті ж функції, 
що й міліція, і нічого спільного з чекістською роботою та її 
методами не мали. Це пояснюється, перш за все, відсутністю 
кваліфікованих інспекторів-інструкторів і неорганізованим 
зв’язком з ГубНК через віддаленість.

На роботу до П. по партійній мобілізації попадали кому-
ністи, які на практиці показали себе “непримиримими до 
класового ворогу”.

Першим нач. Криворізького П. став колиш. гірник Степан 
Тинок, який мав початкову освіту.

Поступово П. вдосконалюється, при ньому створюються 
групи, аналогічні секретно-оперативним відділам ГубНК, 
вводиться штат інформаторів та зовнішнього спостережен-
ня. Вперше Криворізьке П. успішно проявило себе на ниві 
боротьби з повстанським рухом. Це стало гол. завданням 
1920—го, а всі ін. відійшли на 2-й план. Питання “хто – кого?” 
в цей час було для більшовиків основним, адже їх контроль 
в  повіті не виходив за межі залізорудного р-ну. В аграрних 
волостях кожне село мало свою владу, часто опозиційну до 
офіційної. Повстанські загони різноманітного забарвлення 
створили безпосередню загрозу рад. буд-ву і у самому Криво-
му Розі. Місто періодично захоплювали отамани Федорченко, 
Шаповал, Пестушко (Кость Блакитний). У берез. та лип. 
готувалися повстання місц. підпільними “петлюрівськими” 
орг-ціями, до складу яких входили сотні людей, включаючи 
працівників повітвиконкому. Ось чому до ліквідації повстан-
ського руху не могло бути й мови про існування рад. влади 
на Криворіжжі.

У кін. 1920-го П. “настільки виросло орг-ційно та політично, 
що колегія КГНК, беручи до уваги «виключні умови момен-
ту», надала йому тимчасове право застосовувати вищу міру 
покарання у справах повстанців. Потім, коли місц. виконавці 
почнуть зловживати владою, це право у них відберуть.

Ін. важливий напрямок роботи – т. зв. “похід на куркуля”. 
Мета – знищення опори повстанців на селі. Куркулі, тобто 
заможні селяни, давали притулок повстанцям, міняли їм 
коней, постачали продовольством, збирали дані про війська 
червоних та міліцію. У свою чергу, практично всі селяни 
мали власну зброю і могли легко перетворюватися на нових 
“бандитів”.

Після ліквідації масового повстанського руху, навесні 1921 
П. спрямовує свою діяльність на ін. ділянки “внутрішнього 
фронту”, завдання, що раніше визначались як другорядні, 
виходять на перший план. Це т. зв. “економічний фронт”, 
основною ознакою якого на Криворіжжі було масове роз-
крадання голодуючим населенням всього, що не загинуло у 
вогнищі громадянської війни.

Роботу П. гальмує “місц. кумівство”, яке пустило глибоке 
коріння у повітпарткомі та повітвиконкомі. Основною вадою 
тодішніх кер-ків було “побутове пияцтво, шкурництво та роз-
крадання”, як писав секретно-інформаційний відділ ГубНК. 
Ін. негативне і масове явище, яке почало ліквідовувати 
П., – неподобства, що їх чинили представники рад. влади 
в селах, користуючись своїм званням та положенням, що 
відштовхувало широкі селянські маси від радянської влади. 
Про те, що творилося на місцях, дає уяву “Звіт Катеринос-
лавської губернської надзвичайної комісії від 01.01.1920 по 
01.11.1921”: де зокрема вказувалось, що - розпорядження 
центру при проведенні їх в життя викривлялися на місцях й 
приймали спотворені форми. Селянство реагувало на такі 
явища ворожим відношенням до радянської влади.

У той же час злочини в орг-ціях носили масовий характер, 
тому П. почало посиленно створювати інформаційний апарат 
у радустановах і госпорганах. Поруч зі зловживанням, що но-
сили характер наживи, П. повело боротьбу з порушеннями, які 
хоч і не мали навмисного характеру, але наносили радянській 
владі не менше шкоди, тобто безгосподарністю, інертністю 
осіб, які очолювали ці органи и т. ін. Для цієї мети економ-

групи П. широко використовували апарат РСІ, часто самі 
виступаючи ініціаторами різноманітних ревізій і обстежень у 
тих установах, які викликали підозри у скоєнні злочинів.

Не пройшло й року з моменту орг-ції П., як воно з малозна-
чущої орг-ції перетворилося на одну з найвпливовіших. Нач. 
П. в сер. 1921 стає чл. повітової військ. наради, виїзної сесії 
ревтрибуналу, чл. виконкому і повітпарткому. Всесильного П. 
починають боятися і запобігати перед ним. Тому нач. ГубНК 
Трепалов із задоволенням відмічав, що взаємовідношення 
органів НК з партійними, рад. і професійними органами не 
залишають бажати нічого кращого.

П. починає брати активну участь у проведенні всіх важ-
ливих кампаній, яким придається ідеологічне забарвлення. 
А це, перш за все, посівна, “паливний триденник” (заготівля 
дров на зиму для держ. установ), “похід на куркуля”, чистка 
парторг-цій (20 % складу були “вичищено”). Важливим на-
прямком роботи стає і боротьба з селянами, які ухиляються 
від сплати продподатку (т. зв. “утаювання землі”).

У 2-й пол. 1921 П. починає активно створювати т. зв. 
“голпідтрійки” по наданню допомоги голодуючим (в повіті 
нараховувалося 540 тис. осіб, з них голодувало бл. 50 %). В 
цей період П. мало таку організаційну схему: 

– нач., пом. нач., секретар; 
– комендатура (комендант, пом. по в’язниці та камері 

схову, пом. по г-ву);
– економгрупа (уповноважений, пом. по пром.-техн. підпр-

вах, пом. по прод.-постач. підпр-вах.);
– відділ боротьби з бандитизмом ( райуповноважений з 

трьома пом., що завідують 3-ма групами, на які розділено 
повіт);

– реєстратура (старший реєстратор і 2 пом.);
– інформаційний відділ (старший повітовий інформатор, 

пом., що тримає зв’язок з райінформаторами);
– агентурний відділ (уповноважений, агент для зв’язку, 6 

секретних агентів);
– оперативний відділ (старший агент для оперативних 

доручень і 2 рядові агенти).
Це була вже добре продумана орг-ція по контролю і сте-

женню за масами, по виявленню всіляких форм як незадо-
волення, так і зловживання владою.

Своє існування П. припинило у серп. 1921. Правонаступ-
ником стало повітове відділення НК. Колиш. склад П. за ви-
ключенням кількох осіб було переведено на ін. роботу.

Дж.: Отчет Екатеринославской губернской чрезвычайной комис-
сии с 01.01.1920 по 01.10.1921, г. Днепропетровск, 1994, с. 124–130; 
ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 437, А. 75.

Політехнічна освіта – навчання, в процесі якого учні 
загально-освітньої шк. знайомляться з основами пром. і с-г 
вир-ва, а також із засадами його орг-ції. Для П.о. викорис-
товувалися шк. майстерні, пришк. с-г ділянки та екскурсії на 
пром. і с-г підпр-ва. У 1920-х П.о. на Криворіжжі великого 
значення не надавали, натомість розгорталася мережа про-
фтехосвіти на базі 7-річної шк. У 1927 на 10-му з’їзді КП(б)У 
було прийнято рішення про необхідність давати дітям знання 
з основ науки у поєднанні теорії з практикою: в сільс. місце-
вості – з с-г вир-вом, в містах – з фабрично-з-дським. Для 
здійснення цієї установки сільс. 7-річні шк. уклали договори 
про їх прикріплення до підпр-в с-г вир-ва (шк. колгоспної 
молоді - ШКМ), а міські – до фабрично-з-дських підпр-в 
(фабрично-з-дські 7-річки, ФЗС). На 1930-й в Кривому Розі 
діяло 6 ФЗС, де працював 101 викладач і нараховувався 2631 
учень. По Криворізькому округу було охоплено П. 23 7-річки, 
з них 7 ШКМ, на підпр-вах та у с-г працювало 9884 учнів. 
Здебільшого зв’язок шк. і вир-ва мав формальний характер. 
П.о. зводилася до ремісництва і кустарщини і була відірвана 
від шк.ьного навчального процесу. У 1937 навчання праці 
в шк. було відмінено, шк. майстерні ліквідовано. П.о. була 
фактично згорнута. Основною причиною була відсутність 
достатніх виробничих навичок у випускників для самостійної 
роботи в пром-ті і с-г.

Дж.: Нові адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 271; ЕУ, т. 6. Львів, 
1996, с. 2184; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий 
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Ріг, 2005, с. 261, 271.

Політичні відділи (політвідділи) – партійно-п. органи, 
які створювалися ЦК ВКП(б) з метою посилення партійного 
контролю і політичної роботи на окремих ділянках соціаль-
но-економічного життя СРСР і в армії. П. у своїй діяльності 
кер-лися спеціальними інструкціями ЦК партії. 1-й П.в. було 
утворено в 1918 при формуванні Криворізького комуністич-
ного полку.

У січ. 1933, у зв’язку з критичною ситуацією і голодом, 
на селі при всіх МТС розпочато створення П.в. і посилення 
партійного прошарку. У кін. січ. на керівну роботу до МТС р-
ну мобілізовано 250 чл. КП(б)У. З них у лют. виділено 10 осіб 
на посади нач. П.в. При МТС і радгоспах почали орг-тися т. 
зв. опорні партосередки, на чолі з присланими комуністами. 
Нач. П.в. Ленінської МТС призначено Борисова, Лозуват-
ської – Будінова, Широківської – Кіндаєва, Олександрівської 

– Булгакова, радгоспу 
“Скотовод” – Арсентьєва.  
При П.в. МТС існували 
підвідділи ДПУ. 

На поч. 1934 у П.в. 
р-ну працювало бл. 30 
спеціально присланих 
комуністів, більшість з 
яких мала право носити 
зброю. П.в  відіграли зна-
чну роль в завершенні 
примусової колективізації 
в краї. Маючи великі по-
вноваження, вони були 
фактичною владою на 
тер. сільс. Криворіжжя. 
У листоп. 1934 П.в. ре-

орг-но у звичайні партійні органи, при цьому вони злилися 
з міським партійним комітетом, вплив якого поширювався і 
на сільс. р-н. 

У радгоспах П.в. проіснували до 1940. При МТС П.в. було 
відновлено у 1941, під час воєнного стану.

Дж.: ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 190, А. 132, 152; Там само, С. 790, А. 
154, 179, 311, 337–338.

Літ.: ЕУ, т. 6. Львів, 1996, с. 2188.

Політосвіта (політична освіта) – здійснювана в 20-ті 20-го 
ст. сис-ма масової П. роботи серед дорослого населення для 
виховання його в дусі марксизму-ленінізму, ознайомлення з 
програмою і планами комуністичної партії й мобілізації народу 
на виконання завдань, поставлених більшовиками. Завдання, 
які повинна була вирішувати П., частково співпадали з партій-
ною та позапартійною о. в питанні п.-виховної її частини, вона 
використовувала всі їхні засоби: пресу, усні виступи, радіо, 
кіно, театр, образотворче мистецтво п. і мистецьку літ. 

П. здійснювали партійні й держ. органи, профспілки, ком-
сомольські і громадські орг-ції. Сис-мою П. були охоплені всі 
типи загальноосвітніх шк. для дорослих, самоосвіта, мережа 
закладів позашк.ьної освіти. Кер-ли сис-мою П.: Криворізь-
кий повітовий (з 1923 окружний) політпрос, створений ще у 
1920-му, а з 1931 – відділ нар. о. міськради, а з 1939 – ще й 
райради. Всі вони підлягали Гол. П. комітетові при Наркомі 
освіти України.

У 1922 політпрос очолював Бабушкін. У лип. 1923 у Криво-
му Розі було відкрито клуб П., при якому діяли гуртки юнацько-
го руху, газетно-літ. і драм. У кін. 1923 мережа установ П. Кри-
ворізького округу складалася з клубу, б-ки, 14 сільбудинків, 
1 музею (м. Нікополь). А у берез. 1924 вже діяло 6 клубів, 21 
червоний куток, 15 ін. кутків, понад 100 п-гуртків. На 1 жовт. 
1925 мережа установ П. Криворізького округу складалася з 
11 клубів, 22 червоних кутків, 14 райсільбудів, 134 сільбудів, 
148 хат-читалень, окружного селянського будинку, музею, 
окружної партшк., 10 шк. політграмоти, 13 кінотеатрів, (3 з 

них пересувні). На 1 січ. 1925 нараховувалося 10 963 чл. сільс. 
будинків і 2 725 чл. клубів. Діяло 74 с-г гуртків, 51 природни-
чий, 80 політичних, 23 професійних, 31 літ., 35 музичних, 54 
хорових, 106 драматичних, 12 спортивних. На серп. 1927 в 
окрузі працювало 155 сільбудів, (82 з них на бюджеті), 108 
хат-читалень, 155 б-к, 13 клубів, 9 105 чл. сільбудинків, 110 
б-к по політустановах. Існувало 107 драм. гуртків, 107 с-г, 56 
природничих, 315 ін., які охоплювали 7 525 осіб. З б-к, що на-
лежали П., з книжним фондом 30 тис. томів за 1926/27 було 
вилучено як шкідливі 6,8 тис. книжок. На поч. 1930 у Кривому 
Розі до сис-ми П. відносилось 5 б-к (18 631 книжок), 5 клубів, 
3 кінотеатри та кіноустановки, театр. Лікнепи відвідувало 975 
учнів і 265 – шк. для малописьменних. 

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 1431, А. 294; Там само, Оп. 2, С. 3662, 
А. 72; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 91 зв.; Нові адміністративні р-ни 
УРСР. Х., 1930, с. 271.

Поліція – частина внутрішньої держ. адміністрації, яка від-
повідає за порядок і безпеку громадян. Поділялася на обмун-
дировану і таємну, кримінальну і правопорядку. Місц. П. під-
порядковувалася повітовим П. начальникам і їх помічникам. 
У 1866 Кривий Ріг було виділено в окрему дільницю на чолі 
з приставом. Згодом містечко було розділено на околотки, 
якими відали околоточні наглядачі. Нижні чини, що несли по-
стову службу називалися городовими. Неодмінним атрибутом 
околоточного був свисток на металевому ланцюжку, що висів 
по правому борту мундира. Нижні чини – городові – комплек-
тувалися з солдат і офіцерів, які відслуживши термінову або 
понадтермінову службу в армії. На блясі, яка пристібувалася 
на грудях, вказувався вуличний номер городового. 

Рядові поліцейські називалися стражниками. Стражника-
ми були представниками кінної П. і комплектувалися з місц. 
жителів, що відслужили дійсну військову службу в артилерії 
або кавалерії. Вони були схожі на солдатів, оскільки носили 
сірі солдатські шинелі. Офіцери П. – пристави і справники 
– носили таку ж форму, як і офіцери міської поліції, але у 
них погони і ґудзики були “золоті” (мідні), а канти – пома-
ранчеві.

Пристави об’їжджали свої володіння взимку на санях, 
влітку – в тарантасах, запряжених трійкою чи парою коней 
з дзвониками і бубенцями. Їздили вони у супроводі ескорту 
з кількох стражників.

Таємна П. називалася жандармерією. Її відділення було в 
Кривому Розі і на ст. Долгінцево. Особистий склад жандар-
мерії складався виключно з офіцерів і унтер-офіцерів. біль-
шість службовців були колиш. кавалеристами і мали звання 
як у кавалерії (штабс-ротмістр замість капітана, вахмістр 
замість фельдфебеля тощо). Вік жандармів коливався від 
30 до 50 років. Вони несли караульну службу на вокзалах, 
проводили арешти, конвоювали заарештованих, стояли біля 
лави підсудних на політичних процесах. На відміну від горо-
дових вони не несли чергування на постах, а з’являлися на 
вулицях лише у виключних випадках, зазвичай у кінному строї 
з гвинтівками на плечах. Таке траплялося під час розгонів 
демонстрацій і страйків, а також при різних урочистостях, 
у яких брали участь високопоставлені особи. Жандармські 
офіцери носили кашкети з темно-синім околишем і блакитною 
тулією. Обов’язковим атрибутом була кавалерійська шашка. 
Особливою відзнакою були срібні аксельбанти на правому 
плечі. В унтер-офіцерів кашкети були такі ж як і офіцерів, але 
з солдатською кокардою. Майже кожен жандарм мав велику 
шийну медаль “За усердие”. 

Після жовтн. революції місц. П. було роззброєно студен-
тами комерційного уч-ща на чолі з матросом Балтійського 
флоту В.А. Сальниковим і Чорноногом. Замість П. введено 
міліцію, яку комплектували за наймом. Очолював її А. Кислов. 
В період Гетьманщини діяла Державна варта, в якій служило 
багато колиш. місц. поліцейських. Крім того, у 2-й пол. 1917 
було створено міліцейсько-військ. орг-цію Вільне козацтво. За 
часи рад. влади функції П. на себе перебрала міліція.

За матеріалами архівів та фондів КІКМ встановлено 

Булгаков - нач. політвідділу 
Олександрівської МТС, 

Долбе - нач. політвідділу 
Ленінської МТС, 1934, січ.

ПОЛ-ПОЛ
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прізвища дея-
ких службовців 
П. Криворіж-
жя поч. 20-го 
ст.: Алексєєв 
А.П.– жандарм; 
Вільчинський 
Я.І.– наглядач 
рудн. р-ну; Вах-
нін В.О. – по-
мічник нагля-
дача Катери-
нославського 
жандармського 
управління по 
Криворізько-
му рудн. р-ну, 
ротмістр; Без-
божний В.П. 
–  у р я д н и к ; 
Бабенко Я.К. 
–  с т р а ж н и к 
с. Лозуватка; 

Бабков Д.В. – наглядач; Гунський І.І. – наглядач; Гурін П.П. 
– помічник наглядача Криворізького рудничного р-ну; До-
броштан – стражник; Енгельгард Крег Мануїл-Артур Аль-
фонсович – пристав Кривого Рогу; Жила Д.Г. – околоточний 
наглядач рудн. “Дубова Балка” і “Новоросійський”; Заєць Л.Г. 
– урядник с. Лозуватка; Затонцев М.К. – помічник пристава 
Кривого Рогу; Іванов – пристав 4-ї дільниці (північна частина 
Кривбасу); Карленко С.Д. – діловод поліцейської дільниці; 
Кирилович М.К. – пристав північних рудн.; Козляковський 
Л.І. – урядник с. Широке; Козмодем’янський М.В. – пристав; 
Косинок – околоточний; Кривошей З.М. – урядник; Крижа-
новський О.А. – помічник урядника, м. Кривий Ріг; Кращенко 
М.П. – помічник станового пристава; Лукашенко С. – урядник 
2-ї дільниці; Маслов – городовий; Нагорняк – городовий; 
Падейко О.І. – наглядач ст. Кривий Ріг; Петрушин І.В. – жан-
дарм; Плєшков І. – урядник північних рудн.; Платков – урядник 
північних рудн.; Помяловський – урядник північних рудн.; 
Райлов М.М. – жандарм; Рибалко М. – городовий; Романюк 
С.М. – жандарм; Савчуков – помічник пристава 4-ї дільниці; 
Скрипник – городовий; Спасічубов І.С. – стражник; Туренко 
І. Ф. – городовий; Харходін Д.І. – стражник; Хлобощин М.В. 
– пристав Кривого Рогу, підполковник; Целік Ф.А. – горо-
довий; Черкасов Л.І. – становий пристав с. Широке; Черно-
мащенко І.П. – урядник; Чуварін В.Т. – пристав с. Широке; 
Шарата К.К. – урядник; Шевцов Д.П. – околоточний; Шеста-
ков Т.Х. – стражник; Шляховський І.Ю. – урядник; Шпутенко 
– околоточний; П. на ст. Долгінцево: Бондаренко І. – жандарм; 
Даниленко – жандарм; Долгополов – урядник; Долгоносов 
– городовий; Кожин – жандарм, ротмістр; Крижановський 
– жандарм, ротмістр; Парохотько – жандарм; Пономаренко 
Г.І. – вахмістр; Сироватський – жандарм; Черевко – жандарм; 
Чернишов – жандарм; Чижів – жандарм.

Дж.: Сборник Херсонского земства, 1910, № 11, с. 145; Отчет 
Херсонской Уездной Земской Управы за 1909. Херсон, 1910, с. 301; 
ЦДІАК, Ф. 351, Оп. 1, С. 18, А. 328; КІКМ, КДФ 8699, А. 10; ДАДО, Ф. 
Р3651, Оп. 1, С. 158, А. 1–4.

Літ.: Екатеринославский адрес-календарь за 1915, г. Екатеринос-
лав, 1915; Памятная книга Херсонской губернии за 1910, г. Херсон, 
1910; Памятная книга Херсонской губернии за 1911, г. Херсон, 1911.

Половці (кипчаки, кумани) – середньовічна народність 
тюркомовної групи, яка перебувала на тер. суч. Криворіжжя 
з 11 по 14 ст. Наша земля входила до тер. їх розселення, яка 
мала назву Дешт-і-Кипчак або Половецька земля. П. вели 
кочовий спосіб життя, (щоб кочувати одній сім’ї, необхідно 
було мати табун з щонайменше 25 коней, а також вівці, кози 
тощо), робили грабіжницькі напади на сусідів, брали участь у 
міжусобних війнах, які вели руські князі, а також здійснювали 

походи на Візантію. З 12 ст. П. почали переходити до напів-
осідлого способу життя.

Гол. заняттям П. було кочове скотарство (коні, велика 
рогата худоба, вівці, верблюди, кози). Взимку П. відкочову-
вали на пд., влітку – на пн. Межами племінних земель були 
течії Інгульця і Саксагані. Незначна частина П. займалася 
хліборобством та торгівлею, вела напівосідлий спосіб життя. 
Гол. предметом вивозу були коні і продукти тваринництва. 
У середовищі місц. П. проживала частина слов’ян (колиш. 
військовополонені, ремісники). 

Найбільш цікавими пам’ятками П. культури є “кам’яні 
баби”, яких нині на Криворіжжі нараховується 4, (одна з них 
у Широківському р-ні), а свого часу їх було значно більше. 
Частина з них зберігається у нинішньому Дніпропетровському 
іст. музеї, куди їх свого часу  передав О.Поль. Вони пов’язані з 
культом предків, а деякі є зображенням П. верховних богів. 

На поч. 1220-х П. зазнали чисельних поразок від монголо-
татар. Деякі П. роди відкочували за Дунай, а більшість за-
лишилась у Причорноморських степах, ввійшовши до складу 
Золотої Орди, згодом асимілювалися.

Археологічно культура П. представлена на Криворіжжі 
12-ма похованнями, здійсненими у прямокутно-видовжених 
ямах. Померлі лежали випростано на спині, головою на зх. 
У 4-х випадках відмічено кам’яний заклад. У поховальному 
інвентарі переважає зброя: шаблі (3), вістря стріл різних типів 
(13), залишки берестяних сагайдаків (3), кістяні накладки 
луків (4), залізні ножі (7). У 4-х випадках померлих супро-
воджувало поховання коней. У кінських могилах знайдено 
залізні вудила (3), стремена (2), залишки шкіряної вуздечки, 
бронзова і 2 срібні бляхи вуздечки. З побутових предметів 
відомі глечик, горщик, пряслиця (3), пряжки (6), пластини (2), 
плошка, скоби (6), портупейні кільця (10) тощо.

У 1969 у р-ні ПнГЗК у кургані 1 зафіксовано залишки по-
ховання з берестяним сагайдаком і черепом коня, на якому 
зберігся тлін шкіряної вуздечки з срібними бляшками на 
лобній частині. Такі ж прикраси були на низу колчана. Поруч 
знаходилися 2 стріли і кістяна накладка лука.

Ще одне поховання з різнорідним інвентарем досліджено 

Городовий, поч. 20-го ст.

ПОЛ-ПОЛ

Половецькі статуї з колекції О.М. Поля, 80-ті, 19 ст.
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у тому ж р-ні 1985. Під насипом висотою 0,6 м знаходилася 
вимостка з каменю у вигляді хрестоподібної фігури розмі-
рами 5х2,5 м. Вона була викладена з плит від 0,5 до 1,3 м у 
поперечнику. Між брилами знайдено кістки великої тварини. 
Яма – видовжено-прямокутної форми, розмірами 2,4х0,84 м, 
глибиною 1,4 м. На рівні 1,0 м було залишено невеликі уступи, 
на яких знаходилися деревяні дошки перекриття. Померлий 
лежав випростано на спині, головою на пн. Його супроводжу-
вав речовий набір, який включав 6 наконечників стріл різних 
типів, мідну плошку-світильник, 4 залізні пряжки, 8 портупей-
них кілець, залізного гака для підвішування колчана тощо. 
Загалом у похованні знайдено 31-го предмета. Померлого 
супроводжувало кінське поховання, розташоване поруч.

У 1999 експедиція Дніпропетровського університету до-
сліджувала групу курганів біля с. Зелений Гай Широківського 
р-ну. В одному з 3-х П. поховань лежав небіжчик у решітчастій 
труні. Біля лівої руки померлого знаходилась шабля, біля тазу 
– портупейне кільце (праворуч) та ніж (ліворуч), біля черепа 
– сережки. В ін. кургані поховання перекривав дерев’яний 
щит. Інвентар складався з шаблі, колчана, фрагменту срібної 
гривні, ґудзика, бляшки, портупейного кільця, кресала, 2-х за-
лізних ножів і наконечників стріл. Особливу цікавість являло 
жіноче поховання, здійснене у дерев’яній скрині. Небіжчиця 
лежала випростано на спині, головою на Сх.-Пн.-Сх. На кіст-
ках збереглися залишки одягу, головного убору і сорочки. 
Біля лівої кисті руки лежала дерев’яна піксида (шкатулка) з 
накладками з золотої фольги, всередині – залишки рум’ян. 
Поруч з правою рукою – голка, під тазом – ребро коня, біля 
черепа – колти (прикраси у вигляді сплощеної металевої 
підвіски).

Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 77–78; Ковалева 
И.Ф. и др. Курганы энеолита-бронзы в Криворожском.  

Польовий штаб – окремий тимчасовий підрозділ, який 
створювався військовою нарадою для придушення селян-
ських повстань і укріплення рад. влади.

23 берез. 1921 орг-но П.ш. № 1 і № 2. Командування П.ш. 
№ 1 складалося з голови Криворізької військової наради 
Луса, начальника політбюро С.С. Тинка, повітового військо-
вого комісара Рубіна, повітового продовольчого комісара 
Мартена, голови повітового посівкому Олексієнка. Місцем 
дислокації було містечко Ганнівка (нині с. Ганнівка Петров-
ського р-ну Кіровоградської обл.). Р-ном діяльності П.ш. № 1 
було 10 волостей, найбільш охоплених повстанським рухом. 
До П.ш. додавалися окремі військові підрозділи. Крім вияв-
лення учасників визвольних змагань П.ш. займався збором 
продрозверстки за минулі роки, реквізиціями у г-вах замож-
них селян і сім’ях по-ворожому налаштованих до рад. влади, 
чисткою органів влади, орг-цією партійних, комсомольських 
осередків і КНС, створенням прокатних пунктів тощо.

П.ш. № 2 на чолі з О.К. Фесенком та чл. Цесарським, Тай-
цем, Шевченком і Вороновим базувалися в с. Гурівка (нині 
Кіровоградська обл.). Виконував аналогічні функції.

При П.ш. діяли особливі відділи, які займалися виявленням, 
арештами і слідством відносно осіб, що мали “антирадянське 
забарвлення”, створювали агентурну мережу по виявленню 
“петлюрівського підпілля”.

Свою діяльність П.ш. припинили наприкінці черв. 1921.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 52, 90; Там само, Ф. Р–3225, Оп. 

1, С. 12, А. 4, 29.

Польсько-радянська війна 1920-го – війна між Польщею 
і Українською Народною Республікою з одного боку і Росій-
ською Федерацією та Українською Соціалістичною Радян-
ською Республікою – з іншого, у квіт.–жовт. 1920.

Під час бойових дій на Криворіжжі було завербовано до 
діючої Червоної армії бл. 500 робітників і селян, яких було 
відправлено на фронт. Повітові партійна і комсомольська 
орг-ції також мобілізували 100 своїх чл. для участі у в. Крім 
цього рішенням Криворізької міськради 10 % депутатів (15 

чол.) направлено до діючої армії.
Дж.: НА КІКМ, Кн.. 27749, А. 224, Пахомов А.Г. Очерк из истории 

пролетарской революции и гражданской войны на Криворожье 
(1917–1922 гг.). Машинопис.

Поляки на Криворіжжі (стара назва - ляхи). Появу пер-
ших польських переселенців слід віднести до 80-х 18-го, 
коли активно здійснювалася колонізація Причорномор’я. Але 
їх точна к-ть на сьогодення залишається невідомою. Най-
давнішні опосередковані дані можна отримати з матеріалів 
Всерос. перепису 1897. Згідно з ним польське населення 
Херсонського повіту складало 1,05 % від загалу. Якщо це 
перевести на 8 основних волостей суч. К., при середній чи-
сельності тогочасної волості в 14,7 тис. осіб, то отримаємо 
бл. 1,2 тис. осіб. 

У Кривому Розі на 1 берез. 1923 проживало 122 П., що ста-
новило 0,6 % від загалу, а в сільському р-ні нараховувалося 
70 осіб (0,01 %). У 1926 в шк. міста навчалося 36 дітей П., в 
сільс. – 23. До складу райвиконкомів Криворізького округу 
входило 2 П., сільрад – 11 (0,2 % від всіх чл.). Згідно з даними 
Всесоюзн. перепису 1926 в Криворізькому окрузі мешкало 
463 П., а г-в нараховувалося 140. Подальші дані про к-ть П. 
на К. на сьогодення відсутні. Але, беручи до уваги репресії 
серед П. населення краю поч. 1930-х, пов’язаних з процесом 
т. зв. польської військ, орг-ції, їх к-ть постійно зменшувала-
ся. У кін. 1939 на К. прибуло бл. 5 тис. військовополонених і 
репатрійованих, більшість з яких на поч. рад.-нім. війни була 
вивезена вглиб країни.

Дж.: Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 
1897 г. т. XLVII. Херсонская губерния. СПб, 1904, с. 2–3; Статистика 
Криворожья. Кривой Рог, 1926, № 1, с. 8; Таке саме, № 4, с. 6.

Літ.: «Красный Горняк», 1927, 5 февр.; Таке саме, 1928, 14 июн.

Поміщики – клас великих і середніх землевласників, 
який, опираючись на свою екон. базу й політичний вплив, а 
також частина його (дворянство) – на свої станові привілеї, 
був провідною за роллю верствою населення на Криворіжжі 
до революції 1917.

Після приєднання Північного Причорномор’я до Росії і лікві-
дації Запорізької Січі землі суч. Криворіжжя роздавалися рос. 
поміщикам і військ., а також козацькій старшині, яка згодом 
утворила місц. стан П. (див Заселення Криворіжжя).

На 1882 у Веселотернівській волості Верхньодніпровського 
повіту (пн. частина Кривбасу) були такі землевласники-П.: 
Ф.І. Волочаєв (володів 10 дес. землі), З.М. Волочаєв (28 дес.), 
Ю.М. Галковська (1000 дес.), О.М. Гончар (16 дес.), В.С. До-
бровольський (646 дес.), Л.Г. Добровольський (15 дес.), М.І. 
Добровольська (200 дес.), О.М. Деконська (2232 дес.), Г.Г. 
Кирилова (364 дес.), А. Коломойцева (127 дес.), І.А. Коло-
мойцев (190 дес.), спадкоємці Тимофія Коломойцева (1559 
дес.), Н.А. Мирбах (265 дес.), П.І. Мартинович-Лашевський 
(33 дес.), М. Левтинська (62 дес.), А. Попова (226 дес.), О.М. 
Поль (1830 дес.), Є.Г. Пшеничникова (449 дес.), Є.Г. Пічугі-
на (1313 дес.), В.Є. Пищалка (967 дес.), М.М. Ростковська 

Червоноармійці-криворіжці, мобілізовані на польский фронт 
у верес. 1920

ПОЛ-ПОМ



Історична енциклопедія Криворіжжя523
(1000 дес.), нащадки 
Д. Рибусова (162 дес.), 
Н.Ф. Романовська (137 
дес.), М.О. Сухіна (179 
дес.), М.П. Терент’єв і на-
щадки М.М. Каплицького 
(411 дес.), Г.О. Марченко 
(1527 дес.), М.І. Хар-
ченко (1622 дес.), А.Є. 
Марченко (1614 дес.), 
М.П. Харін (2210 дес.), 
О.Г. Харіна (5990 дес.), 
О.Д. Ходіна (1705 дес.),  
О.С. Цивинська (832 
дес.), Л.О. Шмаков (1346 
дес.), О. Яцковська (309 
дес.).

В Лозуватській во-
лості П. землеволодіння 
не було, вся земля на-
лежала громаді.

У Мусіївській волості 
землею володіли: Є.С. 
Добровольський (199 
дес.), П.С. Долинська 
(500 дес.), Л.Д. Коломойцев (149 дес.), М.Г. Кореницький 
(190 дес.), А.С. Малинська (506 дес.),  Г. Нестеренко (218 
дес.), О.Х. Пащенко (600 дес.), Л.П. Половинська (50 дес.), 
М.К. Смірнова (539 дес.), нащадки  Миколи Сочеванова (1407 
дес.), П.М. Сочеванова (588 дес.), М. Суслова (63 дес.), М.І. 
Суська (3175 дес.), В.М. Хрустальова (614 дес.), О.К. Чекарев-
ський (417 дес.), Є.Ф. Чекаревська (417 дес.), Л.К. Яновський 
(1262 дес.), Ф.П. Ярошевський (168 дес.).

Із значних П. 2-ї пол. 19 ст. Софієгейківської волості відо-
мі: Лужковські, Волинські, Кудрявцеві, Пілар фон Пільхау; 
Криворізької волості: Рахманови, Яновські, Яковлєви, Добро-
вольські; Широківської волості: Добровольські; Миколаївської 
1-ї волості: Ковельські, Сочеванови, Карпови, Фандухіни, 
Васальські, Білихи, Тарасови, Грузевичі-Нечаї, Кубарські, 
Радевичі, Охріменки.

З сер. 1917 розпочалися погроми П. садиб у Криворізькій, 
Широківській, Веселотернівській, а згодом й у ін. волостях. 
Після жовтн. революції П. втратили свої станові привілеї, а 
їхня земля була поділена або передана держгоспам (попе-
редники радгоспів). У 1926 всі П. Криворізького округу, які 
стояли на спеціальному обліку в ДПУ, були вислані за межі 
України (бл. 500 сімей); серед них: Н.Ф. Кошеленко, Ф.Г. 
Кошеленко, О.Г. Кошеленко, Д.Є. Соловйов і 3 чл. родини, 
В.Є. Сукачов і 5 чл. родини, В.Д. Сидоренко і 4 чл. родини, 
О.Р. Бондаренко, Д.Г. Бондаренко, П.П. Костюченко, С.А. 
Грото-Онімановська, А.М. Коншіна, П.О. Цівна, І.К. Таценко, 
Ф.Я. Черниш, Я.В. Шкара, Є.Ф. Романович, О.М. Лєонт’єв, 
Ф.А. Ляшенко та ін. Висилку закінчено 28 верес. 1926.

Дж.: Отчет Верхнеднепровской уездной земской управы за 1882. 
Екатеринослав, 1883, с. 175–223; Отчет Александрийской земской 
управы за 1891. Александрия, 1892, с. 6–7; ДАДО, Ф. Р4081, Оп. 1, С. 
1, А. 11, 67,78–79; ДАХО, Ф. 22, Оп. 1, С. 147, А. 42–57 зв. 

Поселення – місце перебування людського колективу, об-
ране на тривалий час, яке має житлові та робочі приміщення, 
а також штучно створений житловий майданчик та деяку тер., 
яка до них прилягає.

Найбільш давнє П., відоме на Криворіжжі, відноситься до 
доби пізнього палеоліту (15–10 тис. р. тому) і було частково 
досліджене О.М. Полем у 1866.

На сьогодення відоме одне поселення неолітичного часу 
(кін. 5 тис. до н.е.), що розташоване поблизу 5-го мкр. За-
річний (Рибасово 3). У межах Криворізького р-ну на 1983 
виявлено 10 П. доби пізньої бронзи, 5 черняхівського часу. 
У Широківському р-ні на 1984 було відомо 8 П. доби пізньої 
бронзи і 5 черняхівського часу. На сьогодення к-ть знов від-
критих П. збільшилась, але їх культурно-хронологічне визна-
чення остаточно не проведено. Додатково у Криворізькому 

р-ні відкрито 7 поселень різних епох, у Широківському р-ні 
– 3.

Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 96–97.

Постачання робітниче – сис-ма закладів по задоволенню 
потреб населення в продовольчих і пром. товарах. Особливо 
гостро в період громадянської війни та голоду 1921–23 стояло 
питання орг-ції продовольчого П. міського населення. Вже в 
1918, знищивши ринкові відносини, держава взяла на себе 
функції централізованого П. Карткову сис-му було введено 
на основні продукти харчування, які можна було отримувати 
при наявності робочої книжки. Залежність робітників від 
владного апарату у цьому відношенні була великою, а часом і 
повною (при відсутності присадибної ділянки). З верес. 1920, 
коли розпочалися відновлювальні роботи на рудн., питання П. 
постійно знаходилося в центрі уваги рад. і партійних орг-цій 
міста. Гарантована бронь на 3,3 тис. працюючих і чл. їхніх ро-
дин постійно не виконувалася ні в обсязі, ні в асортименті. Все 
продовольство йшло на П. військ. частин Напруження збіль-
шилось у 1921, коли розпочався голод. З 11 берез. перестали 
видавати пайки працівникам рад. установ за виключенням 
лікарень, лазаретів, притулків, їдалень. Кошти запропонували 
відшукувати на місцях. Наприкінці берез. вже було відкрито 
першу їдальню для видачі обідів вагітним жінкам і дітям до 5 
років. Створювалися комісії по товарообміну з селом. У кін. 
трав. 1921 стан з продовольством був визнаний за критич-
ний. Скорочено продовольчу норму тим робітникам, що мали 
присадибні ділянки. З 5 черв. повним пайком постачалися 
тільки робітники “ударних” рудн. (3), а всі ін. – зменшеним. 
Одночасно проходить кампанія по скороченню штатів, що 
ще більше загострило ситуацію. Жителі, які постачалися 
по групі “Б”, взагалі перестали отримувати пайок. Спроби 
створення спеціального радгоспу для забезпечення Кривбасу 
продовольством у 2-й пол. 1921 не увінчалися успіхом. Роз-
крадання і саботаж набули величезних розмірів. З сер. лип. 
1921 здійснено перехід на натуральну оплату праці. У серп. 
1921 на броньованому П. у Кривбасі залишилося 2080 осіб. 
Вища влада у повіті належала ревкому, який керував за до-
помогою військ. методів. Було оголошено “хрестовий похід” 
проти куркулів, які приховують хліб. Орг-но повіт. райком, 
який сконцентрував свою увагу на питаннях П. і пошуків про-
довольчих резервів. Стан погіршився одночасними зборами 
харчів і грошей для голодуючого Поволжя. На кін. жовт. 1921 
в повіті голодувало 13 % населення. З 1 груд. 1921 в Кривбасі 
введено оплату за “продуктовим мінімумом”, який визначено 
в 2,7 тис. калорій. Ціни на основні предмети харчування про-
тягом 1921 зросли в 2–4 рази. Велику допомогу в постачанні 
населення надали зарубіжні благодійницькі орг-ції, зокрема 
АРА і місія Нанесена, які розгорнули діяльність з лют. 1922. 
На берез. 1922 в Криворізькому повіті голодувало 43 % на-
селення (164 тис.). У трав.–лип. централізовано виділялося 
лише 4 тис. пайків. АРА в 1922 видала 2 млн. 395 тис. пайків, 
а в 1923 – 3 млн. 850 тис. 

Після закінчення голоду, в 1923 основним елементом 
в сис-мі П. стала р. кооперація. Штучно створені споживчі 
кооперативи в умовах жорсткої централізації та товарного 
голоду були нежиттєздатними й існували тільки завдяки 
дотаціям. Ряд кооперативів, як показала перевірка, взагалі 
були “мертвими”. Їх часто ліквідовували або реорг-ли. У 1925 
було створено Центральний робітничий кооператив (ЦРК), 
який згодом став гол. по пром. і продовольчому П. робітників 
і населення міста. Взято курс на повне охоплення робітників 
сис-мою одержавлених кооперативів. Але в рамках нормо-
ваного централізованого П. взнаки давався продуктивний і 
пром. голод. Робітники були вимушені купувати дефіцитні 
товари в сис-мі приватної торгівлі за високими цінами, на 
що фактично витрачалася майже вся зарплата. У кін. лют. 
1925 було припинено видачу харчів в кредит. Тепер їх від-
пускали тільки за готівку, що значно погіршило харчування 
низькооплачуваної категорії працюючих. На сер. 1926 ЦРК 
охопив бюджет робітників і службовців міста на 52,8 %, а в 
рудн. р-ні – на 64 %. Якщо в 1924/25 обіг ЦРК склав 1 591 

Олена Сербіна 
з донькою Наталкою, 1909
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852 крб., то в 1926/27 – 4 668 249 крб. К-ть пайщиків на поч. 
1926 досягала 5406 осіб, а на 1 квіт. 1927 – 13 218, з яких 
чл. профспілок було 10 671 (80,8 %), кустарів 1507 (11,4 %) 
і селян 1040 (7,81 %). Число лавок за 1926/27 збільшилася 
на 14 і на 1 трав. 1927 становила 44. Вартість бюджетного 
набору на 1 жовт. 1926 склала 13,14 крб., а на 1 берез. 1927 
– 15,2 крб. Націнки в 1925/26 досягли 21 %, а на берез. 1927 
їх було знижено до 11,6 %. Відновлено дрібнолавочний кредит 
для робітників у трав. 1927. 

Половина хліба, що споживалася в місті, випікалася в 7 
пекарнях ЦРК. З 1927/28 сума товарообігу склала 12 млн. 
крб., що на 23,4 % перевищило показник попереднього 
операційного року.

У зв’язку з хлібозаготівельною кризою в січ. 1929 введено 
нормоване П. хліба: гірникам, металургам і транспортникам 
– по 2 фунти (100-410 г) в день, ін. категоріям – по 1,5 фунти. 
Труднощі стрімко наростали. На сер. року різко погіршилося 
П. м’яса, молока і молочних продуктів. Окружний виконком 
приймає рішення про збільшення категорій робітників, які 
будуть харчуватись у відомчих їдальнях та намічає ряд ін. 
заходів, які повинні зменшити негативні наслідки кризи. Це 
спонукало багатьох працюючих вступити до ЦРК, як єдиного 
способу прохарчуватись.

На 1 лип. 1930 ЦРК об’єднував 54 701 чол., з них чл. 
профспілок – 34 116, жінок – 14 369, робітників – 39 253, 
службовців 11 514, кустарів – 1 494. 1 лип. до ЦРК приєднали 
6 879 чл. колишнього ТСТ. Всього на обслуговування 71 тис. 
трудящих та 70 700 їхніх утриманців в 1-му кварталі 1929/30 
отримано товарів на 6,22 млн. крб., в 2-му кварталі – 7,73. 
Обсяг с-г продажу в 1-му кварталі склав 382 тис. крб., в 2-му 
– 731 тис. крб. Ціни в середньому знизились на 8,4 %. Охо-
плення робочого бюджету досягло 80 %. З серп. зменшено 
норму відпуску м’яса для утриманців підземних робітників 
– 1,5 кг. Поверхневим робітникам – гірникам, міліції, ДПУ, за-
лізничникам – 1,2 кг, їхнім утриманцям – 1 кг. Всі ін. категорії 
м’яса не отримували.

Але реально постачання в 1930 –му зменшувалось з квар-
талу в квартал, перш за все, по-відношенню до продовольчої 
групи товарів. Це було викликано колапсом с-г в результаті 
насильницької форсованої колективізації. Так, в 3-му квар-
талі, порівняно з 2-м, потреба в цукрі задовольнялась на 82,5 
%, в олії – на 76,7 %, в м’ясі – на 30,2 %, в крупі – на 73,1 %, 
в салі – на 13 %, в яйцях – на 36,2 %, в молоці – на 41,1 %, в 
рибі – на 17,1 %. При цьому слід вказати, що на 3-й квартал 
було зменшено норми поставок цукру на 5,5 %, олії – на 1,4, 
м’яса – на 8,7, круп – на 6,05 %. Крамниць збільшилось з 72 
(на 1 жовт. 1928) до 256 (на 1 лип. 1930), їдалень – з 13 до 48. 
Р. бюджет охоплений з 54 % (1928) до 80 % (1930).

Капітальні вкладення за рік зросли до 1,8 млн. крб. На 
роботу в кооперацію висунено близько 300 робітників.

На кін. операційного року (1 жовт. 1930) стан в ЦРК ха-
рактеризувався такими даними:

- структура торговельного обігу мала таку динаміку (в 
тис. крб.): 1927/28 – 9 750, 1928/29 – 13 400, 9 місяців 1930 
– 18,500;

- вартість бюджетного набору сільгосппродукції та промто-
варів: на 1 жовт. 1928 – 21,45 крб.; на 1 жовт. 1929 – 22,63 крб.; 
на 1 квіт. 1930 – 21,89 крб.; на 1 лип. 1930 – 23,65 крб.;

- заготівля основних харчових продуктів в 1930-му: яйця 
– 47 % плану, масло коров’яче – 60 %, ін. молочні продукти 
– 39 %, сало свине – 24 %, пташине м’ясо – 91 %, мед – 22 
%, свинина – 9 %;

- зростання громадського харчування: в 1927/28 їдалень 
було 11, буфетів – 14; загал. обіг – 1 196 тис. крб.; в 1928/29 
їдалень – 12, буфетів – 16, обіг – 1 556 тис. крб.; в 1929/30 
році їдалень – 48, буфетів – 46, обіг – 2 331 тис. крб.;

- торгівельна мережа ЦРК:

Крамниці

 Н
а 

1 
ж

ов
т.

 1
92

8   

   
Н

а 
1 

ж
ов

т.
 

19
29

   
Н

а 
1 

се
рп

. 
19

30

Універсальні 11 11 15
Бакалійно-харчові 19 22 43
Спеціальні 6 7 10
Хлібні 1 9 14
М’ясні 2 3 10
Фруктові – – 1
Молочні – 1 5
Книжкові – – 1
Паливні 1 1 1
Разом 40 54 106
Крамнички та лотки 32 65 143
Розв’язок – 2 7
Всього 112 175 356

Прибутки 1928/29 1929/30

Від громадського 
харчування 26 000 55 000

Від хлібопечення 88 000 43 000

Разом 114 000 98 000

Збитки від торго 
вельних операцій 78 000 46 000

Чисті прибутки 36 000 52 000

Як ми бачимо з останньої таблиці, падіння прибутку від 
випічки хліба в два рази яскраво підкреслює реальний стан з 
його адекватним зменшенням в постачанні населення міста. 
Це і є реальна ціна колективізації. Зростання в два рази к-ті 
людей, що перейшли до харчування в їдальнях говорить, що 
для більшості мешканців це стало гол. джерелом прожиття.

Засідання пленуму міськради, що відбулось 9 січ. 1931, 
було присвячене питанню П. Зокрема відмічалось, що в 
сис-мі розподілу товарів існують „великі зловживання”. У 
лют. здійснили реорг-цію сис-ми П.р. з метою її покращення. 
Розташовані  і створені на великих підпр-вах, де працювало 
більше 2-х тис. чол., робкопи для робітників та чл. їх родин. 
Робкопи утворили закриті розподільники для своїх працівни-
ків. Для ін. установ орг-но спеціальні робкопи, для залізнични-
ків – сис-му транспортних кооперативів. У наступному місяці 
зновстворені ЗРК охопила кампанія  по «звільненню їдалень 
від класового ворога”. Так, на рудн. ім. Леніна розрахували 
10 колиш. розкуркулених. 

На 1 трав. 1931 у сис-мі П.р. діяло 223 одиниці, з них 32 
бакалійних крамниці і 141 ларьок, з них 26 – по продажу 
хліба та 24 м’ясних. До свята, після тривалих доробок, було 
відкрито велику фабрику-кухню на рудн. “Жовтневий” на 35 
тис. порцій на місяць. В ній одночасно могли обідати 450 чол., 
а за добу – 1,5 тис. чол.

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

У черв. на рудн. Кривбасу прибула велика к-ть мобілізо-
ваних колгоспників для ліквідації відставання у видобутку 
залізної руди. Як виявилось, більшість їдалень  не підготу-
вались належним чином до їх прийому. В цілому, сис-мою 

ПОС-ПОС



Історична енциклопедія Криворіжжя525
громадського харчування в 1-й пол. року було охоплено 49,3  
% робітників.

У трав. торгівля була переведена на госпрозрахунок, що 
дало зменшення адм. витрат на 8 тис. крб.  в місяць. При-
бутки збільшились до 169 тис. крб.  (в квітні – 90 тис.). Гір-
ники охоплені зачиненими розподільниками на 94 %. Їдальні 
збудовані на всіх рудн. За період з берез. по трав. їх відкрито 
10.  В кооперації одних лише бригадирів нараховувалось по-
над 200 чол. Але діючі їдальні не могли вмістити всіх, хто в 
них харчувався. Так, на рудн. “Пролетарський” їдальня була 
перевантажена в 5 разів, що тягнуло за собою антисанітарію 
та низьку якість страв; не вистачало посуду і меблів, створю-
вались великі черги.

З кін. лип. для стимулювання передовиків праці почали 
бронювати 20 % краму. Але погана орг-ція та облік в торгівлі 
призводили до приховування товарів, спекуляції і ін. зло-
вживань. У серп. міськрада приймає рішення про введення 
персональної відповідальність за антисанітарний стан і об-
робку продуктів, неохайне миття посуду, погане зберігання 
харчів, відсутність належного санітарного нагляду.

З 1 жовт. запроваджено нову сис-му видання забірних 
карток. Виділялось 3 групи: 1-а і 2-а категорії (літера “А” і 
“Б”) і 3-я – діти до 14 років. Забірні аркуші видавались тільки 
після подання з місця роботи спеціальної довідки про посаду 
і групу П. Для ударників видавалась додаткова картка. За по-
гану роботу робітничі збори мали право понизити категорію. 
Було відмінено колективні забірні документи для лікарень та 
дитячих будинків. 

Для покращення П. населення міста 15 листоп. міськрада 
прийняла постанову про створення 6-ти базарів на рудн. ім. 
Дзержинського, ім. Леніна, “Жовтневий” та ім. Чубаря, на 
Соцмісті та Карнаватці. Одночасно введено категоричну за-
борону відпускати товари з примусовим асортиментом – за 
це могли притягнути до кримінальної відповідальності.

Товарний голод призвів до того, що у груд. 1931 при купівлі 
електролампочки треба було взамін здати згорілу. А у деяких 
крамницях одяг почали продавати на  вагу.

У 2-й пол. груд. міськрада провела декадник перевірки 
цін та націнок і якості хлібовипічки. Було встановлено, що 
у Кривому Розі всі хлібоз-ди та пекарні не дотримуються 
стандартів. На кін. 1932 в басейні діяло 335 торгівельних 
одиниць, з них бакалійних магазинів – 51, кіосків – 213, (в 
т.ч. 28 хлібних і 33 м’ясних). 

На 1 січ. 1932 в сис-мі громхарчу числились: 1 фабрика-
кухня, 73 їдальні закритого типу, 1 – відкритого, 16 окремих 
буфетів, 49 буфетів при їдальнях, 2 чайних; всього 142 оди-
ниці. Протягом місяця в середньому відпускалось 4 167 тисяч 
порцій, а обіг складав 1 078 тис. крб. У січ. була проведена 
кампанія «вилучення мертвих душ». Так, в Криворізькому 
робкопі їх було виявлено 5 450 осіб. Для покращення роботи і 
збільшення госп. самостійності розукрупнено ряд кооператив. 
Тепер на всіх великих рудн. діяли свої. Одночасно РСІ місь-
кради перевірила стан П. робітників хлібом, було покарано 
винних у зменшенні ваги хліба та за нерегулярне П. Повторна 
перереєстрація виявила 13 тис. «мертвих душ». Велика робо-
та була проведена міськрадою по розвитку кооперативного 
г-ва на підпр-вах. На цю мету було виділено 1,8 тис. га і 1,15 
тис. т картоплі на посадку.

У зв’язку з голодом впроваджувалось широке викорис-
тання сої для харчування, особливо в їдальнях, де часом вся 
їжа була з неї. У берез. організувано ряд рейдів-перевірок 
роботи їдалень Кривбуду, коксохіму, рудн. ім. Леніна та ім. 
Дзержинського. Гол. проблемою було визнано великі черги 
(бл. 100 чоловік), неорганізованість у видачі страв та відсут-
ність контролю за використанням продуктів.

З метою виправлення стану та покращення роботи з 5 
берез. розпочато проведення заочної виробничої конференції 
громхарчу. Робітники і службовці внесли 6 тис. пропозицій 
по перебудові роботи закритих їдалень. Було узагальнено 
досвід передових їдалень по обслуговуванню ТЗРК по 
збереженню продуктів і контролю за використанням. На 
спеціальних нарадах-семінарах заслуховували продавців та 

завідувачів їдалень. За виявлені факти спекуляції віддавали 
винних до суду.

Велика надія на покращення П. міста покладалась на орг-
цію т. зв. „радянських базарів”. Для допомоги в їх створені  до 
села надсилались представники спілки рад. держ. торгівлі. 

Повторна перевірка, проведена в лип., показала, що пере-
бої з П. стали звичайним явищем. Крім поганого контролю 
причиною була названа «засміченість чуждими елементами», 
від яких рекомендувалось «очиститись» за допомогою РСІ. 
Тобто, причиною погіршення стану вважалось не держ. по-
літика хлібозаготівель і зниження норм споживання, а вороги, 
які засіли в сис-мі громхарчу і шкодили.

На поч. верес. відбулось значне підвищення цін на обіди 
в сис-мі ЗРК – з 1,9 до 3,1 крб.

Погано йшли справи і в заготівлі продуктів на зиму. Так, 
запаси городини склали 70 % від плану; картоплі з 9 926 
тонн заготовили 1 986 (20 %); тари для засолу замість об’єму 
283 460 відер підготовили тільки 76 837 відер. Причому від 
20 до 50 % від запасеного було виміняно у колгоспах за 
крам. Площа під пром. городи на Криворіжжі збільшилась 
у 3 рази. Планувалось, що це дасть можливість повністю 
забезпечити себе овочами крім картоплі, 18 тис. тонн якої 
потрібно закупити на стороні. На поч. листоп. було створено 
ще одну структуру, яка на думку міськради повинна допо-
могти налагодити краще П. – союз робітничих кооперативів 
(Соробкоп). Але ці потуги в рамках існуючого режиму та його 
політики не могли суттєво вплинути на хід подій. Село, яке 
вже голодувало і знаходилось в глибокій кризі, не було в змозі 
забезпечити місто продовольством. На 15 листоп. в сис-мі р. 
кооперації та громадського харчування план заготівлі і пере-
робки помідорів було виконано на 9,2 %, по томату-пюре – на 
61,3 %, по огірках – на 14,1 %, по квашеній капусті – на 21,8 
%, по свіжій капусті – на 27,1 %, по моркві – на 9,1 %, по бу-
ряку – на 17 %, по цибулі – на 10,3 %. Соробкоп виконав план 
заготівлі на  6,2–33,7 % по різній городині, міськробкоп – від 
7,2 до 24,5 %, ЗРК Кривбуду –  на 6,0–27,6 %, громхарч т-ту  
«Руда» – на 6,2–32,7 %, громхарч Кривбуду – на 6,0–27,6 %. 
Разом по сис-мі громадського харчування виконання плану 
склало від 4,3 до 31,1 %, по робкопам – від 6,7 до 31,5 % по 
різній городині. Однією з причин поганої заготівлі стала заги-
бель великої к-ті городини в полі. Фінансовий план споживча 
кооперація виконала на 21,7 %, робітнича – на 58,7 %.

У кін. року ввели новий порядок видачі забірних книжок. 
Згодом, новим правилом ударникам вир-ва дозволено підви-
щувати норми, а відстаючим, відповідно, знижувати.

З метою покращення П. населення продовольством та 
боротьби з „мертвими душами” на поч. 1933 при міськраді 
створено управління по видачі забірних документів. У січ. 
місц. влада неодноразово зверталася до Дніпропетровського 
облвиконкому з проханням прискорити відведення землі для 
розвитку кооперативного городництва.

Квітн. перевірка їдалень показала, що більшість їх знахо-
дяться в антисанітарному стані, процвітає безконтрольність у 
видачі продуктів та ряд інших зловживань. У сис-мі соробкопу 
т-ту «Руда» за 4 місяці 1933 було розкрадено робітничих фон-
дів 13 тонн і 25 % продовольства, відпущеного їдальням. Так, 
в їдальні № 1 рудн. ім. Леніна, до якої було прикріплено 1 250 
робітників, нараховувалось тільки 30 ложок. Було прийнято 
рішення про поч. чистки апарату кооперації та його підроз-
ділів з 15 трав. Також у поганому стані знаходилися підсобні 
г-ва ряду ЗРК на рудн. З 1 лип. 1932 по 1 квіт. 1933  на рудн. 
ім. Чубаря з 4 152 штук кролів було забито 316, загинуло 
3 125, невідомо куди поділось 517. Списувались тварини по 
фіктивних актах. Чисельні факти розкрадання продуктів ви-
явлені в крамницях і їдальнях рудн. ім. Артема.

Міськрада вжила рішучих заходів по виправленню стану 
– були прийняті спеціальні постанови. З 1 лип. розпочалась 
2-а заочна конференція з питань громадського харчування, 
яка також виявила велику низку недоліків і зловживань. За-
вдяки посиленому контролю з боку влади, лип. план завозу 
овочів до міста було виконано на 73 %, щоправда, огірків по-
ставили тільки 1 698 тонн замість запланованих 12 404 тонн. 
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У серп. збільшились норми видачі хліба для 1-го списку групи 
«А» – 700-800 г, а утриманцям – 400 грамів; для 2-го списку 
групи «А» замість 500 стали видавати 700 г, а утриманцям 
– 300 г; для 2-го списку групи «Б» замість 300 г – 500 г; 3-му 
списку з 300 г підвищили до 400 г, службовці замість 200 г 
стали отримувати 400 г хліба на день.

На 1 серп. у Кривбасі нараховувалось 75 їдалень, про-
пускною спроможністю 180 тис. порцій на добу. При їдальнях 
діяло 38 буфетів. Сис-мою громадського харчування було 
охоплено 40 тис. робітників, зокрема по особливому списку 
25 873 чол., студентів – 890, школярів – 11 725. При кожній 
їдальні діяла власна продуктова база.

З 5 верес. у Кривбасі було відкрито 27 додаткових точок 
з продажу печеного хліба, денна норма яких дорівнювала 
25 тонн. На кін. верес. план завозу овочів до міста по ВРП 
Кривбуду склав 39,9 %, соробкопу  т-ту «Руда» – 40,4 %, 
Міськробкопу – 15,9 %, ТСТ Долгінцево – 24,9 %, ЗРК – 9,4 
%, Кривторгу – 4,2 %.

30 листоп. міськрада провела рейд перевірки збереження 
овочів, який показав, що багато городини псується в резуль-
таті поганого зберігання в непідготовлених овочесховищах, 
особливо на рудн. ім. Артема, де заготовка склала тільки 
60 % від плану. Винних притягнуто до адм. та судової від-
повідальності.

Не виправдала великих надій відкрита на рудн. ім. Дзер-
жинського фабрика-кухня, яку почали будувати ще в 1930. 
Вона так і не була закінчена (згідно плану – 1 серп.) у по-
точному році.

У лютому 1934 проведено першу конференцію міськроб-
копу з підсумків роботи за 1933 та шляхів її поліпшення. Гол. 
завданням поточного моменту було визначено покращення 
орг-ції роботи та контролю, приведення їдалень і крамниць 
в належний санітарний стан. Особлива увага приділялась 
боротьбі з розтратами. Регулярно проводились засідання 
р-ної комісії по результатах щомісячного огляду харчових 
підпр-в. Введено в практику орг-цію спеціалізованих нарад 
завідуючих вир-вом та старших кухарів всіх робітничих їда-
лень та фабрик-кухонь. 

У листоп. відбувся зліт ударників громхарчу по підведенню 
підсумків конкурсу на кращу їдальню з нагородою переможців 
грішми та цінними подарунками.

У груд. була проведена велика робота по підготовці хлібоз-
дів та крамниць до безкарткової торгівлі хлібом та деякими 
ін. продуктами.

На кін. 1934 в місті працювало 115 їдалень з пропускною 
спроможністю 60 тис. порцій на добу. Відпуск страв змен-
шився на 19,8 % порівняно з 1933 при зростанні к-ті буфетів 
на 59 %. Це вказує на те, що наслідки голоду поступово лік-
відовувались і велика частина людей отримала можливість 
харчуватись вдома.

Протягом січ. 1935 тривала кампанія по боротьбі зі спеку-
лянтами хлібом, які, користуючись несвоєчасною доставкою, 
продавали хліб у 2–3 рази дорожче. Було проведено ряд від-
критих судів. Це порушення каралось ув’язненням терміном 
до 2-х років. Так. чин. було збито хвилю перепродажу. 

У лют. орг-но конференцію кухарів їдалень міста з питань 
поліпшення якості страв та зниження їх ціни. Наступного мі-
сяця впроваджено в практику зустрічі пекарів з продавцями 
та споживачами хліба. На них вносились ділові пропозиції та 
робились зауваження, які згодом враховувались міськрадою 
в роботі по покращенню П. 

Заготівлю овочів та фруктів і в 1935 не вдалось налагодити 
належним чином. На поч. верес. їх було завезено 4 692,8 
тонни, що становило 12 % від плану. Так, ВРП рудн. “Червоно-
гвардійський” з 123 тонн огірків заготовив 29,3, “Жовтневий” 
– 47,3 тонни при плані 150, ім. К. Лібкнехта – 30,5 тонни з 
необхідних 147,6. Залишилось погане П. і промтоварної групи, 
особливо швейними машинами, патефонами, мотоциклами, 
музичними інструментами, меблями, дитячими іграшками. 

На поч. листоп. ліквідовано Криворізький міськробкоп на 
підставі рішень вищестоячих органів.

З 20 берез. почато перевірку роботи фабрики-кухні рудн. 

“Жовтневий”. Комісія виявила факти недодачі порцій, по-
гану якість страв і обрахування. Винних притягнуто до адм., 
партійної та судової відповідальності.

З 1 серп. розпочато ліквідацію ВРП рудн. і створено 
управління по П.р. т-ту „Руда”. 20 верес. у готелі „Руда” від-
крито кафе-ресторан. Але в цілому сис-ма міськхарчоторгу з 
кожним кварталом погіршувала роботу. Якщо у 1-у кварталі 
план по товарообігу було виконано на 99 % (24 млн. крб.), то 
у 3-у – на 62,3 % (при плані 33 млн. крб.). Для виправлення 
стану і покращення роботи в груд. 1936 ліквідували р-ні кон-
тори міськхарчоторгу, але це, як показало майбутнє, суттєво 
роботу не покращило і економію коштів не підвищило.

У 1-й пол. 1937 увага міськради була зосереджена на по-
ліпшенні санітарного стану в їдальнях учбових закладів, КМЗ, 
КХЗ, а також покращення якості страв і випікання хліба.

Хвиля репресій не проминула споживчу кооперацію. Були 
звинувачені у шкідництві в сис-мі громадського харчування 
зав. міським торгвідділом Шульман, співробітники цього 
відділу Потебня, Сабсай, дир. міськхарчторгу Забело, зав. 
хлібного контролю Кривбуду Блізненко і зав. плановим від-
ділом Слипянський. Сис-ма по вже відкатаному сценарію всі 
недоліки в господарюванні, які виникали на ґрунті волюнта-
ристичної економічної політики партійно-госп. номенклату-
ри, традиційно списувала на низове кер-во. У верес. були 
репресовані кер-ки Криворізької контори “Головриба” – дир. 
Бергем та старший бухгалтер Осадчук. 

Восени велика увага була приділена налагодженню про-
дуктового П. робітничих висілків басейну: Дубова Балка, 
Верабово, Бажаново, Рози Люксембург тощо.

У жовт. здійснено перевірку роботи дієтичних кутків, 
які були раніше, згідно з рішенням міськради, орг-но у всіх 
без виключення їдальнях. Висновок був невтішним – вони 
працювали погано, часто навіть шкодили здоров’ю хворих. 
Потрібних страв ніхто не готував, бо не було фахівців, лікарі-
дієтологи контролю не здійснювали. Було прийнято обов’яз-
кову постанову з цього приводу, де серед негайних заходів 
передбачалось включення до штату дієтмедсестер, орг-ція 
спеціальної бази для П. хворих, прикріплення конкретного 
лікаря до дієтичних кутків. 

Перевірка стану зберігання овочів в сис-мі місьхарчтор-
гу, проведена в січ. 1938, показала, що 25-35 % продукції 
зіпсовано, а на деяких рудн. цей показник сягав 40–100 %. 
Неприглядна ситуація була зафіксована і на фабриці-кухні 
рудн. “Жовтневого”, розрахованій на обслуговування 450 
осіб одночасно. Там залишилось тільки 15 виделок, а чайних 
ложок не було зовсім. 

У лип. перевірявся Криворізький т-т їдалень та ресто-
ранів, – встановлено часті факти грубої поведінки з боку 
обслуговуючого персоналу, обрахування і антисанітарний 
стан більшості приміщень. По кожному результату перевірки 
заслухувались доповіді на секціях міськради і приймались 
відповідні рішення по ліквідації порушень, часто винних при-
тягали до адм. відповідальності.

В період з січ. по лип. Криворізький т-т їдалень та ресто-
ранів підготував на спеціальних курсах 147 кваліфікованих 
кухарів, буфетників, офіціантів, зав. їдалень. 

На поч. серп. в магазинах відкрили відділи по продажу 
м’яса та молочних продуктів.

Збитки по Міськхарчоторгу в 1938 склали 120 тис. крб., в 
т.ч. в Дзержинській групі – 80 тис. крб. З 1150 співробітників 
стахановцями виявились одиниці. Спостерігалась велика 
плинність кадрів: з тих, хто закінчив профшк., тільки п’ята 
частина залишилась працювати за фахом.

У лют. 1939 міськрада провела широку перевірку сис-ми П. 
міста. Вона показала, що більшість їдалень, які не виконали 
плану, мали високу плинність кадрів та малокваліфікованих 
завідувачів. В них був відсутній контроль з боку профспілок 
(крім рудн. ім. Дзержинського і КМЗ). Міськрада наказала кер-
ву налагодити трудову дисципліну, повести рішучу боротьбу 
з прогулами та запізненнями на роботу, підвищити контроль 
за персоналом та покращити якість роботи. Зокрема, роз-
горнути боротьбу за скорочення часу приготування страв 
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у їдальнях.

У трав. приймається рішення про орг-цію курсів підвищен-
ня кваліфікації в сис-мі громадського харчування і запрова-
дження здачі тех. мінімуму. Ці заходи сприяли зростанню про-
дуктивності праці та покращенню якості роботи. У результаті 
в 1939 т-т “Громхарч” виконав план по товарообігу на 127 % 
– продано продукції на 23 млн. крб. при плані 18 млн. крб.  По 
виготовленню страв план виконано на 128 %, по собівартості 
– на 120 %. За рік к-ть ударників праці збільшилась з 140 до 
420 чол., з них 31 працівника було висунуто на керівну роботу. 
Річного плану не виконала лише їдальня рудн. ім. Фрунзе. З 
недоліків слід відмітити низьку якість страв і їх одноманітність, 
зафіксовані випадки обважувань та обрахувань. Крадіжки 
і розтрати досягли 269 тис. крб. Погано був організований 
ревізорський контроль та бухгалтерський облік. Санітарний 
стан багатьох приміщень ще залишався незадовільним, вони 
потребували негайного ремонту.

З січ. 1940 розпочали роботу перші в місті довготривалі (3 
місяці) курси буфетників для сис-ми громадського харчуван-
ня. 7 лют. відбулась нарада стахановців та ударників гром-
харчу. Вони прийняли звернення до всіх працівників сфери 
обслуговування перевиконати план 1940 і довести частку 
власної продукції в реалізації до 2/3 від загал. обсягу. 

У квіт. пройшла 4-а сесія Центрально-Міської райради 
депутатів трудящих з питань громадського харчування. Зо-
крема констатувалось, що кухарі отримували якісні продукти, 
а страви з них готували погані в більшості їдалень, особливо 
в гірничому ін-ті. Наводились чисельні факти грубого пово-
дження офіціанток з відвідувачами. Керівництво з-ду «Кому-
ніст» та рудоуправління ім. Ілліча відмовилось ремонтувати 
приміщення їдалень. Практично у всіх їдальнях відсутній 
громадський контроль. Більшість кер-ків їдалень та буфетів 
байдуже ставляться до роботи. Сесія зобов’язала директорів 
кущів їдалень і ресторанів виправити стан. Як приклад при-
водились шк. буфети, які значно перевиконали план.

В цілому 1940 ознаменувався великими зрушеннями в 
роботі по налагодженню П. Зокрема Кривий Ріг став пере-
можцем у змаганні з Горлівкою. План по заготівлі овочів 
вперше було значно перевиконано (121,5 %), а по переробці 
– 123,2 %.

У січ. 1941 на пленумі міськради оголошено про значне 
покращення якості обслуговування ряду їдалень. “Криво-
ріжсталь” заявив про план буд-ва великої домової кухні, 
розрахованої на відпуск 15–20 тис. порцій на місяць.

Для впровадження передового досвіду у т-ті “Громхарч” 
були створені спеціальні бригади, які по кілька днів працювали 
в кожній їдальні. В результаті к-ть скарг зменшилась на 50 % 
порівняно з минулим роком.

У трав. за ініціативою комунальної секції міськради від-
крились перші курси кулінарів, розраховані на 1,5 року. Того 
ж місяця відкрито першу в місті кафе-кондитерську на вулиці 
К. Маркса.

На 1941 у Міськхарчоторгу були великі плани: заготовити 
20 тис. тонн різних овочів і близько 20 тис. тонн картоплі. 
Розпочато ремонт овочесховища. У трав. вже підготували 
бочкотари  загальним об’ємом 9,5 тис. ц з 13 тис. ц необ-
хідних, 527 одиниць тари для збереження фруктів з 2 000 
за планом, обладнали картоплесховище на 1 245 тонн. Це 
був, фактично, перший рік, коли підготовка до заготівлі на 
зиму велась згідно з графіком. Були всі реальні можливості 
виконати і перевиконати планові показники.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 201, А. 14; Там само, С. 44, А. 45, 
133, 135; Там само, С. 593, А. 201; Там само, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 17, 
72–73; Отчет Криворожского окружного совета профессиональных 
союзов за период с V по VI окружной съезд. Кривой Рог, 1927, с. 
37–39.

Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий 
Ріг, 2005, с. 189–200.

Поховання – поміщення небіжчика або залишків кремації 
у землю – природну чи штучну камеру або урну. Колективне 
П. включає кілька померлих в одній камері. Над основним 
або первинним П. зводиться поховальна пам’ятка – курган, 

обеліск тощо. Всього на сьогодення на Криворіжжі є до-
кументовані дані про 1045 досліджених П. за період з 1907 
по 1999.

Серед П. виділяють основні, тобто ті, заради яких насипав-
ся курган. Найчастіше його яма знаходилася на рівні ґрунту 
і виділяється при розкопках темною плямою і материковим 
викидом, що найчастіше знаходиться на давній поверхні. 
П., що здійснювались у вже існуючий курган, називаються 
впускними. Вони могли впускатися в насип з будь-якого рівня. 
Первинний насип при цьому порушувався – це фіксується 
у профілях бровок. Іноді над впускним П. споруджувався 
новий насип або досипка, що також фіксується в бровках 
(вертикальних стінах), які залишаються під час розкопок. За 
профілем бровок визначається з яким насипом або досипкою 
пов’язане те чи ін. впускне П.

П. вторинне – вид поховального обряду, при якому тіло по-
мерлого деякий час знаходиться на поверхні й захоронюється 
після його часткового зотлівання. Археологічно П. вторинне 
фіксується як кістки, покладені не в анатомічному порядку 
(“розчленовані кістяки”). До П. вторинного відносяться також 
П. окремих черепів. П. вторинне на Криворіжжі є характер-
ним для катакомбної культури, але також трапляється і в 
давньоямній. 

Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 215; Мельник А.А. 
Кто мы?.. Кривой Рог, 2003.

Похоронне бюро – установа по наданню послуг, пов’яза-
них з похованням небіжчиків. 

Попередником було Погребальне братство, створене на 
поч. 20 ст. у Кривому Розі. Староста – М.М. Зайцев, казна-
чей – А.Д. Уман-
ський. Знаходи-
лося у будинку 
Нагнойного на 
вул. Вокзальній 
(нині Леніна). У 
період громадян-
ської війни брат-
ство розпалося. 

П.б. відновле-
но 18 трав. 1922 
згідно з наказом 
пов і тово ї  в ій -
ськової наради. 
Розпорядженням 
ПВН командиру 
місц. кавалерій-
ського дивізіону 
О.К. Листопаду предписувалося виділити пару коней для 
орг-ції П.б. 

Дж.: ДАДО, Ф. Р–3225, Оп. 1, С. 53, А. 139.
Почесні шахтарі Кривбасу. На урочистому засіданні, присвяченому 

5-й річниці Жовтневої революції, яке відбулось у клубі рудн. “Шма-
ковський” (нині рудн. ім. К. Лібкнехта), за пропозицією гірників було 
П.г.К. – В. Леніна, Г. Петровського, Л. Троцького і Г. Зінов’єва.

Літ.: «Рудничный рабочий», 1922, 12 нояб.

Пошта – стоянка, місце для зміни гінців і коней для по-
дальшої передачі повідомлень і листів чи перевезення людей; 
один з видів зв’язку – сис-ма для пересилання листів, газет 
і журналів, пакетів, переказу грошей і цінностей.

П. зв’язок на Криворіжжі започатковано у квіт. 1775, коли 
було прокладено тракт поблизу зимівника Кривий Ріг і по-
ставлено тут П. ст. (див. Поштова станція Кривий Ріг). До 
спорудження залізниць вся кореспонденція перевозилася 
казенною (державною) кінною П. виключно по П. трактах, 
які проходили через великі населенні пункти. Вона також 
слугувала для проїзду посадових і приватних осіб. Місц. П. 
знаходилась у віданні Херсонської і Верхньодніпровської П. 
контор, а станції у Шестерні, Широкому, Кривому Розі, Весе-
лих Тернах і Лозуватці утримувалися приватними особами по 
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договору. У 1865 зем-
ства розпочали клопо-
тання про передачу П. 
на їх баланс, що було 
зроблено наступного 
року, згідно з встанов-
леною урядом ціною. 
Але суттєво покращи-
ти роботу П. земства 
не змогли і через 6 
років її знову було пе-
редано поштовому 
відомству. Для пере-
везення кореспонден-
ції не по П. трактам 
земством у 1867 було 
створено земськ у 
(сільс.) П. З цією ме-
тою було відкрито П. 
пункти при волосних 
правліннях і введено 
посади земських роз-
сильних. Пересилка по 
земській П. приватної 
кореспонденції спо-
чатку оплачувалася 
земськими марками по 10 коп., а з 1895 – по 5 коп.

Державне (казенне) П. відділення у Кривому Розі від-
крилося у 1885. Внаслідок бурхливого зростання населення 
Кривого Рогу на поч. 20 ст. та збільшення обсягів листування 
за рахунок прийшлих робітників з віддалених місцевостей 
виникла потреба в найменуванні вулиць, а згодом і нумерації 
будинків. З 1871 на земських П. станціях відмінено безко-
штовний проїзд чинів поліції.

На ст. Веселі Терни у 1874 числилося 8 коней. За обслу-
говування клієнтів отримано 191 крб. прогонними марками 
і 474 крб. грішми. У 1894 цю ст. утримував міщанин Ізраїль 
Белоховський. У комплекті П. було 10 коней, 3 екіпажі і 3 ку-
чера. За рік коні здійснили 1007 виїздів на середню відстань 
22 км. У 1913 на станції вже було 16 коней, за їх утримання 
земство заплатило 3744 крб. Коні за рік випускалися 3 202 
рази (8,7 разів на день). Ними пройдено 60 376 верст (10,4 в 
день на одного коня). За рік отримано 3 785 крб. прибутку.

У 1901 начальником П.-телеграфної контори у Кривому 
Розі був С.І. Маніта, а його помічником – П.М. Петров. 

У 1910 начальником став Володимир Антипович Свято-
вець-Волєвич. Начальником ст. у Широкому був Іоакім Івано-
вич Гаврилович. За даними на поч. 1917 вищезгадані особи 
продовжували займати ці посади, а помічником начальника 
у Кривому Розі був Яків Сергійович Бочагов.

Начальником П.-телеграфної контори у Веселих Тернах 
був Афанасій Іванович Коровай, його помічником – Семен 
Іванович Климкович. Начальником у Лозуватці - Федір Гри-
горович Соболь, у Вечірньому Куті – Олександр Михайлович 
Козел.

У період 1917–20 на тер. суч. Криворіжжя П. установи 
репрезентували різні держ. структури: УНР, Збройні сили 
півдня Росії генерала Денікіна, органи рад. влади, успішне 
функціонуванян яких у значній мірі залежало від чіткої роботи 
П.-телеграфних служб. Згадані структури друкували свої 
марки (марки-шагівки УНР та “Единая неделимая Россия”), 
вводили відповідні тарифи. З утворенням СРСР засоби 
зв’язку Криворіжжя були включені в єдину сис-му нар. г-ва. 
З кін. 1920-го у межах Криворізького повіту було створено 
постійно діючий П.-телеграфний зв’язок, який став відігра-
вати важливу роль у розвитку пром-ті і с-г, посилив і укріпив 
зв’язки басейну з центром.

На тер. Криворізького округу  на поч. 1925 діяли: 4 П.-теле-
графні контори, 21 П.-телеграфні відділення, 8 П. відділень, 16 
П. агентств, 14 рухомих кільцевих П., 2 прямих П. тракти, 38 
піших кільцевих трактів. На передвижних кільцевих трактах 
проводилися різноманітні П. операції, включаючи прийом 

внесків до ощадкас і підписку на періодичні видання. На П. 
(без Кривого Рогу) працювало 95 кваліфікованих і 32 неква-
ліфікованих співробітників, рухомі маршрути обслуговували 
52 особи. Кільцевою П. було охоплено 177 населених пунктів 
і ще 325 зупинок, які тяжіли до цих пунктів, (всього у Криво-
різькому окрузі нараховувалося 1140 населених пунктів). П. 
скриньок в окрузі було вивішено 204, П. марки продавалися 
у 170 точках.

Показники роботи П. за 1924–25:

Показник 1924 1925
Простих, замовлених і доплатних листів 790971 1272250
Газет і журналів 276545 1203755
Цінних і без ціни посилок 29164 82809
Телеграм 131142 165237
Всього 1227822 2724051

Швидкість проходження відправки до Харкова у 1924 
становила 4 дні, у наступному – 2 дні.

На 1 трав. 1926 на тер. округу існувало 103 відділення, а на 
1 жовт. – 125, а саме: 1 П.-телеграфна контора, 18 її філій, 16 
П. агентств, 16 кінних переселенських П., 53 позаштатних П. 
агентства, 22 піших кільцевих маршрути. П. обслуговуванням 
були охоплені всі райвиконкоми, сільради і великі населені 
пункти. За період до 1 жовт. 1926 відправлено 3316819 ко-
респонденцій, 1810859 газет і журналів, 115091 переказ по 
П. і телеграфу на суму 917429 крб., 3973 грошових листи, 
29239 пакунків. 

У 1930-му розпочато запровадження П. індексації, що до-
зволило спростити та прискорити доставку П. відправлень.

На поч. 1930-го у Криворізькому окрузі діяло 27 П. відділен-
ня, 3 П.-телеграфи, 12 П.-телеграфно-телефонних закладів, 
у Кривому Розі – 1 П.-телеграфна контора. 

На поч. 1933 у Криворізькому р-ні працювало 46 П.-теле-
графних установ. По Криворізькому р-ну було 18 П. установ 
на залізничних станціях, 28 агенств, 25 відділень при сільра-
дах, 1 у радгоспі, 1 П.-телеграфне відділення. У 1935 було 
налагоджено щоденний П. зв’язок з рудн.ми і сільрадами р-ну. 
По місту додатково вивішено 25 П. скриньок, у лют. відкрито 
П. відділення на Гданцівці. Приміщення всієї П. мережі міста 
і р-ну були повністю забезпечені відповідним обладнанням, 
проведено підвищення кваліфікації працівників зв’язку, на 
них покладено персональну відповідальність. У 1935 у Криво-
му Розі в середньому протягом дня отримувалося бл. 7 тис. 
листів, а відправлялося бл. 8 тис. На 1936 в місті працювало 
110 листонош, по селах р-ну – 54 Кращим відділенням ви-
знано П. на рудн. ім. Леніна, а серед сільс. – Лозуватське. У 
1938 для обслуговування колгоспників під час польових робіт 
створено пересувне П. відділення, яке було встановлене на 
автомобілі. У 1937 мешканці Криворіжжя отримали 11 млн. 

Будівля Пошти, 1906 (суч. стан)
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примірників газ. (по 38 тис. щодня), 354 тис. ж. У 1938 газ. 
надійшло бл. 20 млн. газ., а ж. – 476 тис.

Дж.: Отчет ВУЗУ за 1874 г. Екатеринослав, 1875, с. 246; Отчет ВУЗУ 
за 1912, г. Верхнеднепровск, 1913, с. 249; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 
3662, А. 65–66; Там само, оп. 3, С. 1289, А. 90; Нові адміністративні р-ни 
УРСР. Х., 1930, с. 176–177, 287; ДАДО, Ф. 10, оп. 1, С. 906, А. 99.

Літ.: Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие 1864–
1913. Херсон, 1914, с. 185–186; Памятная книга Херсонской губернии 
на 1917, г. Х., 1917; “Червоний Гірник”, 1938, 4 квіт.

Поштова станція Кривий Ріг. Перші П.с. з’явилися на 
Криворіжжі на поч. рос.-турецької війни 1768–74. У листоп. 
1768 губернатор Новоросії Г. Ісаков наказав заснувати 8 П.с. 
на тракті між Кременчуком (тоді губернським центром) та 
ставкою Коша. 2 з таких с. знаходилися в межах суч. Крив-
басу, але поки що їх місце локалізувати не вдалося, – вони 
були знищені під час татарської навали взимку 1768–69.

Після підписання Кючук-Кайнарджийського мирного до-
говору командуючий і губернатор Новоросії П. Румянцев-
Задунайський наказав по дорозі, яка йшла від Очакова до 
Кременчука, розташувати низку П.с. Згідно з розпоряджен-
ням с. в межах земель Запорізької Січі повинен був облашту-
вати Кіш. 17 лют. 1774 командуючий 2-ю армією Олександр 
Прозоровський наказав кошовому отаману визначити місце 
розташування 10-ти с., які повинні знаходитися на відстані 
18–30 верст одна від одної, а також “побудувати надійні при-
станища, а для зимового періоду – землянки або мазанки, 
які на всігдашнє время повинні залишитись”.

П.І. Калнишевський визначив власноруч місця с. і направив 
для буд-ва в Кривий Ріг 5 козаків, яким було дано 10 коней. 
Для контролю за зведенням, а згодом і діяльністю с. Кривий 
Ріг і Водяна (пн. суч. с. Іскрівка) був направлений писар Федо-
сій Кудлик. На с. побудували стайню, а наданих коней почали 
використовувати в “гоньбу” згідно з подорожніми.

Буд-во проходило спішно. Так, Ф. Кудлику Кіш наказував: 
“У визначеній тобі станції, як потрібно є побудоване приста-
нище, а особливо в зимовий час – землянка, що в ній зараз 
для коней стайня будується, а коли зроблять, щоб поставлені 
на цій станції коні, були використані в гоньбу”.

Слід підкреслити, що на ст. Кривий Ріг, яка була розташо-
вана на лінії перетину р. Саксагань та вул. Азовська, згодом, 
згідно зі свідченнями акад. В. Зуєва (1781) вже існував один 
для приїжджих гарний будинок на правому березі, а на лівому 
– мешкав маркітант (магазинер). 

Новий П. тракт було відкрито 27 квіт. (ст. ст.) 1775. Ця дата 
згодом стала офіційним часом заснування поселення Кривий 
Ріг. Згідно “Розкладу, започаткованих від Новоросійської 
губернії, в запорізьких межах до Олександрівських шанців 
пошти з вказанням з яких куренів в них попарокінні знахо-
дяться”, в Кривому Розі несло службу 5 козаків, 10 коней від 
Вищестеблецького, Нижньостеблецького, Дерев’янківського, 
Уманського і Каніболоцького куренів.

Після ліквідації Запорізької Січі 5 черв. (ст.ст.) 1775 під 
командуванням генерала Текелія тракт продовжував діяти 
вже як держ. П. служба.

25 верес, 1781 в слободу Кривий Ріг прибув прапорщик 
межової експедиції Іван Редильський для розмежування 
селянських садиб. У своєму рапорті він зокрема писав: “Від 
слободи Кривого Рогу пошта стоїть в одній версті з полови-
ною: по дорозі, що лежить від тієї пошти до Херсону; поблизу 
самої тої слободи йшла, а коли повним числом дворів засе-
литься, то дорога буде в самому поселенні»...

З часом все саме так і вийшло. 
П. тракт 1775 було відмінено в 1835.
Дж.: ЦВІАР, Ф. 411, Оп. 1, С. 557, А. 324; Мельник О.О. Наше мину-

ле.// “Саксагань”, 1005, № 2, с. 9–10.

Пояс складальний – деталь захисного обладунку 
скіфа-дружинника. Ширина 5–10 см. На шкіряну основу 
кріпилися вузькі металеві пластинки. Фрагменти П.с. за-
фіксовано у скіфських похованнях 4 ст. до н.е.: Розкопана 
могила (Л.П.Крилова, 1964), кургани 8 і 9 біля с. Радіонівка 

(О.О.Мельник, 1984).
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 98.

Праця в промисловості Кривбасу – гол. рушійна сила 
нар. г-ва. В історичному розрізі питання П. на Криворіжжі 
не досліджена. В період рад. влади працездатними вва-
жалися чоловіки віком 16–60. і жінки – 16–55. Зайнятими 
П. рахувалися всі, хто отримував гроші поза домашнім та 
присадибним г-вом. Постійне зростання числа працюючих 
в 1920–30-х здійснювалося за рахунок широкого залучення 
до П. жінок, з-за неможливості утримувати сім’ю за рахунок 
чоловіка. Навесні 1920-го, коли розпочалися відновлювальні 
роботи на всіх рудн., техн. охорону несли понад 1 тис. чол. 
У зв’язку з програмою відродження спочатку 12, потім 5, а в 
кін. року 3-х рудн., найману робочу силу – понад 3 тис. осіб 
– почали скорочувати. Тільки в 1-й пол. року звільнили 100 
кваліфікованих і 587 чорноробочих. Голод, що насувався, 
і відсутність обіцяного гарантованого постачання сприяла 
значному зростанню прогулів: у трав. 1921 – 828 робочих 
днів, а у лип. – вже 4466. Особливо важкі часи були в 1922, 
коли настала гіперінфляція. Так, у трав. робітник 1 розряду 
отримував 980 крб., 5-го – 1550, 10-го – 2550, 14-го – 3400, 
17-го – 4250, то вже в лип. 6-го розряду отримував 6,5 млн. 
рад. крб., з яких 3,5 млн. отоварювалися продуктами по пай-
ку, а у жовт. робітник 1-го розряду отримував 50 млн. крб., 
6-го – 100 млн. крб. В золотих крб. 1913 це дорівнювало 13,8 
крб., а середня зарплата забійника 1913 складала 35 крб. На 
рівень 1913 по зарплаті гірники Криворіжжя вийшли тільки 
в 1924 (див. таб.) Починаючи з 1925 чисельність робітників, 
зайнятих в гірничій пром-ті, починає стрімко збільшувати і в 
1930 досягне величини 1913. 

Повільно, у порівнянні з зарплатою, зростала продуктив-
ність П. Так, на берез. 1924 вона складала на 1 робітника по 
гірничому відділу 64 %, а на 1 працюючого на рудн. – 57 % 
від 1913. Піднялась і собівартість руди. Так, за планом на кін. 
1924 вона повинна бути 8,15 коп. за пуд, а фактично досягла 
9,45 коп. Жінки в гірничому секторі в 1920-х в середньому 
складали 5,3 % від загал. числа, а підлітки – 3,7 %. значно 
зросла і вартість бюджетного набору – з 11,7 крб. в 1913 
до 15,4 в 1924. Збільшення чисельності робітників пром-ті 
Кривбасу і гірничої сфери та середньої зарплати робітників 
наведено в таб.:

Рік Загал. число 
робітників 

(тис.) у 
пром-ті

в т.ч. в гірничому 
секторі (тис.)

Середня зарплата 
гірників (в зол. крб. 

1913, з 1925 - в 
крб.)

1913 бл. 26 бл. 23 35,00
1920 бл. 2 1,048 9,00
трав. 1922 5,2 4,0 12,00
лип. 1922 – 3,5 12,4
жовт. 1922 5,6 3,3 13,79
січ. 1923 – 3,44 16,62
груд. 1923 6,7 4,696 18,55
берез. 1924 6,5 4,5 30,7
січ. 1925 7,9 4,318 –
лип. 1925 8,2 6,891 46,38
жовт. 1926 13,8 бл. 7 52,73

ПОШ-ПРА
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січ. 1927 15,6 9,5 62,8
січ. 1928 24,7 11,9 68,7
січ. 1929 29,0 14,3 73,7
січ. 1930 30,9 15,4 79,3
січ. 1940 43,4 33,1 132

Слід зауважити, що зарплата ін. категорій працівників в 
середньому була на 25–30 % нижчою.

З 1931 к-ть робочої сили на пром. підпр-вах почала визна-
чатися зверху шляхом планування по кожному підпр-ву. Мо-
лоді фахівці, що отримували освіту, в обов’язковому порядку 
повинні були відпрацювати 3–4 роки згідно з направленням. З 
1939 введена держ. програма створення трудових резервів, 
у відповідності з якою випускники шк. розподілялися по на-
вчальних закладах і виробничих орг-ціях в централізованому 
порядку, через місц. ради та міністерства. З 1940 звільнити-
ся з роботи можна було лише за згодою адміністрації або 
при реорг-ції підпр-ва. Обов’язковість працевлаштування 
робітника, якого скорочували, призводила до накопичення 
зайвої робочої сили. З 1933 розпочато перехід на більш про-
гресивну відрядну форму оплати П., але в багатьох випадках 
вона була формальною, оскільки адм.-тех. персонал не міг 
забезпечити робітнику нормальних умов П. У квіт. 1934 при-
йнято закон, згідно з яким у разі невиконання робітником 
норми виробітку з його вини, оплата П. проводитиметься 
на підставі з фактичною к-тю і якістю виконаної роботи або 
виробленої продукції, без гарантії мінімального заробітку. 
Відрядна сис-ма в пром-ті Криворіжжя впроваджувалася 
протягом 2-ї пол. 1930-х, але фактично на неї перейшли 
лише бл. 60 % пром. працівників. Ін. отримували почасову 
оплату. Штучно ініційовані різноманітні “рухи” (ізотівський, 
стаханівський та ін., соцзмагання, ударництво) суттєво на 
підвищення к-ті та якості валового продукту впливу не мали. 
Завдяки тому, що окремі робітники з різних причин значно 
перевиконували норму, це використовувалося в цілому для 
їх загал. підвищення, щоб таким шляхом змусити робітників 
працювати інтенсивніше.

Не гнучкою була також сис-ма визначення якості П., що 
призводило до небажання збільшувати продуктивність. Так, 
в 1922 було впроваджено 17-розрядну тарифну сітку з за-
даною різницею ножиців 1:8. Згодом вона почала наростати, 
зокрема вищий техн. персонал; бюрократія отримувала зна-
чно вищі оклади, ніж встановлені норми. З ін. боку в пром-ті 
різниця почала вирівнюватися за рахунок зменшення к-ті 
розрядів – спочатку до 10, а потім до 8 (1931), коли різниця 
між крайніми розрядами становила 3,7 рази.

Час П. також змінювався: в 1881 він становив 12 і більше 
годин. Хоча законом від 1897 робочий день був обмежений до 
11,5 год., але на практиці його не дотримувалися. У результаті 
реформ 1905 день скорочено до 10,5 год., але з 1908 знову 
відновлено 11,5 год. Третій Універсал УНР (20 листоп. 1917) 
проголосив 8-годинний робочий день.

На поч. 1919 Наркомат праці УСРР проголосив 8-годинний 
робочий день, а для підлітків віком 14–16 – 6-годинний. Протя-
гом 1929–33 робочий день в пром-ті було скорочено до 7 год., 
а робочий тиждень – до 5-денки (4 робочі дні, а 5-й – вихідний). 
Причиною цього був великий наплив робочої сили з села і 
бажання змусити працювати людей в неділю з антирелігійних 
міркувань. Згодом 6-денний робочий тиждень відновили, а 
у 1940 – і 8-годинний робочий день. Понаднормова П. була 
забороненою ще за царату. Рад. влада продублювала цей 
закон у 1921, але фактично її весь час практикувала, тому 
що робітники намагалися більше заробити, а адміністрація 
просила виконати план. 

Середня оплачувана відпустка в 1930 була 12 днів на рік, 
але ті, хто мало заробляв, часто залишалися працювати. 
Понаднормові години роботи встановлювалися за графіком, 
узгодженим між адміністрацією і профкомом, які також за-
ймалися питаннями харчування в їдальнях, буд-ва житла, 
роботи клубів, розподілу путівок, охорони праці тощо. 

Спори вирішувалися між адміністрацією і працівником 
через конфліктні комісії профспілкових орг-цій. Страйки були 

заборонені у 1895, в період непу тимчасово дозволялися, а 
потім знову заборонили (у 1928). Але стихійні страйки ще 
відбувалися на поч. 30-х (КМЗ). Охорона П. на вир-ві і зо-
крема в гірничій пром-ті стояла на низькому рівні з 80-х 19-го 
і до поч. рад.-нім. війни. Статистика нещасних випадків, що 
друкувалася щорічно за царату і в 20-ті 20-го в 1930 стала 
засекреченою. Відомо, що травматизм і професійні захворю-
вання в залізорудній пром-ті щорічно збільшувалися.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 44, А. 21; Там само, С. 4, А. 47; 
Там само, С. 422, А. 15, 30, 50; Там само, С. 929, А. 9, 17; Там само, С. 
735, А. 315; Там само, С, 367, А. 65; Там само, С. 368, А. 12; Там само, 
С. 593, А. 253; Там само, С. 1420, А. 32; Нові адміністративні р-ни УРСР. 
Х., 1930, с. 98–99, 274–275.

Літ.: ИГиС УССР. К., 1977, с. 302.

Преса – рукописні і друковані періодичні (газ., ж.) і непе-
ріодичні (книги, брошури, листівки) видання, що є засобом 
інформації, формування громадської думки, ідеологічною 
зброєю партій та ін. громадських орг-цій.

На Криворіжжі П. зародилася пізно, – перша місц. газета 
побачила світ у квіт. 1917. На поч. 20 ст. жителі краю під-
писувалися або купували ряд видань, які поширювалися 
у Херсонському і Верхньодніпровському повітах. Це, зо-
крема: «Верхнеднепровский земский листок», (1906–17),  
«Вестник Юга» (1902–05); «Вестник Южно-Русской обл. вы-
ставки в Екатеринославе» (1909–10), «Днепровская молва» 
(1898–1902), «Екатеринославская земская газ.» (1915–1917), 
«Екатеринославские губернские ведомости» (1838–1917), 
«Екатеринославский листок» (1882–84), «За царя и Родину» 
(1906–10), «Новороссийский край» (1908–11), «Новороссий-
ский телеграф» (1875–97), «Правда» (1877–80), «Придне-
провский край» (1898–1917), «Русская правда» (1906–18), 
«Русское дело» (1916–17), «Херсонские губернские ве-
домости» (1838–1917), «Юг» (1898–1907), «Южная заря» 
(1906–15). З укр. ж. відомий “Українська Хата” (1909–14).

У квіт. 1917 розпочато видання газ. “Известия Криворог-
ского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов», яка з квіт. 1918 стала називатися “Криворізькі Вісті”, а 
згодом – “Вісти–Известия”. З лют. по лип. 1919 вже виходили 
як «Известия Криворогского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов». В період існування УНР на 
Криворіжжі поширювалися газети “Вісник комісаріату Хер-
сонщини” і “Голос махновца”. (Див. Газета міська).

На поч. 1923 у Криворізькому повіті виписувалося 700 на-
йменувань газ. Із запровадженням українізації (1923–33) по-
ширювався літ.-політичний ж. “Червоний Шлях” (1923–36). З 
газ. розповсюджувались урядово-партійні щоденки “Комуніст” 
і “Вісті ВУЦВК” та окружна “Красный Горняк” (1924, з жовт. 
1928 – “Червоний Гірник”). З ж. користувався популярністю 
літ.-худ. “Плужанин” (далі “Плуг”), “Нова генерація”, “Україна”. 
Місц. автори друкувались у Донецькому “Забої”, який вважав-
ся також і органом Криворізької літ. орг-ції (див. “Забій”).

У 1920-х підписка була, гол. чин., колективною, значну 
частину коштів сплачували профспілки. Так, у 1-му кварталі 
1925 7873 чл Всеукр. спілки гірників виписували 4687 газет 
і 983 журнали. Адм. методом з 1931 почали насаджуватись 
ж. “Изобретатель” і “За новую шахту”, та двотижневик “За 
темпи, качество, проверку”. на поч. жовт. 1931 вийшов 1-й 
номер літ.-худ. ж. “Кривбас” Криворізької орг-ції ВСПП. Не 
дивлячись на показову лояльність до партійних установок у 
сфері творчості та літератури, редакцію ж. було звинувачено 
в націоналістичному ухилі, а видання закрито у берез. 1934, 
с тих пір літ. ж. не видавалися. 

З 1931 розпочато уніфікацію газ. видань за рос. зразком, а 
з жовт. заборонено випускати газ. обсягом понад 4 сторінки. 
Посилився тиск на збільшення підписки на партійно-урядові 
видання. Газ. мережа значно розширюється за рахунок за-
початкування багатотиражок (див. Багатотиражка), а через 
деякий час – ще й преси політвідділів МТС і радгоспів. Най-
більший наклад серед багатотиражок був у газ. “Темпи ви-
рішують”, заснованої у лип. 1931 (орган партійної, комсомоль-
ської і постройкому  металургійного з-ду). Через рік він досяг 
5 тис. прим. З трав. 1936 ця газ. стала називатися “Металург 
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Кривбаса”.  Багатотиражки виходили на рудн. Кагановича (з 
кін. 1932), ім. Леніна (з 1930-го), ім. Чубаря (з 1931), ім. Дзер-
жинського (з 1931), “Більшовик” (з 1931), “Першотравневий” 
(з 1937), на Коксохімз-ді (з 1933), Центральних майстернях 
Криворіжжя (згодом з-д „Комуніст) (з 1933), МТС ім. Леніна 
(з черв. 1933). Наклад більшості багатотиражок коливався в 
межах 500–1000 прим. У 1938 видавалося 13 рудн. багато-
тиражок, у 1939 їх число скоротилося до 7 (загал. тираж 
складав 7,3 тис. прим.), а у 1941 збільшилося до 15.

Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1463, А. 42; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 
367, А. 142; Там само, Оп. 2, С. 251, А. 2884;, Там само, С. 729, А. 36–37, 
60–61; ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 593, А. 234; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 16, 
С. 35, А. 79; Каталог дореволюційних газ., що видавалися в Україні 
(1822–1916). К., 1971.

Літ.: Культурне буд-во в УРСР. К., 1940, с. 92.

Приватне підприємництво у 20-х роках 20-го сторіч-
чя – діяльність відокремлених, незалежних і самостійних 
товаровиробників, яка базується на П. власності на засоби 
вир-ва.

П. торгівля виконувала конструктивну функцію – задо-
волення матеріальних потреб населення шляхом реалізації 
продукції держ. та П. пром-ті, а також виробників с-г продук-
ції. Період організаційного оформлення сектору П. торгівлі 
охоплював 1921–23. Друга пол. характеризувалася засто-
суванням адм.-командних факторів: обмеження, витіснення 
та руйнування сис-ми П. торгівля на Криворіжжі. Загал. к-ть 
закладів П. торгівлі в кілька разів перевищувала державно-
кооперативних в Криворізькому окрузі:

Рік Заклади П.торгівлі Заклади держ.-
кооп. торгівлі

Частка П. від 
загалу (у %)

1923 462 19 96

1924/25 1459 1919 76

1925/26 1931 2525 76  

на 1.01.30 
(м. Кривий Ріг)

112 289 38,7

На 1923 в 462-х П. торгових закладах працювало 537 осіб, 
в т.ч. за наймом 15. Тобто, в абсолютній більшості торгових 
одиниць наймана праця не застосовувалася. Торгівля, гол. 
чин. була дрібною. На це вказує статистика вибірки патентів 
у 1923: 1-й розряд – 110, 2-й – 247, 3-й – 98, 4-й – 6, 5-й – 1. 
Торгівля велася з 254 постійних прилавків і 108 – на базарах. 
Обіг за 1922/23 оперативний рік склав 573536 крб. На поч. 
1923 в Криворізькому окрузі діяло 3 оптово-роздрібних П.п. 
з обігом 125 тис. крб., 180 роздрібних, з обігом 905,8 тис. 
крб. (дані по 144 П.п., в середньому 6 290 крб.). За 1-у пол. 
1923/24 обіг склав 1 030 800 крб.

Вибірка патентів в окрузі на 1 жовт. 1924 мала такий ви-
гляд:

Розряд Місто Сільс. місцевість

к-ть на суму к-ть на суму

1 200 712 270 574

2 267 1571 520 1807

3 171 3186 161 1774

4 28 1604 171 1224

5 3 589 15 1553

Всього 669 7662 1137 6932

Разом з держ.-кооперативною формою було взято патентів 
у Кривому Розі і Нікополі 780, в сільс. місцевості 1489.

У 1925/26 було взято патентів 1-го розряду 460, 2-го – 960, 
3-го – 441, 4-го – 55, 5-го – 15. Обіг П. торгівлі в Кривому Розі 
склав у цей період 17,4 % від загалу, а у сільс. місцевості 
– 39,1 %. У грошовому еквіваленті за 1-е півріччя 1925/26 
це було: гуртова торгівля – 197 400 крб., гуртово-роздрібна 
– 801814 крб., роздрібна – 4745669 крб. Всього 5744883 крб. 
Обіг всіх форм торгівлі склав 19282146 крб.

Орг-ційну мережу П. торгівлі становили роздрібні та дрібно-
оптові заклади, а оптова торгівля була зосереджена в держ.-
кооперативному секторі. Вивчення даних торгової статистики 
та архівів дозволяє зробити висновок, що П. торгівля забез-

печувала протягом 1921–23 (тобто, період голоду і важкої 
соціально-економ. ситуації) бл. 60 % товарообігу, взявши на 
себе важливу функцію постачання продуктами різні групи на-
селення. Якщо подивитися на розбивку загал. торговельної 
мережі за характером торгівлі, то видно, що у 2-й пол. 1920-х 
П. торгівля займала лідируюче положення.

Розбивка торгівельної мережі за характером торгівлі:

Торг. мережа
На 1.01.26. На 1.01.27. На 1.01.28.

% П. від загалу % П від загалу % П. від загалу

Дрібна (1 і 2 розряд) 95,0 97,1 95,9

Середня (3 розряд) 60,8 60,7 45,3

Крупна (4–6 розряд) 33,0 30,7 30,3

П. обіг в загальній торгівлі у 1925/27 по Криворізькому 
округу:

Найменування товару 1925/26 (у %) 1926/27 (у %)

Хлібофуражний 22,9 13,2

Харчові, с-г сировина 52,3 47,6

Харчові фабричні 31,3 25,4

Мануфактура 20,3 10,4

Одяг, галантерея 54,0 45,3

Металеві вироби 11,4 6,5

С-г машини – –

Будівельні і паливні 
матеріали

12,2 10,1

Шкіряні вироби і взуття 28,0 22,7

В середньому 23,4 18,0

Послугами П. торгівлі користувалася значна частка робіт-
ників і службовців (у відсотках):

Назва товару
Робітники Службовці

1925 1926 1927 1925 1926 1927

Паливні і 
освітлювальні 
матеріали

7,1 8,1 8,0 28,7 23,3 16,2

Харчові 
продукти

51,1 55,8 45,6 56,3 54,2 46,3

Одяг і взуття 45,0 35,8 16,6 30,5 21,7 12,3

Госп. товари 76,5 52,5 33,8 50,8 51,3 42,8

Ліквідація П. сектору означала згорнення потужного дже-
рела податкових надходжень до бюджету, у якому частка П. 
торгівлі досягла 22 %. Тому політика обмежень і витіснення 
“непманів” виявилася серйозним прорахунком органів рад. 
влади.

Діяльність криворізьких підпр-в у галузі дрібної пром-ті.
Формування групи П. підпр-в відбувалося на основі рад. 

законодавства. Денаціоналізація дрібних пром. підпр-в 
розпочалося ще в 1922, коли продовжував діяти принцип 
націоналізації. Держава дозволила приватизацію дрібних і 
бездіяльних підпр-в переважно на правах оренди спочатку 
не запроваджуючи масових обмежень і адм. тиску. Орендні 
підпр-ва за типом виробничих відносин і формою господарю-
вання були П., але юридично залишалися держ. власністю, 
оскільки належали до націоналізованого фонду. Всі підпр-ва 
підлягали обов’язковій реєстрації Криворізьким раднаргос-
пом. Так, у 1923/24 колиш. власникам повернули 43 млини, 
а в 1924/25 – ще 7, 2 маслоз-ди, цегельний з-д, миловарню. 
У 1925/26 віддали 5 млинів, 5 маслоз-дів і цегельний з-д на 
загал. суму 30,9 тис. крб. Загалом за вказані роки денаціона-
лізовано підпр-в на суму 306 658 крб. У 1924 в оренду здали 
41 млин, 14 маслоз-дів, механічний з-д і миловарню. У 1925 
таких підпр-в вже було: 89 млинів, 28 маслоз-дів, 2 механічних 
з-ди, миловарня, 9 вапнякових печей, 1 кар’єр, на загал. суму 
1 444 000 крб. (в 1924 – на 838 000 крб.). 

Для П. підпр-в визначили ценз, за основу якого взяли 
наявність найманих робітників та потужність механічних дви-
гунів. У 1924/25 П. особи орендували бл. 60 % підпр-в держ. 
орендного фонду Криворізького округу. Ефективність роботи 
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таких вир-в була досить високою – вони забезпечували бл. 2/3 
надходжень до місц. бюджету і перевищували обсяг товарної 
продукції держ. місц. пром-ті у 2–3 рази. 

За формами користування пром. підпр-ва поділялися 
на власні, орендні та концесійні. Власні досягали 25 %, 
орендні – 70 %, концесійні – 5 %. Найбільш успішним для П. 
підприємців був 1925/26, коли склалася сприятлива еконо-
мічна кон’юнктура. Розвиток підприємництва йшов по лінії 
переробки с-г сировини, що давало можливість скорого 
поновлення. Домінуюче положення в Криворізькому окрузі 
займала харчосмакова і борошняна пром-ть (бл. 70 % всіх П. 
підпр-в). Серед ін. швидкими темпами розвивалася маслобій-
на, пивоварена, обробка шкіри, дерева, металу. А в частині 
нецензової пром-ті (менше 30-ти робітників при відсутності 
двигуна, або до 15 робітників при його наявності) високими 
темпами розвивалося вир-во взуття і одягу. загал. обсяг у 
пром. вир-ві округу на 1925/26 досяг 6,1 %. 

З кін. 1926 держава розпочала політику витіснення при-
ватника з пром-ті. У 1927 обсяг продукції зменшився на 56 % у 
цензовій пром-ті, в нецензовій – на 0,8 %. Вся питома вага П. 
пром-ті по вир-ву предметів споживання знизилася до 39,2 % 
від загалу. Обмеження у сфері легального бізнесу заставили 
підприємців перейти у приховані області діяльності. Почали 
орг-тися т. зв. лжекооперативи і лжеартілі. більшість обігових 
коштів приватників (80–87 %) була зосереджена в галузях 
по вир-ву засобів споживання. Робоча сила на П. підпр-вах 
складала 9 % від її загал. к-ті в Криворізькому окрузі.

Кустарно-ремісна діяльність міського і сільс. населення 
мала сімейно-цеховий тип П. підпр-ва. Націоналізовані в 
1922 на підставі постанови ВУЦВК “Про дрібну і середню 
промисловість” не підлягали поверненню колиш. власникам. 
Кожна галузь кустарного вир-ва мала свою спеціалізацію 
(див. Кустарна пром-ть).

На 1 жовт. 1925 кустарна пром-ть округу нараховувала 417 
вітряків, 6 млинів з кінським тяглом, 17 – водяних, 4 парових, 
15 просорушок, 15 сукновалень, 10 столярних майстерень, 2 
шкіряних з-ди, 6 маслоз-дів, 3 миловарні, ковбасний з-д, 30 
дрібних підпр-в, 137 кузень. Загал. к-ть працюючих складала 
719 осіб. У 1924–27 продукція кустарів досягала 70 % обсягів 
П. пром-ті, а вся П. пром-ть у 1926–27 – 3,7 % загал. пром-ті 
Криворізького округу, отже не могла бути серйозною конку-
рентною силою. Зарплата найманих робітників була вищою, 
ніж на держ. підпр-вах. Вони отримували від власників премії, 
оплату надурочних робіт, відпустки. Кустані промисли в місті і 
на селі представляли соціально-екон. тип П. підприємництва, 
а не капіталістичний уклад вир-ва. Будучи найчисельнішою 
групою підприємців, кустарі, особливо на селі, уособлювали 
професійну групу, яка задовольняла попит населення на 
засоби вир-ва, компенсуючи їх брак у державі, та низьку 
купівельну спроможність населення.

Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 606, 608, 617, 630; «Статистика Криворіжжя”, 

1925, № 2, с. 34–36; Таке саме, 1927, № 1, с. 36–40; ЦДАВОВУ, Ф. 5820, 
Оп. 1, С. 3226, А. 6–28, 60; Сушко О.О. Становлення та функціонування 
приватного підпр-ва в Україні періоду НЕПу (1921-1928): історико-
теоретичний аспект. А/р д.і.н. К., 2004, с. 16–22.

Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий 
Ріг, 2005, с. 112–114.

Приватні навчальні заклади. На 1917 у містечку Кривий 
Ріг існувало 3 П.н.з. Найбільш популярним був “Криворізький 
приватний середній чоловічій навчальний заклад”, який пра-
цював по курсу 8-класної чоловічої гімназії Міністерства нар. 
освіти. Засновник Лука Наумович Головченко, законовчитель 
– о. Пантелеймон Рибальченко. 2-й П.н.з. – “Криворізька 
приватна жіноча гімназія”. Засновник – Варвара Євсеєвна 
Головченко, законовчитель – о. П. Рибальченко, викладачі 
– Р.Г. Хабасов, Л.Н. Головченко, О.М. Красильникова, К.М. 
Галузева, К.М. Доброва, Л.І. Дряхлова, М.М. Авдєєва, В.Т. 
Дардакова, М.І. Мішковська. 3-й П.н.з. – “Жіночій середній 
навчальний заклад” з курсом 7-класної П. гімназії. Засно-
вник – Олена Должанська; пед. персонал: О.Л. Должанська, 
Р.Р. Шлаім, М.М. Клейнер, Л.С. Розенберг, З.А. Форер, Д.Ц. 
Букчіна.

Літ.: Памятная книга Херсонской губернии на 1917. Херсон, 1917.

Приворотна Балка – курганна група і однойменне по-
селення доби пізньої бронзи, що розташовувалося поблизу 
10-го мкр. ПівнГЗК (Даманський). Група складалася з 4-х 
насипів, 2 з яких досліджені у 1981. Курган Лук’янівка мав 
висоту 3,7 м. В ньому знайдено 25 поховань доби міді-брон-
зи. В похованні 1 зафіксовані залишки дерев’яного воза, а в 

Приватний ресторан серед 20-х 20 ст. (листівка)

Поховання з порушенням анатомічної цілісності кістяка  
курган 7, 1981
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18 – 4-х коліс. В могилі 10 на черепі померлого знаходилася 
вохрова маска, а у лобній кістці – отвір від трепанації. У 
складі інвентарю поховання 25 була фасеточна амфіболітова 
сокирка-жезл. 

У прикурганній виїмці виявлено 4 поховання доби пізньої 
бронзи. 

У кургані 4 досліджено 15 поховань доби міді-бронзи. 
Найбільш цінною знахідкою виявилася амфіболітові орна-
ментована сокира з поховання 14.

Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 95.

Прикраси – зйомне, рухоме оздоблення з постійних або не 
дуже матеріалів. Відрізняються від нерухомих прикрашаючих 
елементів (татуювання, деформація тіла, зачіска). П. почали 
виготовляти ще в нижньому палеоліті. П., знайдені у меж-
ах суч. Криворіжжя, виготовлені з каменю, вохри, кісток та 
зубів тварин, рогу, черепашок, міді, бронзи, заліза, золота. 
Крім декоративних функцій П. відігравали роль оберегів. 

Поділяються на головні (начільні, скроневі, вушні), лицеві 
(підвіски), нагрудні (намисто, підвіски, гривні), наплічні, для 
рук, пальців.

Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 220.

Примирительні камери (ПК). Для вирішення конфліктів 
між робітниками і підприємцями у 1917 в басейні почали ство-
рювати ПК, куди на паритетних засадах входили представни-
ки робітників і власників. Вони повинні були попереджувати 
конфлікти між трудом і капіталом або мирно їх вирішувати 
шляхом узгодження робітників і підприємців. До закінчення 
розгляду справи в ПК заборонялися самовільне припинення 
роботи і страйки. Криворізька Рада з метою покращення 
орг-ції роботи ПК 21 лип. 1917 прийняла проект положення 
про ПК, що регламентував їхню діяльність. Так, згідно з ним 
розгляду в ПК підлягали справи про суперечки і неузгодже-
ність між робітниками і адміністрацією, службовцями і адмі-
ністрацією. ПК складалася з 2-х представників адміністрації і 
2-х представників робітничих комітетів. Засідання могли бути 
як відкритими, так і закритими. Резолюція ПК повинна бути 
винесена не пізніше як через 3 дні з початку розгляду справи. 
Голова в кожному випадку вибирався шляхом жеребкування 
із середовища чл. ПК. Рішення ПК вважалось остаточним, 
якщо протягом 7 днів воно не оскаржувалось однією зі сторін 
у Центральній камері при Раді,

У 1917 ПК очолював соціал-демократ Нікітін.
Літ.: «Известия Криворогского Совета», 1917, лип., № 15.

Природний рух населення – народжуваність, шлюби, 
розлучення, смертність. Різниця числа народжень і смертей 
на даній тер. становить П. приріст н.

П.р.н. в 1923 мав такий вигляд:
Показник Місто Округ Разом

Чисельність населення 19047 469832 488879

Число народжень 790 15872 16572

Народжень на 1000 душ 41,5 33,6 33,9

Число смертей 255 6830 7086

Смертей на 1000 душ 13,4 14,5 14,6

Абсолютний приріст населення 535 8951 9486

Приріст на 1000 душ 28,1 19,1 19,4

Число шлюбів 363 4381 4744

Шлюбів на 1000 душ 19,1 9,3 9,7

Число розлучень 33 441 474

Розлучень на 1000 душ 1,7 0,9 0,9

Число смертей на 1000 народжень 32,3 43,3 42,8

Число розлучень на 1000 шлюбів 9,1 10,1 10,0

П.р.н. в 1924 мав такий вигляд:

Показник Місто Округ Разом

Чисельність населення 19952 – –

Число народжень 1155 21246 22401

Народжень на 1000 душ 57,8 – –

Число смертей 365 6576 6941

Смертей на 1000 душ 18,3 – –

Абсолютний приріст населення 790 14670 15460

Приріст на 1000 душ 39,6 – –

Число шлюбів 386 5163 5549

Шлюбів на 1000 душ 19,3 – –

Число розлучень 49 564 613

Розлучень на 1000 душ 2,4 – –

Число смертей на 1000 народжень 31,6 – –

Число розлучень на 1000 шлюбів 12,7 – –

В 1-й пол. 1925 в Криворізькому окрузі померло 2635 ді-
тей віком до 5 років, з них 1441 хлоп. і 1194 дівч. (хлоп. 55 
%). Більше за все померло дітей віком від 1 до 2 років (658), 
далі йшла група від 6 до 12 місяців (476), велика смертність 
була у віці до 1 місяця (329). більш за все померло в берез. 
(575), потім у квіт. (512). З хвороб, через які вмирали діти, 
на першому місті був кір (446), потім органів дихання (623) і 
нервової сис-ми. 

Шлюбів за вказаний період зареєстровано 3086 по р-нах 
і 166 у Кривому Розі. Розлучень 478 і 27 відповідно. Пере-
важний вік розлучень чоловіків – 20–24 роки і 25–29 років, 
жінок – 20–24 роки.

На Криворіжжі у 1926 народилося 25480 дітей, померло 
8910 осіб, приріст склав 16570 осіб.

П.р.н. у 1926:
Місто Округ Разом

Чисельність населення 31194 533562 564756

Число народжень 1222 24258 25480

Народжень на 1000 душ 39,2 45,5 45,1

Число смертей 438 8519 8957

Смертей на 1000 душ 14,0 16,0 15,8

Абсолютний приріст населення 784 15739 16523

Приріст на 1000 душ 25,1 29,5 29,2

Число шлюбів 425 6394 6819

Шлюбів на 1000 душ 13,6 12,0 12,0

Число розлучень 88 893 981

Розлучень на 1000 душ 2,8 1,8 1,7

Число смертей на 1000 народжень 35,8 35,1 35,1

Число розлучень на 1000 шлюбів 20,7 14,0 14,4

Дані за ін. роки відсутні. Відомо, що в 1929 середній кое-
фіцієнт шлюбів становив бл. 11%, а згодом почав знижува-
тися. Коефіцієнт розлучень спочатку підвищувався, а в 1940 
знизився до 1 на 1000 душ н., прибл. 8,0 шлюбів.

Разки намистин з міді. 
Могильник 4 тис. до н.е. на вул. Ватутіна, 1992
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1926 за показниками відповідає 1914. Коефіцієнт П. 

приросту зменшився з 19,2 до 18 в 1930 при наростанні по-
казника смертності (18,9 в 1931). Смертність збільшується в 
1932–33. Приріст складає 10,2, тобто у 3 рази нижчий, ніж у 
1926. Народжуваність у 1932 в порівнянні з попереднім роком 
знизилася на 4,5, а в порівнянні з 1926 (оптимум) – на 13,4 
особи на 1000 душ в Кривому Розі.

Ситуація почала покращуватися з 1935 і на 1940 коефіцієнт 
народжуваності піднявся до 27, смертності – утримувався на 
рівні бл. до 13,7, П. приріст склав 13,3).

Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925,с . 74–79; “Статистика Криворіжжя”, 1925, № 2, 
с. 3–6; Таке саме, 1927, № 1, с. 46–48.

Літ.: Мельник О.О. Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 
1921–1923, 1932–1933 на Криворіжжі. Кривий Ріг, 2003, с. 242.

Примітка: підрахунки автора за вказаними джерелами.

Присадибне господарство (особисте підсобне гос-
подарство) – дрібне приватне г. колгоспників, робітників 
радгоспів та службовців у сільс. місцевості та ін. груп насе-
лення у с.м.т., малих і середніх містах, а також сади і городи 
робітників і службовців у великих містах.

Під час суцільної колективізації 1930 П.г. було практично 
ліквідовано. Однак, коли згодом на колгоспи було накладено 
великі обсяги заготівель с-г продукції, то на оплату праці в на-
туральній формі залишилося мало врожаю. Зерна, що вида-
валося на трудодні, не вистачало для проживання і утримання 
худоби. Тому з боку держави було дозволено мати П.г., яке 
розглядалося як тимчасова поступка “приватновласницькій 
стихії”. На поч. 1933 у Криворізькому р-ні, (який на той час 
включав і суч. Широківський), з усієї к-ті землі 264 749 га під 
городами знаходилося 4287 га, під садами і виноградниками 
– 1109 га, під ріллею – 301 га. Фіксований розмір П.г. було 
узаконено в 1935 (“Зразковий статут сільськогосподарчої 
артілі”), він становив бл. 0,4 га, а у черв. 1939 його було змен-
шено до 0,25–0,30 га. Аналогічна політика велась і відносно 
худоби, яку дозволялось утримувати колгоспникам. На поч. 
жовт. 1932 у колгоспників Криворізького р-ну було 33 коня, 
в т.ч. 28 робочих, 5812 голів великої рогатої худоби, в т.ч. 9 
бугаїв, 4340 корів, 1463 нетелів та молодняку, 15 овець, 1628 
свиней (в т.ч. 126 маток). За статутом 1935 дозволялося мати 
одну корову на двір, 2 телят, свиню з підсвинками, не більше 
10 овець або кіз, не більше 20 вуликів, необмежену к-ть птиці 
та кролів. Однак через великі податки і брак кормів бл. 50 % 
дворів не взмозі були утримувати худобу. Обов’язкові постав-
ки перед війною були такі: м’яса – 25 кг живої ваги, молока 
– 100 л, вовни – 720 г. Ці поставки розповсюджувалися і на 
ті П.г., які не тримали худоби. Продуктивність праці на П.г. і 
врожайність були на 15 % вищими, ніж у колгоспах. У бюджеті 
колгоспної родини бл. третини доходів давало П.г.

Робітники і службовці, які проживали на селі і працювали 
у радгоспах, могли мати П. ділянку не більше 0,4 га (0,15 га 
на поливних землях), ін. – не більше 0,25 га, ті, що проживали 
на селі, але працювали поза с-г – не більше 0,15 га.

Під П. буд-во у місті виділялося від 0,03 до 0,06 га, у с.м.т. 
– від 0,7 до 0,12 га. Працівникам пром-ті та держ. установ, 
які проживали у місті, дозволялося мати городні й садові 
ділянки площею до 0,15 га, але капітальне буд-во на них 
заборонялося.

К-ть худоби, яку дозволялось утримувати неколгоспникам, 
що проживали на селі, була приблизно такою ж, як і для 
колгоспників.

Продуктивність усіх П.г. колгоспників і не колгоспників 
разом у валі продукції с-г р-ну в 1940 була приблизно такою: 
все м’ясо (разом з птицею) – 73 %, с т.ч. свинина 72 %, молоко 
й молочні продукти – 81 %, яйця – 90 %, мед – бл. 40 %.

Дж.: Довідник з основних статистично-економічних показників г-в 
р-нів Дніпропетровської обл. УРСР. Х., 1933, с. 12–13, 88–89.

Літ.: ЕУ, т. 6. Львів, 1996, с. 2343–2345.

Прогімназія – неповна середня шк. з 4-річним курсом 
навчання, окремо для хлопчиків і дівчаток. 

Жіноча П. знаходилася на вул. Церковній (нині вул. Каліні-
ченка, 5) і була заснована Варварою Євсеївною Головченко у 

1909 (за спогадами К.Я. Полінської). У 1914 П. перейшла на 
курс повної гімназії. Навчальна програма П. відповідала 1–6 
класам гімназії. При вступі до 1 класу П. вимагалися знання 
в обсязі 3-річної початкової шк. До навчальної програми П. 
входили: Закон Божий, рос. мова, латина, франц. мова, ма-
тематика, природознавство, історія, географія, малювання. 
Після закінчення чергового класу П. було можливо вступити 
без іспитів до наступного класу гімназії. П. також мала право 
проведення іспитів на звання вчителя початкової шк. і на 1-й 
клас урядовця.

Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 124; 
ЕУ, т. 6. Львів, 1996, с. 2349.

 “Продамет” – т-во по продажу виробів металургійних 
з-дів, найбільша в дореволюційні часи на тер. України моно-
полія. За характером – синдикат, що знаходився під контр-
олем міжнародного європ. банківського капіталу. У 1913 
продавав 80–100 % виробів металургійних з-дів Рос. імперії. 
Дозвіл на утворення “П”. отримано в лип. 1902. До “П”. на-
лежало 12 найбільших металургійних підпр-в з основним 
капіталом 175 млн. крб. Гол. акціонери мали на Криворіжжі 
ряд великих рудн. Т-во Донецько-Юріївських металургійних 
з-дів (розробки з 1895), Південно-Руське Дніпровське мета-
лургійне т-во (з 1887), “Провіданс” (з 1897), т-во Брянських 
з-дів (з 1886) “Гута Банкова” (Царство Польське, з 1892), 
Генеральне т-во (з 1898), Новоросійське т-во Дж. Юза (з 
1886), Нікополь-Маріупольське т-во (з 1896) та ін. Більшість 
з компаній “П”. були під контролем груп французьких, бель-
гійських, німецьких і місц. банків, які також перебували під 
іноземним контролем, зокрема “Азово-Донський банк”, філія 
якого знаходилась у Кривому Розі. Французький капітал 
контролював 52 % акцій, бельгійський – 23 %, німецький – 17 
%, рос. – 8 %. Центральне правління містилося в Петербурзі. 
Гол. операції проводилися з Харкова, але всі найважливіші 
питання вирішувались у Парижі.

Одночасно “П”. вів боротьбу проти картелю “Продаруд” 
та “Проодвугілля”, яка закінчилася перемогою “П”., що до-
зволило створити ще й вертикальну монополізацію: руда 
– вугілля – метал. Це дало змогу проводити політику зниження 
цін на метал. Всеохоплююча монополія “П”. викликала за-
непокоєння царського уряду, який з 1912 почав втручатися 
в його операції, щоб зупинити зростання цін на продукцію 
синдикату. У 1915 уряд встановив держ. контроль над “П”. 
У січ. 1918 рад. уряд РРФСР проголосив націоналізацію “П”, 
проте реально Криворізькі рудн. у 1918 ще знаходилися під 
контролем структур “П”.

Літ.: Зив. В. Иностранные капиталы в русской горноз-дской пром-
ти. Пб, 1917.

 
«Продаруда» – т-во по продажу руди Півдня Росії, картель 

Гімназія В. Є. Головченко, суч. фото
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виключно рудовидобувних незалежних компаній Криворіжжя, 
одна з великих монополій України. Засновником “П”. був 
Сергій Миколайович Колачевський. У берез. 1908 у готелі 
“Франція” (м. Катеринослав) відбули установчі збори 8-ми 
рудопромисловців. Головою вибрано С.М.Колачевського, 
секретарем – Б.П. Попкова. Гол. метою т-ва було узгодження 
відпускних цін на руду для металургійних з-дів. Спершу капі-
тал належав місц. підприємцям, згодом він попав під контроль 
французьких і бельгійських фінансистів, які викупили більшу 
частку акцій “П”. з метою його ліквідації. Для цього у 1911 
у Парижі було створено “L’Union Miniere et Metallurgiqe de 
Russie”, одним із завдань якого була скупівля залізорудних 
рудн. Криворіжжя для «Продамету». Цей синдикат був гол. 
конкурентом, що об’єднував рудовидобувні і металургійні 
підпр-ва. Протягом 1913–15 “П”. розпалося в зв’язку з тим, 
що окремі чл. картелю потрапили в залежність до “Прода-
мету”.

Літ.: «Горноз-дской Листок», 1908, № 110; Таке саме, 1908, № 108; 
Зив В. Иностранные капиталы в русской горноз-дской промышлен-
ности. Пб, 1917, с. 95–97.

Продовольчий комітет. Створювалися для розробки і 
прийняття термінових заходів для постачання продоволь-
ством населення і армії. Існували губернські, повітові і волосні 
П.к., які мали вертикальну підпорядкованість. Крім волосних 
на Криворіжжі діяв і гірничоз-дський П.к., як структурна оди-
ниця Донецько-Криворізького П.к., що займався питаннями 
П. забезпечення рудничного р-ну. П.к. регулярно проводили 
узгоджувальні наради з представниками всіх зацікавлених 
сторін. Діяли до кін. 1917. Гірничоз-дський к. Херсонської 
губернії очолював Сен-Лорак.

Літ.: «Екатеринославская земская газ.», 1917, 28 мар., 20 мая.

Продподаток (продовольчий податок) – сис-ма оподат-
кування сільс. населення, введена постановою 10-го з’їзду 
РКП(б) замість продрозкладки (див. Продрозкладка). Від неї 
відрізнявся тим, що його збирали і натурою, але в обмеженій 
к-ті, так що у селян залишалися рештки, які вони могли про-
давати за вільними цінами на ринку. У 1921 в Криворізькому 
повіті зібрано П. зернохлібом 134292 пуд. (без ін. культур), у 1-
й пол. 1922 – бл. 175,5 тис. пуд. Для його збору було створено 
особливу повітову П. комісію, а з листоп. 1922 – надзвичайну 
“трійку” з широким колом репресивних повноважень. на кін. 
1922 у повіті зібрали 606,2 тис. пуд.

З часом П. став стимулювати зростання с-г вир-ва, осо-
бливо коли у 1924 його було замінено на грошовий. У такій 
формі він проіснував до суцільної колективізації у 1930-му. 
У 1-й пол. 1920-х значного розвитку отримала сис-ма ви-
рощування і заготівлі с-г продукції за контрактом. Спочатку 
контрактувалися, гол. чин., соняшник і картопля, а з 1924/25 
– і тваринництво, а наприкінці 1920-х – всі зернові. З початком 
колективізації контрактація стала насильницькою. Контр-
актацію хлібозаготівлі здійснювали, гол. чин., кооперативні 
обєднання “Вукоопспілка” і “Сільський господар” (54,2 %). Не-
сприятливе співвідношення цін на хліб порівняно з цінами на 

ін. продукти с-г призвело у 1927/28 до кризи хлібозаготівель. 
Так, якщо індекс заготівельних цін на продукцію тваринни-
цтва у 1926/27 складав 178 % і 146 % – на техн. культури, 
то на зерно – лише 89 %. Небажання селян віддавати хліб 
по низькій ціні призвело до прискорення колективізації, якій 
передувало введення карткової сис-ми в Кривому Розі на 
поч. 1929. Насильницька колективізація на поч. 1930-х спри-
чинила різке зниження продуктивності с-г р-ну, що, в свою 
чергу, негативно вплинуло на постачання міського населення. 
Обов’язкові поставки державі с-г продукції стали фактичним 
поверненням до продрозкладки. Колапс с-г змусив уряд по-
вернутися обличчям до села. У 1933 було відмінено договірну 
(контракційну) сис-му заготівель і встановлювалися тверді 
зобов’язання щодо здачі зерна державі за встановленими 
цінами. Колгоспна торгівля хлібом дозволялася лише після 
виконання держплану і створення відповідних фондів. Отже, у 
1933 відновили П., але він вже не набрав грошової форми як 
у період НЕПу. Сталінські податки постійно мали натуральну 
форму. З часом обов’язкові поставки зерна почали знову на-
гадувати швидше продрозверстку, ніж податок з прибутку. 
Продаж продукції державі здійснювалася за символічними 
цінами. Хлібозаготівлі по Криворіжжю в 1930/31 склали 
(план/факт): 54298/57253; у 1931/32 – 40000/33908 (84,8 %); 
у 1932/33 – 45406/33377 (73,4 %).

Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 437, А. 85, 104, 110 зв.; Там само, С. 892, 
А. 58, 95; Там само, С. 893, А. 48; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 790, А. 13, 
232, 297; Довідник з основних статистико-економічних показників 
р-нів Дніпропетровської обл. УРСР. Х., 1933, с. 104–105.

Продрозкладка (продовольча розкладка) – складова 
частина політики воєнного комунізму, що тривала на Криво-
ріжжі з берез. по серп. 1919, з лют. 1920 по берез. 1921. П. 
– сис-ма заготівлі харчових продуктів і с-г сировини, побу-
дована не на основах вільної торгівлі, суворо забороненої, 
а примусового товарообігу. Найважливішими принципами 
цієї політики були: монополія держави на основні продукти 
харчування і, перш за все, на хліб: заборона приватної тор-
гівлі хлібом і запровадження держ. цін на продовольство.; 
облік і держ. розподіл продтоварів за класовим принципом; 
передача справи постачання з приватних рук у руки держа-
ви; централізація прод. справи в структурах Наркомпроду і 
надання йому надзвичайних повноважень; сувора економія 
у використанні продовольства; нещадна боротьба з т. зв. 
“підривниками і дезорганізаторами” прод. роботи (спекулян-
ти, “мішочники”, “куркулі”). Коротко кажучи - продовольча 
диктатура. Основними методами заготівель продовольства 
на Криворіжжі, насамперед хліба, були централізована П. і 
насильницькі реквізиції зерна та ін. продуктів робітничими і 
червоноармійськими продзагонами. Певна к-ть продуктів, 
яка згори спускалася на повіт, розподілялася по волостях, 
що доводили це до сільс. громад, в яких місц. влада разом 
з КНС розподіляла їх на двори. Малозаможні г-ва звільня-
лися від П., а основний її тягар перекладався на заможних 
господарів. П. зводилася до того, що залишали мінімальну 
“п. норму” на г-во (12–13 пуд. зернохліба на їдця), а вся решта 

Здача хліба в 1934р.

ПРО-ПРО

Робітничий продзагін перед відправкою в село, 1918
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забиралася на користь держави. Оскільки обіцяного товару в 
обмін на продукти держава не давала, то П. була практично 
грабунком селян озброєними продзагонами. Селяни ухиля-
лися від збору П. всілякими способами, включаючи збройний 
опір (див. Визвольні змагання). У 1919 було зібрано лише ¼ 
частину від запланованого. Через повну відсутність стимулу 
обробляти землю селянство почало повсемісно скорочувати 
засів. Так, якщо в 1917 на 1 посівне г-во Криворізького повіту 
приходилося 10,25 дес. засіву, то у 1920 – 6,26 дес., тобто 
скорочення посівної площі досягло 40 %. У 1921 при введенні 
НЕПу площа знову піднялася до 10,02 дес. Падіння засіву в 
результаті П. було однією з причин голоду 1921. У вказаному 
році П. замінили на продподаток (див. Продподаток), який 
проіснував до 1930. Після колективізації держава знову фак-
тично повернулася до методів П., закупаючи у колгоспників 
продукцію за низькими цінами.

На 20 трав. 1920 у Криворізькому повіті П. було зібрано 
(план/факт): стеблефуражу 950000 пуд./42710 пуд (5 %); 
хлібофуражу 1,8 млн.пуд./971472 пуд. (54 %), великої рогатої 
худоби (голів) 35104/1023 (3 %), свинини (голів) 14337/512 (3,5 
%), овець (голів) 11619/170 (1,5 %) битої птиці 7974 пуд./212 
пуд. (3 %), картоплі 97490 пуд./3018 пуд. (3 %), овочів 458-
778 пуд./354 пуд (0,8 %), олійного насіння 213734 пуд./800 
пуд. (0,4 %), яєць (у вересні) 3731 шт., масла коров’ячого (у 
вересні) 16 пуд.

Дж.: Отчет Екатеринославского губэкономсовещания СТО Укра-
ины за июл.–сентяб. 1921, г. Екатеринослав, 1921, с. 13; ЦДАГОУ, Ф. 
1, Оп. 20, С. 238, А. 69; Там само, С. 196, А. 111.

Продряпаний орнамент – о., у якому лінії наносять на 
поверхню посуду після випалу. У деяких випадках ці лінії 
затиралися пастою або вохрою (інкрустація). Такий посуд 

зустрічається у чорнолощеному посуді черняхівської культури 
(поселення Ганнівка 1, Ганнівка 2, “Скелька”).

Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 197.

Продуктивність праці – ефективність виробничої діяль-
ності людей, яка вимірюється к-тю виробленої продукції за 
одиницю робочого часу (година, зміна, місяць, рік) або к-тю 
робочого часу, витраченого на одиницю продукції. 

П.п. у 1913 при ручному бурінні на одного бурильника за 
зміну складала 8 т, а річна (250 робочих днів) – бл. 2 тис. т на 
відкритих роботах. На підземних роботах при ручному бурінні 
– 3–3,5 т або 750–875 т на рік, при пневматичному – бл. 10 т 
або 2500 т на рік. У 1913 при пневматичному бурінні (до 1.2 
м) – в середньому до 17 т або 4270 т на рік. В 1935 при пнев-
матичному бурінні до 1,7 м – в середньому 27,5 т або 6870 
т на рік. На сер. 1936, після впровадження передових сис-м 
розробки (глибоке буріння до 2 м) – до 35 т або 8750 т на рік. 
В цілому П.п. зростала значно повільніше, ніж планувалося:

   Рік
По гірничій масі (%) По руді (%)

на одного 
гірничоробітника

на одного 
працюючого 
на рудн.

на одного 
гірничо-
робітника

на одного 
працюючого на 
рудн.

1913 100 100 100 100

1922/23 86 47 57 32

1923/24 85 54 64 57

Показники зростання продуктивності праці в першій пол. 
20-х р.р.

Рік
Видобуток 

руди 
(тис. т)

Добова продуктивність праці (т)
К-ть

 гірничо-
робітниківбури-

льника і 
лопаточ-

ника

робітника 
по 

гірничому 
відділу

робітника 
по рудн.

1921/22 25,9 3,50 2,20 0,95 528

1922/23 169,4 4,05 2,38 1,27 1061

1923/24 441,1 4,55 2,60 1,50 2012

1924/25 1291,4 5,40 3,05 1,81 6001

1925/26 2429,7 5,88 3,11 1,96 7132

В 1925/26 операційному в порівнянні з попереднім фактич-
не зростання П.п. склало 93,4 % від планової.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 593, А. 253; Там само, С. 1420, А. 27.
Літ.: Малахів Г.М., Шостак А.Г. Стариков Н.И. История горного дела в 
Криворожском бассейне. К., 1956, с. 102, 140.

Прокатний пункт сільськогосподарських машин і рема-
ненту – надання спеціалізованою орг-цією селянам в користу-
вання за певну плату відповідних механізмів. П.п. було орг-но 
Херсонським повітовим земством в 1909 в с. Новий Кривий 
Ріг (нині житл. масив ПдГЗК). У 1914 він був забезпечений 
такими с-г машинами: трієр Гейда – 1, сіялка 11-рядна – 1, 
сіялка 14-рядна – 1, ваги – 1, культиватор Сакка – 1. Названі 
механізми протягом 1914 відпрацювали в середньому по 
10,5 днів. ними оброблено 47,5 дес. і 4190 пуд. Від прокату 
отримано 136,7 крб. Р-н діяльності П.п. визначався радіусом 
в 10 верст. Орендна плата за користування механізмами 
складала: сіялкою – 0,8,–1,5 крб., трієром – 0,5 коп. з пуда 
зерна, що оброблялося, культиваром – 30 коп. в день. 

Особливою популярністю у місц. селян користувалися 
сіялки. Після їх застосування багато хто з господарів купили 
власні.

Ще один П.п. знаходився у с. Веселі Терни Верхньодні-

Продряпаний орнамент на посудині доби пізньої бронзи 
14-12 ст. до н.е

С-г техніка, яка видавалась в прокатних пунктах,1912

ПРО-ПРО
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провського повіту (з 1910).

П.п. відіграли важливу роль в поширенні передових ме-
тодів агрокультури на Криворіжжі. Спробу відновити П.п. 
після громадянської війни в 1920 робив земельний відділ 
та ін. органи рад. влади на базі реманенту і машин колиш. 
поміщицьких маєтків з метою допомоги незаможним і серед-
няцьким г-вам.

Дж.: Отчет о земской агрономической помощи населению Хер-
сонской губернии в 1914, г. Херсон, 1916, с. 88–89, с. 50–51.

Прокол – вид рельєфної орнаментації, що застосовувався, 
гол. чин., при оздобленні кухонного посуду в сабатинівській 
(14–11 ст. до н.е.) та скіфській (5–3 ст. до н.е.) культурах. На 
археологічних пам’ятках Криворіжжя малопоширений.

Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 220–221.

Прокуратура – держ. орган карного переслідування шля-
хом розслідування злочинів, обвинувачення перед судом і 
нагляду за виконанням покарання. 

Органи П. царського часу після Жовтн. революції було 
розпущено і відновлено в 1922 на основі вже рад. урядових 
постанов про прокурорський нагляд. Основним завданням 
став контроль за точним дотриманням соціалістичних за-
конів, які інтерпретувалися згідно з політикою правлячої 
комуністичної партії.

По лінії адм. нагляду в 1924–25 П. Кривого Рогу проведено 
таку роботу: надійшло 62 обов’язкові постанови окрвиконко-
му, з яких 38 узгоджено без змін, 38 – зі змінами, відмовлено 
в узгодженості 6. З 466 протоколів РВК опротестовано 46, з 
720 протоколів сільрад опротестовано 17. Циркулярів ОВК 
і РВК надійшло 201, з них опротестовано 3. П. здійснила 20 
виїздів до райцентрів, отримала 117 скарг і 198 таких, що за-
лишилися з минулого року, з загал. к-ті 80 було задовільнено, 
83 – відмовлено, 43 знаходилося на вирішенні, чекали резуль-
татів – по 12. Заведено справ по газетних матеріалах 405, з 
них припинено через відсутність складу злочину – 208.

Характер зловживань, по яких заведено справи у 1924–
26:

Категорія злочинів 1924/25 1925/26

Проти управління (ладу) 53 173

Службові 366 152

Господарчі 43 214

Проти особи 211 204

Майнові та грабунки 103 461

Разом 776 1204

З жовт. 1925 по квіт. 1926 представники П. взяли участь у 
засіданнях ОВК 12 разів, РВК – 9, сільрад – 10, судземкомісій 
– 4, ін. установ – 31. Опротестовано 72 рішення вказаних 
орг-цій. Аналіз таблиці показує, що завдяки діям П. суттєво 
знизилась к-ть службових злочинів по рад. апарату, в той же 
час число господарчих злочинів зросло. Серед них найбільш 
вагомими були порушення, пов’язані з зловживанням владою, 
привласненням та розтратами. 

З 1926 було встановлено вечірнє чергування в окружній П., 
проводилися виїзди на село для прийому заяв і проведення 
обстежень, чергування на рудн. Регулярно здійснювалися 
перевірки діяльності РВК, сільрад, КНС, велися інструктажі 
з редколегіями стінгаз. Орг-лась масова просвітницька ро-
бота. Так, в 1928 було зроблено 35 доповідей на підпр-вах 
і установах, а за 11 місяців наступного року – 175. Введено 
в практику прийом заяв та інформації під час зустрічей з 
громадськістю. перед початком перевірок. Особливо на селі 
це дозволило виявити низку зловживань. У результаті до 
відповідальності було притягнуто ряд осіб р-ної ланки. З 1 
жовт. 1930 окружну П. було скасовано. Замість неї у Кривому 
Розі введено посаду дільничого прокурора, який обслугову-
вав Криворізький і Сталіндорфський р-ни. Для поч. 1930-х 
характерне збільшення справ про бюрократизм і тяганину, 
протестів проти незаконного виселення з квартир, порушення 

директив про українізацію. з 1932 різко зросла к-ть справ, які 
стосувалися селян і зокрема хлібозаготівель. У січ. 1933 П. 
виділено додатково 25 тис. крб. для “обслуговування сільрад 
під час хлібозаготівель”. На другому місці за обсягом роботи 
була боротьба з розтратами в кооперативних і торговельних 
орг-ціях. Під час голоду 1932–33 різко піднялась к-ть пору-
шень законів, особливо на селі. Було прийнято ряд заходів 
по посиленню нагляду, зокрема при всіх сільрадах і райрадах 
орг-но секції ревзаконності і створено групи  сприяння П. та 
т. зв. сигнальні пости в колгоспах і радгоспах. Всі постанови 
сільрад та райрад обов’язково повинні були надсилатися в 
П. для контролю. Започатковано сис-матичні виїзди проку-
рора до сільрад та на підпр-ва для прийому скарг. У 1934–35 
значно зросла к-ть судових справ, пов’язаних з порушенням 
техніки безпеки на рудн. Протягом 1937–38 органи П. ви-
користовувалися в сис-мі держ.-партійного апарату для 
проведення репресивної політики на Криворіжжя. За цей час 
звинувачення різного ступеню були висунуті понад 3 тис. осіб. 
У результаті цих дій до 25 % техн. персоналу рудн. і підпр-в 
міста було знято з посад, а велика частка людей репресована 
як “вороги народу”. З 1939 до поч. радянсько-нім. війни велика 
увага приділялася “боротьбі з прогульниками, літунами та їх 
посібниками”, тобто укріплення трудової і виробничої дис-
ципліни у відповідності з законами, прийнятими у той період 
. Посаду окружних міських прокурорів займали: у 1924–25 
– Вейдер, С.С. Тинок, у 1932–33 – Карбовський, Коваль, 
у 1934 – Новицький, у 1935–36 – Буланніков, у 1937 – І.Ш. 
Комановський, Б.А. Клименко,, у 1938 – Бушмакін.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 30–32; Там само, Оп. 3, С. 
1287, А, 3–4; Там само, Оп. 5, С. 636, А. 78, 83 зв.; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, 
С. 791, А. 119–120.

Літ.: «Красный Горняк», 1926, 30 мая, 6 июн., 17 июл.; “Червоний 
Гірник”, 1929, 3 серп.; Таке саме, 1935, 21 жовт.; Таке саме, 1936, 21 
січ.; Таке саме, 1940, 12 лип.

Пролетаріат – див. Робітництво.

“Пролетарський”, рудник – рудовидобувне підпр-во 
великої потужності. Попередником були р. “Карнаватський” 
і частково “Саксаганський”. До відновлювальних робіт при-
ступили у 1922. У черв. вказаного року розпочато видобуток 
фарбового сурику з кар’єру. У 1923/24 при 50 робітниках 
видача склала 1 101 тонну, споживачам відпущено 17 113 
тонн (включаючи запас минулих років).

До експлуатаційних робіт приступили 1 жовт. 1924. До того 
проводилися заходи по відкачці води, обладнанню уклонок, 
відновленню підземних виробіток, поглибленню стволів 
шахт. У 1924/25 видобуток склав 92 364 тонни. Якщо на 1 
жовт. 1924 на “П”.р. було 334 робітника, то на 1 верес. 1925 
– 1046, а на 30 верес. – 1223; службовців – 64, молодшого 
персоналу – 45.

При р. діяла відновлена, але дуже зношена, дореволю-
ційна електростанція потужністю 260 кВт. На 1926 “П”.р. за 
потужністю і обладнанням компресорного г-ва був одним з 
найкращих у Кривбасі.

У 1930-му до складу “П”.р. входили шахти ім. Ворошилова, 
“Комунар”, № 3, № 9 (пуск 12 верес. 1928), “Центральна” 
(1930), № 10, “Піонер”.

У кін. 1920-х умови праці були важкими. Так, на шахті 
“Комунар” робітники працювали стоячи у воді при відсутності 
виробничого спецодягу і взуття, у результаті чого часто хво-

ПРО-ПРО

Оголошення окружної прокуратури про початок ревізії 
Криворізького р-на, 1928
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ріли. У 1929 вимушені були відкласти проходку ствола шахти 
“Центральна” з-за відсутності коштів. Щоб раціоналізувати 
вир-во, було створено спеціальні “ударні” групи, які обстежу-
вали дільниці, виявляли недоліки і розробляли заходи про їх 
усуненню. Основна мета – добитися зниження собівартості 
руди. На шахтах № 9, “Піонер” і “Комунар” у кін. 1930-го 
вперше почали застосовувати скрепери. В середньому на 
одному вибої вони були завантажені лише на 20–40 %. Для 
їх ефективнішого використання були розроблені спеціальні 
візки, щоб один скрепер міг обслуговувати 3–4 забої.

На поч. берез. 1931 почали випробовувати нову сис-му 
орг-ції праці – наскрізні бригади, які повинні були охопити 
всі кваліфікації, пов’язані з процесом видобутку. Це пови-
нно було подвоїти видачу руди. Проте впровадження цього 
методу стикнулося з неможливістю завантажити повністю 
робочий день всіх виконавців через технічні і організаційні 
проблеми. 

У трав. 1931 “П”.р. ввійшов як складова до рудоуправління 
ім. Дзержинського. На цей час на “П”.р. працювало 4 638 
робітників (див. Дзержинського ім. рудн.). 

Проект реконструкції “П”.р. було затверджено 2 груд. 1930, 
а остаточний варіант – у 1934.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 770, А. 8, 115; Там само, С. 966, А. 
11–11 зв., 295; Там само, С. 1226, А. 9.

Літ.: «Горный журнал», 1925, № 7, с. 37–39; “Червоний Гірник”, 
1929, 20 січ., 18 верес.; Таке саме, 1930, 13 листоп.; Таке саме, 1931, 
3 берез., 9 квіт., 8 трав.

“Пролеткульт” (від пролетарська культура) – масова 
орг-ція лівого спрямування в перші післяреволюційні роки. 
У Кривому Розі створена 26 квіт. 1919 на установчій кон-
ференції. 

“П”. вороже ставилася до класичної спадщини, вважаючи 
її ворожою пролетаріату. Для створення “чистої” п.к. орг-лися 
різноманітні мистецькі гуртки (літ., театральні, тощо), що 
сприяло поширенню графоманства і одноманітності. 

Осередки “П”. проіснували до захоплення міста денікінця-
ми у серп. 1919. Після повторного встановлення рад. влади в 
1920-му орг-ція в офіційних звітах вже не згадується.

Літ.: «Известия Криворогского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов», 1919, 8 апр.

Промакадемія – вищий навчальний заклад по підготовці 
кер-ків і фахівців високої кваліфікації для пром-ті. 

Рішення про утворення філії Харківської П. у Кривому 
Розі прийнято 7 груд. 1932. Слухачі до П. направлялися по 
рекомендації секретаріату МПК, кандидатури виcувалися 
відділом кадрів т-ту “Руда”. Вечірня філія П. розташовувалась 
у приміщенні гірничорудного ін-ту по вул. Пушкіна. Основна 
категорія слухачів – зав. шахт., голови шахткомів, секретарі 
рудничних парторг-цій. 

На 1-й курс було зараховано 26 осіб, з яких 15 робили 
прогули і погано навчалися. У берез. 1933 відрахували 10 
студентів. Довелося терміново проводити додатковий набір. 
Зважаючи на матеріальні труднощі (відсутність власного при-
міщення) та проблеми з викладачами і студентами, з 1934, 
що успішно закінчили 1-й курс, були зараховані до харківської 
П., а місц. філія ліквідована.

Дж.: ДАДО, Ф, 19, Оп. 1, С. 191, А. 8; Там само, С. 189, А. 57; Там 
само, С. 792, А. 178; Там само, С. 790, А. 5.

Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 27 верес.

Промбанку філія у Кривому Розі. П. – банк для фінансу-
вання капітального буд-ва пром-ті і електрог-ва. Криворізьку 
ф. відкрито у черв. 1925. Гол. завдання у 1930-ті зводилося 
до контролю за правильним використанням наданих на 
капітальне буд-во кредитів та боротьби з перевитратами 
грошових фондів, за своєчасне складання кошторисів і 
проектів, техн. документації. Так, за січ. і лют. 1940 переви-
трати по т-ту “Дзержинськруда” склали 126 тис. крб., по т-ту 
“Октяброруда” –174 тис. крб., по т-ту “Ленінруда” – 352 тис. 
крб., по “Південважбуду” – 279 тис. крб. Важливим напрямком 
роботи також залишалася боротьба з перевитратами фондів 
заробітної плати. Так, на шахті “Центральна” т-ту “Ленінруда” 

у 1940 вони склали 849 
тис. крб. Понадлімітні роз-
трати також були допущені 
по з-ду “Комуніст”, конторі 
“Південелектромонтаж”, 
“Союзекскавація”, Хрис-
тофорівського бурову-
гільного розрізу. Завдяки 
посиленню контролю з 
боку П. у берез. 1941 на 
лімітних будовах Кривбасу 
було зекономлено 317 тис. 
крб. Одночасно велася 
боротьба з приписками 
для отримання фіктивної 
економії. Керуючим П.ф. у 
1930–31 був І. Шимко.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 2127, 
А. 82.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1940, 
23 берез.; Таке саме, 1941, 
29 квіт.

Промбюро – в СРСР 
обласний орган ВРНГ (1920–29). Об’єднувало і координу-
вало діяльність губраднаргоспів кількох губерній і керувало 
окремими підпр-вами, що безпосередньо підлягали ВРНГ. 
З лют. 1920 криворізькі рудн. знаходилися під управлінням 
гірничого відділу Катеринославського губраднаргоспу. З ве-
рес. 1920 Криворізьке р-не рудничне управління (“Райруда”) 
перейшло до “Укрруди” (або Відділ руд і мінералів), орг-ної у 
складі Харківського П. ВРНГ.

“Укрруда”, в свою чергу, створила Центральне правління 
південно-рудних підпр-в, до якого введено “Райруду”.
Літ.: «Горное Дело», 1920, № 1–2, с. 37.

Промзони Південного гірничозбагачувального ком-
бінату (ПдГЗК) кургани – археологічні пам’ятки, які дослі-
джувалися в період 1964–70 під час проведення будівельних 
робіт, пов’язаних з розширенням ПдГЗК. 

У 1964 розкопувалася група з 3-х к., розташованих біля с. 
Войково (нині не існує). У к. 1 виявлено 18 поховань: 7 ямних, 
6 катакомбних, 3 доби пізньої бронзи, 1 кіммерійське, 1 неви-
значене. Інвентар ямних захоронень репрезентований яйце-
видним горщиком і крем’яними вістрями дротиків. Катакомбні 
поховання здійснені в овальних камерах. У могилі 18 череп 
мав сліди прижиттєвої трепанації. Знахідки представлені гру-
шовидною кам’яною булавою, навершям зі слонової кістки від 
трону (кімерійське), уламками меча і кинджала і фрагментами 
амфори. У к. 2 знайдено 2 поховання ямної культури. Інвентар 
складався з 4-х вапнякових плиток, бронзових обойми і дроту. 
К. 3 вміщав ямне (основне) і скіфське (впускне) захоронення, 
які були пограбовані у давнину.

У 1965 розкопувалася група 2 з 4-х к. К.1 мав висоту 0,8 м, 
діаметр 30 м. Досліджено 11 поховань: 3 ямних, 5 катакомб-
них, 1 доби пізньої бронзи, 1 скіфське, 1 невизначене. Ямні 
могили були прямокутні, безінвентарні, померлі були посипані 
вохрою. У похованні 6 знаходилося 3-є померлих. Катакомбні 
– овальні у плані, вхідні ями круглі. Інвентар – ліпний посуд. У 
захороненні 11 знайдено 3 кістяка, їх супроводжувала глиня-
на чаша, прикрашена по всій поверхні складним заглибленим 
орнаментом. Померлого доби пізньої бронзи супроводжував 
гострореберний горщик. Скіфська могила виявилася погра-
бованою у давнину. У вхідній ямі зустрічалися кістки людини, 
коня, бика. У камері-підбої знайдено кістяк дорослого, який 
лежав  випростано на спині. Інвентар: 21 бронзове вістря 
стріл, залізний ніж, частина кістяка барана. 

К. 2 висотою 1,5 м, діаметром 30 м. Досліджено 27 по-
ховань: 14 ямних, 7 катакомбних, 1 доби пізньої бронзи, 2 
кочівницьких, 3 невизначених. Ямні могили мали перекриття 
з плит каменю, камери – прямокутні. Переважало скорчене 
на спині положення, кістяки були посипані вохрою. У 4-х 
випадках під каменем відмічено дерев’яні плахи. Інвентар 

Оголошення криворізької філії 
Промбанку, 1926, січ.
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складався з жаровні (пох. 5) і ліпного горщика (пох. 17). Ка-
такомбні могили відносилися до пізнього етапу цієї культури. 
Померлі лежали випростано на спині. Знахідки представлені 
ліпними посудинами. Па багатству виділялося парне захоро-
нення 18. У його інвентарі були: бронзовий ніж, 5 скребачок, 
стулки мушель Unio  та Cauri, 2 випрямлювачі древків стріл, 
лопата з лопатки великої тварини, кам’яний товкач, кам’яна 
полірована сокирка, натронітова (з перетертих стулок мушель 
і невипалена) посудина. Біля другого кістяка були: сокирка з 
базальту, точильний камінь, вівтарик, сліди вогнища. 

Поховання кочівника супроводжувало опудало коня (череп 
і ноги) із залізними стременами і пряжкою.

К. 3 вміщував 2 скіфські могили, одна з яких була по-
грабована у давнину. 2-й померлий лежав на розгорнутому 
залізному панцирі. Його супроводжували: бік молодого бика 
і залізний ніж. Біля лівого плеча знайдено уламки акінаку, 
біля колін – втулку списа з підтоком (обойма на кінці держака 
спису).

К. 4 висотою 1 м, діаметром 30 м. Відкрито 14 поховань: 6 
ямних, 6 катакомбних, 2 доби пізньої бронзи. Ямники лежали 
скорчено на боці, кістяки були густо посипані вохрою. У за-
хороненні 1 знаходилося 3 скелети. Знахідки репрезентовані 
2 горщиками і намистом з іклів. Для катакомб характерні 
овальні у плані камери, випростане положення кістяків. Їх су-
проводжували: глиняна чаша, 2 горщика, вівтарик, тертушка. 
У похованні 2 зафіксовано “стопи” з вохри. У могилах бронзо-
вого віку знайдено 2 гострореберних горщика. (Про розкопки 
1967–70 див. “Войково”, “Войково 1”, “Войково 2”).

Дж.: Мельник А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 81-88.

Промисловість Криворіжжя – найважливіша галузь г-ва. 
Складається з видобувної і оброблювальної. Розвиток П. роз-
почався з 1881, коли став діяти перший рудн. “Саксаганський” 
(див. “Саксаганський” рудн.), який належав французькому 
т-ву Криворізьких залізних руд (див. Залізорудна пром-ть). 
Велику роль у прискоренні розвитку Кривбасу відіграло спо-
рудження Катерининської залізниці, яка почала діяти у трав. 
1884. Зв’язок з Донбасом та металургійними з-дами дав 
сильний поштовх до збільшення видобутку руди. З 1886 до 
розробок включилися великі металургійні т-ва (Новоросій-
ське, Південноруське, Дніпровське, Брянських з-дів та ін.). У 
1886–90 було видобуто у 12 разів більше залізної руди, ніж 
за попереднє п’ятиріччя. Сприятлива кон’юнктура 90-х 19-го 
призвела до різкого збільшення компаній, які зайнялися ви-
добутком: “Дубова Балка”, Донецьке, Донецько-Юріївське, 
Таганрозьке, Нікополь-Маріупольське, Краматорське, “Русь-
кий провіданс” та ін. т-ва. Зайнялися розробками і окремі 
промисловці: Галковські, С.М. Колачевський, М.С. Копилов 
та ін. У 1897 басейн зайняв перше місце у Росії по видобутку 
руди. На цей рік 9 компаній при 2660 постійних робітниках 
видобули бл. 107 млн. пуд. руди (1,745 млн. тонн), що склало 
42,8 % загальноросійського видобутку. У 1900 у Кривбасі ді-
яло 79 рудн., які належали , гол. чин., франко-бельгійському 
капіталу.

У берез. 1892 на К. з’явилася нова галузь вир-ва – мета-
лургія – АТ Криворізьких залізних руд пустило Гданцівський 
чавуноливарний з-д. У 1900 на ньому виплавлено понад 52,8 
тис. тонн чавуну. На поч. 20 ст. в містечку діяли ще 3 з-ди: 
чавунно і мідноливарний Б.П. Василовського і І.В. Статіви, 
ливарний Ф.М. Савінова і І.Е. Ружицького, “Пневматик” (1910), 
с-г машин Й.Й. Фрезе (1893) у с. Зелене Поле, а також фабри-
ки фарб А.Е. Когана, т-ва “Саксагань”, А.І. Гольденберга, П.Х. 
Іванова і Ю.В. Радульського, Ц.М. Барського і Т.Ц. Смелян-
ського. В цей час виник також ряд дрібних будівельних підпр-в 
легкої і харчової П. Пром. розвиток басейну супроводжувався 
зростанням чисельності населення і формуванням робітничо-
го класу (див. Робітництво). Так, у 1900 вже нараховувалося 
бл. 7 тис. гірників, бл. 1 тис. залізничників, 500 металістів. 
Під час кризи 1901–02 пролетаріату значно скоротилася – з 
8486 (1900) до 4226 (1901) і 5177 (1902).

У 1913 було видано 6,325 млн. тонн залізної руди, що 
склало бл. 70 % загальноросійського. Це був найвищий рі-

вень видобутку в дореволюційному Кривбасі. Вир-во чавуну 
на Гданцівському з-ді досягло у 1912–13 85–90 тис. тонн. 
Видобуток руди зосередили в своїх руках 12 компаній, що 
контролювались іноземним капіталом. Вони зосередили бл. 
86 % всього рудного сектору басейну. Значна частина підпр-
в попала під контроль синдикату “Продамет”, створеного у 
1902. У 1907 6 компаній, які займалися виключно розробкою 
руди, об’єдналися в синдикат “Продаруд”, який зосередив у 
своїх руках бл. 80 % видобутку незалежних підприємців.

У 1913 пролетаріат Кривбасу нараховував 26 тис. чол., з 
яких 23,6 тис. були гірниками. Всього населення в межах суч. 
Кривого Рогу в 1916 становило бл. 60 тис. осіб. 

Під час Першої світової війни скоротився обсяг пром. вир-
ва. На рудн. замість мобілізованих гірників прийшли селяни, а 
з 1915 – військовополонені. У 1915 вир-во скоротилося на 40 
% порівняно з 1913. У результаті анархії і громадянської війни 
стан П. К. різко погіршився. Видобуток руди в берез. – лип. 
1919 склав 8 млн. пуд. (1304 т) або 0,2 % від продуктивності 
1913. Після вигнання денікінців, на поч. 1920 розпочалося 
відновлення П. На базі з-дів “Пневматик”, Василовського і 
Кесельмана, створено підпр-ва по ремонту с-г реманенту і 
випуску побутових товарів.

Згідно з підрахунками А.Г. Пахомова за період 1917–21 
було мобілізовано до Червоної армії бл. 20 тис. жителів і 
робітників, а якщо додати сюди мобілізацію до армії УНР 
та денікінської, то цифра значно збільшується – бл. 30 тис. 
(разом з селянством). Гданцівський з-д зупинився у 1917. 
Весною 1920 було пущено ряд дрібних підпр-в місц. П. На 
сер 1920 в басейні залишилося лише 1,2 тис. гірників, які 
були зайняті технічною охороною рудн. Збитки, понесені ба-
сейном, оцінювалия в 124,3 млн. крб. золотом (в цінах 1913). 
З кін. 1921 розпочато введення основ госпрозрахунку на П. 
підпр-вах, бронювання за державою всієї пром. продукції, 
а з квіт. 1922 впроваджено в дію принцип взаємовідпові-
дальності з профспілками за результати діяльності пдіпр-в. 
В період голоду 1921–23 на підпр-вах, що підлягали ВРНГ, 
дозволено проводити товарний обмін з селом. З ін. боку було 
розширено права підпр-в, надано більшу госп. незалежність 
працюючим, робітникам з боку держави надавалися різні 
пільги в постачанні та комерційній сфері. Широко залучалися 
старі спеціалісти до роботи по відновленню зруйнованої П. і 
до управлінських структур (бл. 200 осіб). Навесні 1923 держ. 
підпр-вам дозволено здавати з торгів підряди на госп. роботи. 
У 1922 П. Кривбасу складалася з 7 окремих рудн., 4 груп 
рудн., що знаходилися в режимі техн. охорони, буровугільного 
рудн. “Свобода”, Гданцівського чавуноливарного з-ду, з-дів с-г 
машин Фрезе, “Пневматик”, держ. фабрики фарб № 2, 6 млиів 
і маслоз-дів, міської електростанції. З трав. 1922 введено об-
меження на відсоток працюючих в адм. апараті – не більше 10 
% від загал. чисельності всіх працюючих. Також заборонено 
безгрошовий відпуск продукції і матеріалів та здійснено ряд 
ін. заходів по створенню умов для нарощування пром. вир-ва 
і зниження собівартості продукції. На 1 жовт. 1924 в Криво-
різькому окрузі діяло 63 цензових (понад 30 робітників) пром. 
закладів. У 18-ти з них були двигуни, сумарна потужність яких 
становила 31534 к.с. Загал. к-ть робітників – 8633.

Якщо у 1923/24 операційному році до Кривбасу прибуло 
обладнання і матеріалів на 53 тис. крб., то лише в листоп. 
1925 – на 508,8 тис. крб. На 1925/26 держ. цензові підпр-ва 
складали 83,7 % від їх всієї к-ті (кооперативи – 7,0 %, приватні 
– 9,3 %). Загал. обсяг виробленої продукції за вказаний час 
в межах Криворізького округу склав (в крб.):

- рибальство та обробка рибних продуктів – 761594;
- гірнича П. – 17219567;
- хімічна П. – 437382;
- машинобудівельна П. – 309752;
- харчова П. – 4577780;
- поліграфічна П. – 286707;
- вир-во електроенергії – 407897.
Разом: 24090677.
Персонал П. підпр-в у 1-му кварталі 1926 складався з 211-

52 осіб, з них 88,2 % робітників, 6,8 % службовців та адм.-техн. 
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персоналу, 5,0 % молодшого техн. персоналу.
Найбільші темпи зростання мала хімічна П. (вир-во фарб), 

яка протягом 1925/26 збільшилася на 1731 %. Всього у 
Криворізькому окрузі діяло 106 П. підпр-в (без врахування 
11 рудн.), де працювало бл. 1 тис. робітників і службовців. 
на поч. 1930 у Криворізькому окрузі діяло 19 підпр-в групи 
“А” і 27 – групи “Б”. На підпр-вах групи “А” працювало 10019 
осіб, групи “Б” – 308. Основний капітал групи “А” на 1 жовт. 
1929 склав 22454 тис. крб., групи “Б” – 2769 тис. крб. Загал. 
потужність механічних двигунів підпр-в групи “А” – 21283 к.с., 
групи “Б” – 1913 к.с. Валова продукція підпр-в групи “А” в 19-
29/30 операційному склала 21979 тис. крб., групи “Б” – 4759 
тис. крб. Число працюючих досягло 29,3 тис. осіб. У Кривому 
Розі на цей час діяло 9 підпр-в групи “А” і 7 – групи “Б”, загал. 
к-ть зайнятих на них робітників – 8897 осіб. Основний капітал 
підпр-в групи “А” становив 19219 тис. крб., групи “Б” – 799 
тисч. крб. Підпр-вами групи “А” було вироблено продукції на 
суму 21075 тис. крб., групи “Б” – на 2398 тис. крб. 

Капіталовкладення в П. К. в 1927/28 порівняно з 1925/26 
збільшились у 2 рази. Було розпочато роботи по механізації 
бурових, відкаточних, навантажувальних робіт. Для посилен-
ня енергоозброєності підпр-в 15 серп. 1927 розпочато буд-во 
КРЕСу потужністю 30 тис кВт. на 1930 працюівало 32 рудн., які 
по видобутку досягли рівня 1913. Створений замість ПРТ т-т 
“Руда” вирішив у 1931 довести видачу до 7,7 млн. тонн руди, 
що було виконано. Влітку 1931 розпочалося буд-вл мета-
лургійного з-ду, перша черга якого повинна мати 4 доменних 
печі. З цією метою було створено т-т “Криворізьбуд”. На кін. 
1932 у Кривому Розі і р-ні нараховувалося 62 пром. підпр-ва. 
Найбільшими з них були: “Криворізьбуд” (34049 працівників), 
“Коксохімбуд” (4500), рудноуправління ім. Дзержинського 
(5293), “Правда” (2160), “Червоногвардійський” (2721), ім. 
К. Лібкнехта (2105), ім. Кагановича (1846), ім. Леніна (2925), 
ім. Артема (2343), “Жовтневий” (3925), ім. Чубаря (3489), ім. 
Фрунзе (591), КРЕС (611), Інгулецька каменоломня (479), ар-
тілі “Червоний Шлях” (540), “Промінь” (швейна, 357), “Гіпром” 
(каменоломня, 422), каменоломня комунгоспу в с. Лозуватка 
(590), Миколокозельська каменоломня (376), сланцева шахта, 
ст. Шмаково (294), 5-й експлуатаційний р-н Катерининської 
залізниці, ст. Долгінцево (6500).

План особливого кварталу (жовт.–груд. 1930) було ви-
конано на 64 % (1 255 836 крб.), а план 1931 – на 119,1 % (7 
711 780 крб.).

В роки 2-ї (1933–37) і 3-ї (1938–42) п’ятирічок було за-
вершено реконструкцію всіх рудн. і побудовано 12 нових 
потужних шахт. На буд-ві гірничорудних підпр-в трудилося 
бл. 11 тис. робітників. У 1940-му пущено шахту “Гігант”, річна 
потужність якої становила 5,4 млн. тонн. На той час вона 
була найбільшою у країні. 8 нових і реконструйованих шахт 
давали 70 % всього видобутку Кривбасу. 4 серп. 1934 випла-
вила перший чавун домна “Комсомолка”, над спорудженням 
якої трудилося бл. 17 тис. чол. У трав. 1935 пущено ДП–2, а 
у лют. 1939 – ДП–3 (див. Криворізький металургійний з-д). 
На поч. січ. 1936 дав першу продукцію коксохімічний з-д. У 
1932 на базі Центральних майстерень Кривого Рогу створено 

з-д гірничого обладнання, основною продукцією якого стали 
перфоратори і скреперні лебідки. У 1934 на ньому почали 
виготовляти перші вітчизняні перфоратори і скрепери, згодом 
– навантажувальні машини, бурові коронки тощо. З 1937 з-ду 
дано назву “Комуніст” – на честь однойменної газети. У 1938 
у Кривбасі діяли такі великі підпр-ва: т-ти “Руда”, “Криворізь-
буд”, “Південважбуд” (буд-во КМЗ), Управління геологорозвід-
ки т-ту “Руда”, “Донбасводт-т”, “Союзтрансбуд”, “Реммашт-т”, 
“Трамелектро”, “Хімпром”, меблева ф-ка на Гданцівці, КМЗ, 
з-д “Червоний хімік”, коксохімз-д № 28, з-д “Пневматик”, з-д 
“Комуніст”, шлако-цегельний з-д на Гданцівці, моторемонтний 
з-д (сел. Гданцівка), КРЕС, чавуноливарний з-д та інш, На 
поч. 1939 для удосконалення управління гірничим комплек-
сом на базі т-ту “Руда” створено три т-ти: “Дзержинськруда”, 
“Октябрьруда”, і “Ленінруда”. На кін. 1940-го у Кривому Розі 
діяло 160 пром. підпр-в. Вартість продукції, виготовленої про-
тягом року, склала 356,7 млн. крб. У 1940-му в різних галузях 
П., було зайнято 43,4 тис. осіб, в т.ч. бл. 10 тис. будівельників 
і залізничників.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 118, Оп. 1, С. 3, А. 1, 21, 39, 41; Там само, С. 1, 
А. 6 зв., 8, 11, 17, 26; Там само, Ф. 582, Оп. 1, С, 190, А. 4 зв.; Статис-
тический сборник Екатеринославской губернии. 1925. Екатеринос-
лав, 1925, с. 402–403; Статистика Криворіжжя, 1927, № 1, с. 32; Нові 
адміністративні р-ни УРСР. Х., 1930, с. 98–99, 274–275; ДАДО, Ф. 19, 
Оп. 1, С. 198, А. 5–6.

Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 147; 
Вся Україна. Інформаційно-адресний довідник по УРСР. Одеса, 1938; 
ИГиС Украинской ССР. К., 1977, с. 288–302.

Промисловість місцева – див. Місцева пром-ть.

Промкредитспілка – див. Кредитні т-ва.

Промпартії справа. У груд. 1930 місц. відділом ДПУ була 
розкрита “контрреволюційна шкідницька і диверсійна орг-
ція штейгерів і техніків на рудинках Криворізького басейну”. 
Згідно з офіційною версією слідства, мета “ворогів” була в 
широкому застосуванні шкідництва та диверсій, створення 
сприятливих умов для іноземної інтервенції і, в перспективі, 
– реставрація капіталізму. Криворізькою орг-цією керував із 
Москви Центральний комітет “П”. Вона також була зв’язана 
з укр. інженерним центром у Харкові, тобто являлася струк-
турним підрозділом П.

З метою шкідництва, згідно слідства,  орг-ція сис-матично 
насаджала диверсійні групи на всіх рудн., електростанціях 
та ін. підпр-вах басейну. До осередку залучалися кадри як зі 
старих, так і з молодих спеціалістів з антирадянським мину-
лим, або таких, що мали “буржуазне походження”.

На момент ліквідації “орг-ція” нараховувала 17 груп із 
загал. к-тю понад 60 чол. і кер-вом в апараті гірничого 
управління, яке складалося з 4-х осіб. Це були: Е.К. Фукс, 
В.К. Боровський, В. Дітман, Долгоп’ят. Перші двоє були “най-
головнішими шкідниками”, в керівному центрі на чолі з Е.К. 
Фуксом. До групи рудн. ім. Артема входили Попов, Васильєв, 
Малигін, Кажко, Тарасов; рудн. ім. Дзержинського – Іщенко, 
Карпачов, Фомін, Скубицький, Демиденко, Башнік; рудн. ім. 
Карла Лібкнехта – Меліоресі, Могилат, Піотровський, Войнін, 
Писанко, Білаш; рудн. ім. Кагановича (“Суха Балка”) – Грушев-
ський, Коровін; рудн. ім. Леніна – Журавльов, Стефанов, Гри-
ненко, Компаткін, Прокопов, Пономарьов; рудн. “Жовтневий” 
– Гайдаров, Дьомін, Крустосозов; рудн. “Правда” – Петров; 
рудн. ім. Сталіна – Шевков, Константинов; рудн. “Червоно-
гвардійський” – Мухін, Глушков; рудн. ім. Чубаря – Ірглят, 
Горлов, Сова, Чернігівський, рудн. ім. Шварца – Штименко, 
Гирін, Коровін, Волков.

Крім рудн. орг-ція мала свої групи на КРЕСі, до яких 
входили: Теребиш, Брігман, Кондрацький, Прозоровський, 
Чернишов, Бель-Рокочі, Шмідт.  Цій групі підлягала секція 
електростанції ім. Рикова – Вернер і Шевченко. В Управлінні 
підсобних підпр-в знаходилися “вороги” Самсонов і Вердинич, 
в УРАЗі – Горський і Чирков. 

Не обминули органи геолорозвідувальному уплавлінні і 
“контрреволюціонерів” Марганця, де “засіли” Яценко, Бан-
ківський, Ястребов і Безкровний.

Трактори Челябінського з-ду, 
що направлені на буд-во КМЗ, 1933
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Кер-ки “Центру” мали безпосередній зв’язок з т. зв. Криво-
різькою військово-повстанською орг-цією, яку також викрили 
співробітники ДПУ. У Дніпропетровську зв’язок здійснював-
ся через колиш. працівника окрвиконкому Рубіна, а через 
кресівську групу передавалися важливі дані нім. фахівцям 
з фірми “АЕГ” Зелікману і Лексу, що займалися наладкою 
складної апаратури як представники фірми-постачальника. 
До наших секретів також виявили цікавість і співробітники 
фірми “Ганемаг” Голе і Матейко, які керували монтажними 
роботами на КРЕСі.

Е. Фукс та В. Боровський звітували про свою “диверсійно-
шкідницьку роботу в Харків, де знаходився Укр. інж. центр, 
який очолювали Булгаков, Казакевич, Риков, Сєдов, Матю-
шенко та групі, які діяла в т-ті “Сталь” (Жигаловський та ін.). 
Крім того місц. “шкідники” мали прямий зв’язок з Ленінградом 
(координатори Константинов, Серк). Але найлютіші “вороги 
соціалізму” засіли в Москві, в колиш. управлінні всесоюзного 
т-ту “Сталь” (Петрикеєв та ін.).

Така структурна схема контрреволюційної орг-ції Криво-
ріжжя була складена місц. старшим уповноваженим відділу 
ДПУ Нікільбергом. Фінансувалася орг-ція коштами по лінії 
ЦК П. і розподіляла їх поміж місц. груп.

Згідно з висунутим обвинуваченням, орг-ція проводила 
свою діяльність таким чином:

- в галузі нового шахтного буд-ва та капітальних робіт 
шляхом буд-ва та відновлення нерентабельних шахт. Шахти 
закладалися на рудних пластах, що примушувало залишати 
нерозробленими великі цілики високоякісної руди. На прове-
дення капітальних робіт кошти витрачалися таким чином, щоб 
при максимумі витрат отримувати мінімальний ефект;

- в галузі геології сис-матично проводилися неправлене 
буріння шляхом дороговартісних глибоких шурфів, які часто 
не давали позитивних результатів, відтягуючи кошти на дійсно 
необхідні геологічні розвідки. Таким чином приховувалися 
запаси руд Криворіжжя.

Крім вказаних обвинувачень було ще кілька вагомих. 
Звинувачені ставили за мету всіляко зривати промфінплан, 
сис-матично не виконуючи програму видобутку. Навмисне не 
вживали заходів до забезпечення нормальних умов праці, що 
нібито вело до зростання нещасних випадків. А важкі умови 
праці повинні були викликати невдоволення робітників. Також 
штучно створювалися ситуації, що призводили до підвищеної 
витрати динаміту та його попадання у вагони з рудою, що 
йшла на експорт та на з-ди. Наявність динаміту викликала 
сис-матичні вибухи при розвантаженні, в більшості випадків 
– з пораненням, що, в свою чергу, також викликало невдо-
волення робітників металургійних підпр-в.

У П.с. до суду були передані: Фукс Едуард Карлович; 
Боровський Велібальд Костянтинович; Попов Олександр 
Олексійович; Теребиш Іван Іванович; Гирін Фабіан Ісідоросич; 
Меліоресі Микола Герасимович; Войнін Іван Андрійович; 
Стефанов Вукол Олександрович; Прозоровський Володимир 

Олександрович; Кондрацький Олександр Онуфрійович; Шес-
топалов Микола Олексійович; Писанко Кирило Степанович.

У звинувачувальному висновку зокрема говорилося, що 
за своїм соціальним походженням члени Криворізької контр-
революційної орг-ції належать до старих кадрів спеціалістів, 
які працювали при колишніх акціонерах на відповідальних по-
садах, і частково до відносно молодих інженерів, які отримали 
освіту при радянській владі й обіймали відповідальні посади 
на рудн. За своїм походженням більшість має антирадянське 
минуле або є вихідцями з буржуазного середовища.

Отже, на лаву підсудних потрапили найталановитіші і 
критично налаштовані до необґрунтованих і непідготовле-
них належним чином планів форсування реконструкції та 
механізації басейну.

Літ.: Мельник О.О. “Криворізькі шкідники”// “Саксагань”, 2002, 
№ 3, с. 63–64.

Промспілка – об’єднання пром. артілей і позико-ощадних 
т-в (з 1931 – Кустпром). З 1925 на Криворіжжі діяла філія 
Катеринославської П. Для кер-ва вибиралося правління з 7 
осіб, яке проводило чергові і позачергові збори представників 
орг-цій-чл. П. П. мала свій клуб у Кривому Розі. 

17 січ. 1928 окрвиконком прийняв рішення про орг-цію 
місц. П. Було виділено уставний капітал у сумі 25 тис. крб. 
Правління очолив Мирон Фейтлихер. Міськомунхоз виділив 
для П. приміщення. Дніпропетровська і Запорізька П. пере-
дали свої функції по обслуговуванню Криворізького округу 
новоствореній орг-ції. П. об’єднувала кустарів, яких в окрузі 
на поч. 1928 нараховувалося 8428 осіб, а також артілі по роз-
робці нерудних корисних копалин. 5 лют. 1928 відбувся 1-й 
з’їзд уповноважених пром. кооперації Криворіжжя, який ви-
значив пріоритетні напрямки діяльності. У кін. 1920-х у роботі 
П. виявлено чисельні факти зловживань і обману пайовиків та 
покупців. У 1934 до сис-ми П. входило 10 артілей: “Промінь”, 
“Червоний Шлях”, “Червоний металіст”, “Червоний перукар”, 
“Трудгуж”, “Утильперемога”, “Фотоперемога”, “Гірпром”, Хімп-
ром”, “Харчсільпром”. Річний план виробітку складав 13135-
,43 тис. крб. і був виконаний дотерміново. Відставали лише 
“Утильперемога” і “Фотоперемога”, які виконали його на 72 і 
62,5 % відповідно. Однак, внаслідок знеосібки у виробництві, 
відсутності контролю з боку планувальних органів, негнуч-
кості економічної політики постійно залишалися недоліки як 
по к-ті, так і по асортименту, перевиконання по грошах при 
недовиконанні в натурі. Так, “Червоний металіст” відмовився 
від випуску товарів широкого вжитку, “Харсільпром” переви-
конував план по кондитерських виробах, але недовиконував 
по безалкогольних напоях, переробці овочів і м’яса, “Хімпром” 
відставав по вир-ву мила і замазки, “Червоний Шлях” – по 
взуттю, упряжі тощо. У планах не повністю враховувалися ви-
робничі фонди і їх частина була не завантаженою. Техн. кер-
во не мало необхідної кваліфікації і не забезпечувало дієвого 
контрою за вир-вом. Буд-во і розширення потужності прохо-
дило без достатніх техн. проробок і розрахунків. Не велося 
правильного ціноутворення, боротьби за якість та зниження 
собівартості, за підняття кваліфікації персоналу, була відсутня 
зацікавленність по розширенню видів продукції і асортименту 
товарів широкого вжитку, орієнтованих на індивідуального 
споживача. 
М і с ь к р а д а 
практикува-
ла вилучення 
п р и м і щ е н ь  
торгового і 
виробничого 
призначення, 
п е р е ф о р -
мування ко-
лективів. Всі 
артілі об’єд-
нували 1391 
особу і  222 
найманих ро-

Схема “шкідницької” орг-ції на рудн. Криворіжжя, 1930
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бітника і службовця. Серед працюючих було 33 чл. КП(б)У і 30 
чл. КСМ. Культурно-масова робота була організована погано, 
особливо в артілях “Гірпром”, “Червоний Шлях”, “Промінь”, 
“Хімпром”, перукарів, які працювали, гол. чин., на периферії. 
Клуб П. працював незадовільно. З 1931 П. перейменовано 
на Кустпром.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А. 11; ДАДО, Ф. 114, Оп. 1, С. 
3, А. 38.

Літ.: «Красный Горняк», 1925, 12 нояб.; Таке саме, 1928, 21 янв., 4 
февр.; “Червоний Гірник”, 1928, 18 листоп.

“Просвещение” (рос.) – громадська орг-ція для поши-
рення загальних знань серед населення містечка Кривий 
Ріг. Створено у 1910. Першим головою був доктор С.Д. Ша-
нявський, з 1913 – І.Є. Рехес; казначей – Є.Д. Пшидецький, 
секретар – І.А. Вайсберг, чл. правління С.Д. Шанявський, С.І. 
Мороховський, Е.І. Писаний, О.А. Гершгорін, С.П. Переверзєв, 
З.М. Должанський, В.Г. Марачевський. “П”. проіснувала до 
поч. 1918. Саморозпустилася через неможливість продовжу-
вати роботу і від’їзд або загибель багатьох чл. Контора “П”. 
знаходилася на вул. Вокзальна (нині частина вул. Леніна).

Дж.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 
125.

“Просвіта” – назва укр. громадських т-в для масового 
поширення освіти і підняття нац. самосвідомості серед на-
селення.

Першу “П”. було відкрито на Долгінцево 8 квіт. 1917, у 
Кривому Розі – 1 трав., в с. Широке – у черв., у с. Веселі 
Терни – у жовт., у с. Григорівка (нині житломасив ПдГЗК) – у 
листоп.  вказаного року. Долгінцевський осередок очолю-
вав Андруський, Криворізький – Андронік Минович Кислов 
– викладач комерційного уч-ща. “П”. відкривали укр. гуртки 
мистецького і освітнього спрямування, поширювали газ. “Ві-
сник т-ва “Просвіта”, “Вісник т-ва “Українська Хата”, “Народная 
жизнь”, (яка виходила у м. Верхньодніпровську).

Спочатку правління Криворізької “П”. знаходилася у 
будинку Громадських зборів 
(нині вул. Леніна, 63), а коли 
на поч. 1918 владу захопили 
більшовики, – у будинку де 
мешкав А.М. Кислов – по вул. 
Йорданській (нині вул. Грабов-
ського, 9). В період існування 
УНР т-во вело активну просвіт-
ницьку діяльність, приймало 
участь у всіх держ. святах, 
відкрило пам’ятник  (бюст) 
Т.Г. Шевченку у Кривому Розі, 
сприяло поширенню укр. нар. 
мистецтва, допомагало в лік-
відації неграмотності, започат-
кувало вечірні курси укр. мови 
для всіх бажаючих, організо-
вувало хати-читальні. На сер. 
1920-го в Криворізькому повіті 
діяло 29 “П”. і 5 нар. будинків. 
У 1920–21 “П”. стали осеред-
ками нац. життя на Криворіжжі 
і сприяли суттєвому зростан-
ню самосвідомості широких 
мас. Більшовики вважали “П”. 
вогнищами контрреволюції і 
“петлюрівщини”, тому у 1921 
почали рішучий наступ, спря-
мований на “викидання петлю-
рівських елементів з сільської 
інтелігенції” На кін. 1921 з 29 
ще діючих “П”. в повіті 23 були 
“реорганізовані” у рад. “П”. або 
сільс. будинки. Протягом 1922 
з радянізованих “П”. вигнали 
всіх тих, хто викликав будь-

яку підозру у нелояльності до нової влади. Було дано установ-
ку - нових “рад.” “П”. також не створювати – побоювалися, що 
вони згодом можуть отримати “петлюрівське забарвлення”. 
Нові “П”. були перетворені у структурні підрозділи сис-ми 
політичної освіти (див. Політична освіта).

А.М. Кислова було звинувачено в “українському буржу-
азному націоналізмі”, репресовано і страчено у 1937 в м. 
Горлівка.

Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 437, А. 52; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 476, 
А. 253.

Літ.: «Народная жизнь», 1917, 21 окт., 29 окт., 2 нояб.; “Вісник т-ва 
“Просвіта”, 1917, 8 квіт., 5 трав.; “Вісник т-ва “Українська Хата”, 1917, 
29 квіт.; “Зоря”, 1917, черв.; “Верхньодніпровське життя”, 1918, 29 
квіт.; «Рудничный рабочий», 1922, 24 нояб.

Протестанти – одна з гол. течій у християнстві.
Перші П. громади на Криворіжжі з’явились у сер. 19 ст. 

разом з німцями-колоністами, які сюди переселилися (с. 
Кам’яне Поле, Зелене Поле та ін.). П. переселенці, гол. чин., з 
Німеччини, принесли з собою досвід і передову агрокультуру 
Заходу. Найбільшим впливом користувалися меноніти, які не 
визнавали священства, церковної орг-ції, служби у війську. 

На поч. 20 ст. значного розповсюдження набув баптизм, 
який згодом став домінуючим. Певне поширення у 20-ті 
20-го мали адвентисти-суботники та інші рухи, згодом за-
боронені рад. владою. У 1924/25 в межах Криворізького 
округу нараховувалося: 1010 євангельських християн, 313 
християн-баптистів, 37 духонравних християн, 625 християн 
євангельської віри, 2233 адвентистів, 1400 менонітів. На сер. 
1929 в окрузі П. громад було зареєстровано: 9 євангель-
сько-менонітських, 45 євангельських християн-баптистів, 8 
євангельських християн, 4 християн євангельської віри. На 
1930 у Кривому Розі діяла громада євангельських християн 
(сел. Жовтневого рудн.). У Криворізькому р-ні громади були 
в селах: Маловодяне, Ганнівка, Могилівка, Зелене, Водяне, 
Романівна, Кам’яне Поле, Зелене Поле, Недайвода, Лозу-
ватка. В ін. р-нах Криворізького округу П. громад було: 9 в 
Апостолівському, 3 у Долинському, 1 у Казанківському, 6 у 
Софіївському, 1 у Божедарівському, 4 у Пятихатському, 1 у 
Широківському, (у Нікопольському р-ні не було). З поч. 1930-х 
П. громади почали зазнавати всіляких утисків з боку держ. 
структур. Більшість з них вимушені були оголосити про само-
розпуск, інші – піти у підпілля. 

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 2, С. 3662, А. 24–25; Там само, Оп. 3, С. 
1289, А. 82 зв.; Там само, Оп. 5, С. 121, А. 159–161.

Професійна освіта – фахова спеціалізована о., сис-ма 
знань у певних галузях трудової діяльності, здобутих у на-
вчальних закладах.

Перший спеціалізований навчальний заклад, відкритий у 
Кривому Розі (1908) – комерційне уч-ще з 8-річним терміном 
навчання, яке давало середню спеціальну о. (див. Комерційне 
училище). На поч. 1914 Криворізька громада виступила з 
клопотанням про створення у містечку ремісничого уч-ща, 
але війна, що розпочалася, не дозволила втілити в життя цей 
задум. Жителі Веселотернівської  і Лозуватської волостей 
отримували ремісничу о. в Саксаганському уч-щі, яке діяло 
з 1872.

Проведення українізації у 1920-ті роки сприяло самостійній 
освітній політиці в рамках обмеженої „рад. незалежності” 
України. Згідно з угодою між НКО Росії та України, нижчою 
П.о. УСРР керувала виключно Укрголовпросвіта.

В період „воєнного комунізму” праця розглядалась як 
обов’язкова держ. служба, тож кадри гірників поповнювалися 
шляхом примусової мобілізації. Запровадження непу сприяло 
розв’язанню екон. проблем за рахунок раціоналізації вир-ва, 
виходячи з принципів самоокупності і рентабельності.

В період відродження басейну гол. завданням влади стало 
забезпечення гірничого комплексу кваліфікованою робочою 
силою. Необхідно було розгорнути сис-му П.о. молоді, що 
закінчила початкову або семирічну шк., через т. зв. мережу 
закладів ОПОРМОЛу, а дорослого населення – через ОПОР 
(Орг-ція П.о. робітників). Було створено держ. сис-му ступенів Голова “Просвіти” 

1917-18,  Андронік Кислов
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кваліфікації: профшк., технікум, інститут. Закінчення кожного 
з цих типів закладів означало отримання не певного рівня о., 
а „робітничої кваліфікації”. Слід звернути увагу на ще одну 
особливість П.о. у 1920-1929 – управління нею на місцях 
здійснювали шк. ради. Пізніше, наприкінці 1920-х, почали 
впроваджувати уніфікацію і централізацію, принципи єдино-
началля та одноманітності.

Розгортання сис-ми П.о. на Криворіжжі співпало з голодом 
1921 – 1923. Але, не зважаючи на великі труднощі, було зро-
зуміло, що без кваліфікованих кадрів Кривбас не відродити. 
Тож до Головного управління П.о. УСРР направили прохання 
про включення Кривого Рогу до планів орг-ції навчальних 
закладів. У квіт. 1921 вже було розпочато підготовку до 
створення технікуму з трьома відділами і до відкриття ко-
роткотермінових вечірніх курсів і денних на недіючих рудн. 
Планувалися вечірні і денні шк.-курси для робітників, зайнятих 
на вир-ві, адм.-пром. курси для  управлінського персоналу, 
шк. з-дського учнівства для робітників-підлітків.

Соціально-екон. умови того часу не дозволяли повністю 
реалізувати намічені задуми. Але дещо вдалося зробити. 
Так, згідно зі звітом міськради про діяльність із січ. по верес. 
1921, на рудн. Колачевського (ім. Леніна), “Шмаковський” 
(ім. К. Лібкнехта), “Фермієр” (ім. Шварца) і “Галковський” (ім. 
Артема) було відкрито профтехкурси з гірничим, механічним 
та електромеханічним відділеннями. Вони повинні були дати 
рудн.м робітників високої кваліфікації. Курси прослухало 
130 чоловік.

На 1 січ. 1927 у Криворізькому окрузі нараховувалася 
21 установа П.о., де навчалося 1478 осіб (924 чол. і 554 
жін.). Технікумів було 3, профшк. – 9, шк. ФЗУ – 4, коротко-
термінових курсів – 4. П.шк. поділялися на соціально-екон., 
кустарні, с-г, індустріально-техн., будівельні, кооперативні 
тощо. Вони займалися П. підготовкою кваліфікованих ро-
бітників та давали кадри для вищих шк. Протягом 1924–36 
десятки інженерів та техніків, гол. чин., гірничих, побували 
на стажуванні і навчанні у Німеччині та США, де вони пра-
цювали під наглядом іноземних спеціалістів. З ін. боку ряд 
інженерно-техн. працівників закордонних фірм трудились у 
Кривбасі на монтажі імпортного обладнання і буд-ві пром. 
об’єктів, таких як шахти “Капітальна”, ім. Орджонікідзе (рудн. 
ім. Леніна), “Центральна” (рудн. ім. Фрунзе), “Комінтерн” (рудн. 
“Жовтневий”), “Нова” (рудн. ім. К. Лібкнехта), “Комунар” (рудн. 
ім. Дзержинського), на буд-ві і монтажно-налагоджувальних 
роботах на КРЕСі, коксохімз-ді, металургійному комбінаті, 
буд-ві Карачунівської греблі тощо. У процесі діяльності 
вони навчали наших спеціалістів працювати з закупленими 
машинами та обладнанням, що мало велике значення для 
підготовки вітчизняних фахівців.

Першим вищим учбовим закладом на Криворіжжі за того-
часними нормами став вечірній робітничий технікум (КВРТ), 
що спочатку знаходився на рудн. “Жовтневий”. Термін на-
вчання становив 4 роки. У 1929 на його базі відкрито гірничо-
рудний ін-т. А у наступному – ін-т П.о. (згодом педагогічний). 
навчання у цих закладах велося на денних, вечірніх, а потім 
і на заочних відділеннях. Вступ був можливий на конкурсній 
основі з середньою о. або після навчання на робітфаках (див. 
Робітфаки). 

У 1936 відбулася уніфікація сис-ми о. України по типу 
РСФСР. П. шк. реорг-но у середні навчальні заклади. лікві-
довано більшість технікумів (6 з 8), які діяли в межах колиш. 
Криворізького округу (див. Технікуми). У 1933 при мета-
лургійному комбінат відкрито вищий техн. учбовий заклад 
(вечірній ВТУЗ) з терміном навчання 3 роки.

За довоєнний час к-ть випускників ін-тів і технікумів зна-
чно зросла. Так, гірничий ін-т випустив понад 1000 інженерів, 
педагогічний ін-т разом з колиш. педтехнікумом – бл. 3-х тис. 
фахівців. Збільшення к-ті спеціалістів супроводжувалося 
зниженням якості підготовки – інженерів випускали на рівні 
техніків.

З 1930-го для підлітків з 14 років, які працювали на вир-ві, 
почали відкривати нижчі шк., ФЗУ для підготовки кваліфі-
кованих робітників та т. зв. ШУМП (шк. учнівства масових 

професій) з гірничої справи. термін навчання коливався від 
1,5 до 2 років. Пізніше (1940), при створенні мережі держ. 
трудових резервів ПТУ ввійшли до цієї сис-ми.

Літ.: ЕУ, т. 6. Львів, 1996, с. 2377–2378; Мельник О.О. Криворізька 
міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 2005, с. 289–295.

Професійні спілки – масові громадські орг-ції, які об’єдну-
вали на добровільних засадах працюючих за наймом і діяли 
під кер-вом більшовицької партії згідно зі своїм статутом.

Орг-ного легального П. руху на Криворіжжі до 1917 не 
існувало. Великий поштовх до його розвитку дала Лютн. 
революція 1917. Першим утворився у квіт. 1917 Союз май-
стрових Криворізького р-ну, до якого ввійшли, в основному, 
кваліфіковані робітники рудн., з-дів і майстерень залізоруд-
ного р-ну. Через деякий час виник Союз гірничослужбовців 
південного р-ну, який склали, гол. чин., конторські службовці. 
Штейгери і техніки об’єднались у самостійний Союз гірничих 
техніків, службовці північних рудн. – в Союз гірничослужбов-
ців північного р-ну. Пізніше за всіх, у черв. гірники створили 
Союз гірничоробітників і гірничих десятників. Згодом, у 
1918 частина десятників виділилася з цієї спілки і створила 
окремий Союз гірничодесятників, який проіснував недовго і 
нічим себе не проявив. Місц. газ. “Известия” (1917, № 15) у 
лип. наводить такі дані про склад П.с. басейну:

- майстрових Криворізького р-ну нараховувалось 1700;
- службовців гірничопромислових підпр-в – 500;
- Гданцівського з-ду – 200;
- робітників і службовців рудн. “Червоний” – 170;
- друкарсько-графічного мистецтва – 60;
- банківських службовців – 100;
- голкового цеху ( кравці, авт.) – 200;
- службовців рудн. Колачевського – 200;
- єврейс. вчителів – 40;
- зубних лікарів – 20;
- службовців аптек – 20;
- фельдшерів і акушерів – 40;
- шорників – 40;
- будівельного цеху – 40;
- кучерів – 60;
- домашньої прислуги – 100;
- учнів – 40.
Разом – 3 590 осіб.
Округлений характер наведених даних вказує на приблиз-

ні підрахунки, але, в цілому можна вважати, що в середині 
літа 1917 на Криворіжжі число чл. різних П.с. доходило до 4 
тис. Протягом 1917 – на поч. 1918 перелічені П.с. були само-
стійними орг-ціями зі своїми органами управління і касами, 
працювали лише в контакті, оскільки входили в місц. об’єд-
нання – Раду П.С.

У лип. 1918 на Криворіжжя прибув інструктор обласного 
правління “Горнотруд”, за участю якого було проведено ряд 
зборів робітників на рудн. “Ростковський”, Колачевского, 
“Донецький”, на яких були прийнято резолюції про довіру 
обл. правлінню і необхідність злиття існуючих окремо П.с. 
гірничих робітників, десятників, службовців і майстрових в 
єдину спілку по вир-ву, що буде входити, як р-ний відділ в 
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обл. союз “Горнотруд”.

28 лип. 1918 відбулися р-ні делегатські збори С. гірничих 
робітників, десятників, майстрових і службовців, де були при-
сутні 45 делегатів; головував Федорів, секретар – Бабіченко. 
У результаті було прийнято рішення про злиття цих с. у С. 
“Горнотруд”. До правління було обрано представників УСД 
і УСР Батракова, Федорова, Крижанівського, Бабіченка і П. 
Речмидила. За межами об’єднання залишилася с. гірничо-
техніків і с. гірничослужбовців Північного р-ну, які фактично 
не діяли.

Існування на першому етапі великої к-ті с., недостатній 
контингент робітників з досвідом П. роботи в р-ні, які до того 
ж були розсіяні по чисельним с. і працювали в різних органах 
влади та партіях, шкодило розвиткові П. руху. Але, попри все, 
робота у с. налагоджувалася. Число чл. безперервно зроста-
ло. При с. було створено фонди на культурно-просвітницькі 
потреби. За ініціативою с. гірничотехніків всі с. розробляли 
проект створення технікуму для робітників на одному з рудн. 
Але гол. увага приділялось економічній боротьбі.

Питання про збільшення заробітної плати гостро стало 
після травн. конференції 1917, внаслідок підвищення цін на 
предмети першої необхідності. Напруженість ситуації зрос-
тала завдяки тому, що промисловці не бажали рахуватися 
з молодими с., а вирішували це питання на кожному рудн. 
окремо, входячи в угоди з робітниками.

Неоднаковий розмір заробітної плати на різних рудн. 
призводив до хвилювань і безперервних неорганізованих 
виступів робітників окремих рудн. С., що почали виробітку 
загал. для басейну тарифних ставок, а також колективного 
договору, пробували внести організованість у цю боротьбу, 
закликаючи робітників до єднання навколо союзів. Коли ж 
закінчили формування нових розцінок і надали їх промис-
ловцям, то з боку с. майстрових отримано відмову і повне 
небажання йти на переговори з союзом, який став на шлях 
рішучої боротьби вже й за свій авторитет. Старанно підготов-
лений страйк не довелося починати, оскільки пром-ці пішли 
на поступки і домовленість була досягнута.

У с. гірничоробітників і десятників, що орг-лися пізніше, 
розробка нових розцінок закінчувалася, але пред’явлення їх 
затримувалося до кін. роботи жовтн. конференції, що про-
ходила у Харкові, але не дала ніяких результатів. 

Жовтн. переворот став своєрідним могильщиком П. руху 
в басейні. Анархія і розвал вир-ва ослабила П.с., яким у лют. 
1918 довелося прийняти запропоновані промисловцями роз-
цінки. У серп. нараховувалося зареєстрованих чл. П.с.: 

- майстрових – 2640;
- гірничослужбовців – 581;
- гірничоробітників і десятників – 5798.
Точніші дані про динаміку руху чл. П.с. дає таблиця сплати 

чл. внесків:

Місяці 1917 Спілка майстрових
Спілка 

гірничослужбовців
Спілка гірничо 

робітників і 
десятників

Квітень 838 279 –

Травень 1279 282 –

Червень 1319 359 3181

Липень 1299 348 3670

Серпень 1464 351 3955

Вересень 1599 405 4099

Жовтень 1572 325 2838

Листопад 1446 95 1427

Грудень 1199 74 983

Максимальна к-ть чл. спостерігалася у верес., потім вона 
почала падати з наростанням. Поч. громадянської війни 
прискорив фактичний розвал с. Так, у квіт. 1918, на поч. ав-
стро-нім. окупації внески до с. гірничо робітників і десятників 
зробили лише 4 чол.

З 1918 с. вже не обговорюють нові розцінки з підпри-
ємцями, а направляють їх до місц. РНГ, яка їх відразу ж 
затверджує. Але евакуація органів рад. влади у берез.1918 

призвела до відмови пром-ців ці розцінки визнавати, як такі, 
що з ними свого часу не узгоджені. Посередником між підпри-
ємцями і с. в період австрійс. окупації виступає Рада робіт-
ничих депутатів, за допомогою якої П.с. пробують заставити 
капіталістів відкрити шк. на рудн., в яких могли б отримувати 
безкоштовну освіту діти робітників. Культурно-освітня робота 
відсунута на задній план. Фонди, які свого часу для неї були 
створені, залишаються невикористаними. Нереалізованим 
залишився і проект створення технікуму.

Великою проблемою було стрімке зростання безробіття. 
За даними Криворізької біржі праці, яка була відкрита 1 груд. 
1917, у груд. було зареєстровано 309 безробітних, у лют. їх 
вже нараховувалося 1527, у трав. – 2482, у серп. 1918 – 4369. 
Але реальна цифра була значно вищою. Так, фактична к-ть 
безробітних на лют. 1918 визначалася не менше як 9 тис. осіб. 
Різниця пояснюється тим, що багато хто з робітників після зу-
пинки підпр-в не розраховувалися з них, а продовжували жити 
на рудн., чекаючи виплати заборгованості по зарплаті.

Згідно з даними, зібраними місц. союзами, на рудн. у квіт. 
1918 було 6750 безробітних, у трав. – 5100, у черв. – 3410, 
у серп. – 2700. Зменшення к-ті – результат втечі з р-ну ро-
бітників, гол. чин., росіян, яка стала масовою після приходу 
австро-нім. військ.

С. були не в силах боротися з такими розмірами безро-
біття, але вони намагалися пом’якшити його. З цією метою 
розпочали клопотання про зняття військовополонених, за-
борону надурочних і роботи в святкові дні. Але провести ці 
рішення не вдалося. Одним з засобів підтримки безробітним 
було надання їм грошової допомоги у невеликих (25–50 крб.) 
розмірах. С. майстрових, наприклад, до 1 трав. 1918 видано 
511 крб. 14 коп. без повернення, 570 крб. – з поверненням; 
с. гірничоробітників 1281 і 1200 крб. відповідно. 

Підводячи підсумки П. руху р-ну в цей період, можна кон-
статувати негативну для нього роль Жовтн. перевороту. Ре-
волюція затримала безперервне зростання с., послабила їх, 
нав’язавши невластиві їм функції органів влади, породивши 
анархію і занепад вир-ва, внесла в ряди с. апатію. В період 
існування Укр. держави с. зробили ряд кроків у напрямку 
створення місц. комітетів і налагодження роботи. Але адм.-
поліцейські методи управління уряду створили нові перепони 
для відродження в первісних розмірах П. руху.

В період денікінської окупації (серп. – груд. 1919) легально 
існувала тільки с. друкарів. Більшовицька стратегія відносно 
П.с. зводилася до їх фактичного одержавлення та включення 
до трудової армії, де діяла військ. дисципліна. Але в своїй 
більшості робітники були проти таких форм співпраці. на 
поч. 1920-го в Кривбасі існувало 14 П.с., які перебували під 
впливом меншовиків та безпартійної інтелігенції. Лише с. 
“Горнотруд” мала у своєму складі 3-х комуністів. Правляча 
партія взяла курс на “вливання свіжих партійних сил” до по-
вітової ради П.с., створеної у трав. 1920. Усуненню від кер-
ва підлягали всі “меншовицько-есерівські і націоналістичні 
елементи”. Згодом, в 1921–22 дійшла черга “чистки” і до 
рядових чл., – їх було виключено бл. чверті. На пленумі ради 
П.с. (10 лют. 1921) чл. повітового бюро КП(б)У заявили, що 
«совпрофи відірвані від життя, неправильно розуміють по-
літику рад. влади», що пояснювалося відсутністю необхідної 
к-ті партійних сил в робочих органах П.с. Згодом було орг-но 
переоблік і “перекидку” профпрацівників, яку використали для 
зменшення частки представників ін. партій. Одночасно було 
створено замість с. “Горнотруд” р-не відділення Всеросійської 
с. гірників (ВСГ), до кер-ва якою проведено комуністів (див. 
Всеросійська спілка гірників). Згодом її голова Малаєв очолив 
повітову раду П.

На поч. трав. 1921 у Кривому Розі працювали такі П.с.: 
робмед, нарзв’язку, хімпрому, шкіряного вир-ва, металістів, 
будівельних робітників, робітників землі і лісу, поліграфічної 
пром-ті, працівників торгівлі, рад. службовців, працівників 
харчової пром-ті. Повітове бюро об’єднувало 16 відділень і 
29 волосних секретарств. Президія включала 7 осіб, з яких 4 
були комуністами. У ківт. 1921 орг-но такі відділи: організацій-
но-інструкторський, загал., національних меншин, праці та ін. 
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У черв. добавився відділ дисциплінарного суду. Гол. питанням 
роботи було постачання робітництва. Влітку  вказаного року 
культвідділ здійснив ремонт клубу Будинку Рад і театру, які 
повністю згоріли на поч. листоп. 1922. На кін. 1921 у резуль-
таті реорганізацій до складу повітбюро входило 15 об’єднань 
с. з 2304 чл. Робота велася слабо – не було кваліфікованих 
кадрів. З метою їх підготовки орг-но короткотермінові курси, 
на які набрано 20 комуністів, 8 робітників 59 селян і 63 інте-
лігента. На поч. листоп. 1921 повітбюро об’єднувало понад 
7 тис. чл. П.с. (разом з безробітними). 

На поч. 1922 повітбюро очолював Локшин, секретарем 
був Зав’ялов, чл. президії К.І. Міхно, Петровський, Сіренко 
(від ВСГ), Зайцев, Каданейскас. Перше рішення новообраної 
президії – ліквідація конфліктних комісій. Незабаром було 
розпочато реорг-цію с. “Робземліс”, правління якої розпус-
тили і створили нове – з комуністів – для “кращого зв’язку 
з селянами”.

Для поч. 1920-х характерні часті конфлікти з господар-
никами, які затримували зарплату на 2–3 місяці. Охорона 
праці також була практично відсутня, не видавався спец. одяг 
тощо. Тільки у жовт. 1922 було врегульовано 150 трудових 
конфліктів. Заборгованість ПРТ за трав.– серп. 1922 чл. 
П.с. складала 20,4 млн. крб. Не дивлячись на всі зусилля, 
не вдавалося налагодити в голодні 1921–22 нормального 
постачання продуктами. На цьому ґрунті на деяких рудн. 
виникали страйки. Медична допомога також знаходилась у 
важкому стані. Голод посилив загал. апатію, в деяких орг-ціях 
робота фактично призупинилася.

З кін. 1922 з метою оживлення діяльності почалося про-
ведення тижневиків П. руху і р-них безпартійних конференцій 
(див. Конференції безпартійні).

У берез 1923, під час чергової адм.-тер. реформи було 
утворено Криворізький округ  у складі 13 р-нів (згодом – 14, 
а потім – 10). З метою кер-ва П. рухом створено окружну раду 
П.с. (див. Окружна рада професійних спілок). Окрпрофбюро 
на 1 квіт. 1923 об’єднувало: 132 чл с. розбемліс, 2620 – гірничо 
робітників, 7 – робітників шкіряної пром-ті, 88 – друкарів, 55 
– хіміків, 100 – харчосмак, 14 – деревообробників, 10 – бу-
дівельних робітників, 2318 – залізничників, 164 – зв’язку, 13 
– комунальників, 372 – медсанпраці, 859 – наросвіти, 1068 
– рад. працівників, 4 – нархарч, всього – 7824. На поч. жовт. 
1923 в окружному відділі працювало 15 осіб, 13 уповноваже-
них, 162 – у низових осередках. Тільки у первинних орг-ціях 
(хіміків і харчовиків) у правлінні не було комуністів. Робота 
П.с. оцінювалася як слаба. На цей час загал. к-ть чл. П.с. 
становила 9089 осіб. На 1 жовт. 1924 їх вже було 11633, на 
кін. 1924 – 17200, на 1 трав. 1925 – 18043. Різке збільшення 
чл. П.с. у 1924 пояснюється зменшенням для них у 3 рази 
плати за житло. У 1924 було відкрито курси для кер-ків низо-
вих П. груп по вивченню теорії і практики П. руху в Росії і за 
кордоном. Йдучи назустріч проханням ПРТ, ОРПС дозволила 
з лют. 1925 застосовувати жіночу працю на легких роботах в 
кар’єрах. Через 2 місяці заключили угоду з кер-вом ПРТ про 
видачу спецодягу і лопат гірникам або грошову компенсацію. 
Штати рудкомів затверджено у к-ті 11–14 осіб. В кін. 1925 
орг-но міжвідомчу раду по охороні праці гірників. Основна 
увага в роботі П.с. в 1926/27 операційному проділялася участі 
в реорг-ції управління вир-вом, поліпшенні побутових умов 
робітників, контролю за виконанням колективних договорів, 
масовій культурно-освітницькій роботі, юридичній допомозі 
чл. П. с., розвиткові установ охорони здоров’я та розширенню 
курортно-санаторного обслуговування. Зростання к-ті чл. П.с. 
у 1926/27 відображає таблиця:

Спілка на 1 січ. 1926 на 1 січ. 1927 на 1 квіт. 1927

Сільгоспробітників 3146 3746 3793

Гірників 17239 18077 19142

Металістів 215 391 436

Хіміків 129 146 100

Шкіровиків 74 124 124

Харчосмак 990 1489 1592

Швейників 57 91 103

Друкарів 94 115 126

Будівельників 1020 1236 1342

Залізничників 3383 4455 4525

Місц. транспорту 694 810 946

Водників 283 233 204

Зв’язківців 215 287 287

Радторгслужбовців 2859 3519 3585

Робітників освіти 1835 2191 2285

Медсанпраця 952 1375 1439

Працівників мистецтва 68 91 85

Комунальників 271 236 245

Нархарч 469 865 1001

Разом 33993 39477 41360

Як видно з таблиці, П.с. за період з 1 січ. 1926 по 1 квіт. 
1927 зросла на 21,83 %. Причому найбільше посилення від-
мічено: по індустріальній групі – на 13,6 %, транспорт і зв’язок 
– на 23,3 %, група робітників розумової праці – на 41,4 %. 
Зростання останньої відбувалося за рахунок розширення ко-
оперативної і держ. мережі, розширення к-ті шк. і лікарняних 
закладів. Відсоток охоплення членством досяг у середньому 
96,6 від тих осіб, які мали право бути чл. П.с. На 1 жовт. 1929 
з 6995 осіб найманої праці, що працювали у с-г чл. П.с. було 
3230, з 29289 працюючих у пром-ті – 21685, з 4986 робітників 
транспорту і зв’язку – 4769, з 5428 працівників розумової 
праці – 4936. З усіх трудящих у межах Криворізького округу 
47387 осіб у П.с. знаходилося 36966. У Кривому Розі з 12455 
робітників П.с. було охоплено 10586 осіб.

Після ліквідації Криворізького округу, в листоп. 1930 
створено Криворізьку р-ну раду П.с. З 1931 вона стала 
називатися міською радою П.с. Новостворена структура 
розпочала активну роботу по налагодженню сис-ми робіт-
ничого постачання і виявленню “мертвих душ”. У зв’язку 
з форсуванням реконструкції та індустріалізації почалася 
реорг-ція П.с  з метою “наближення їх до вир-ва” і зокрема 
прийняття заходів по широкому впровадженню соціалістич-
ного змагання, яке на думку кер-ків проходило дуже мляво. 
Для заохочення ударників у 1931 на райраду виділено 548 
курортних місць і 4164 путівки до будинків відпочинку, з яких 
3495 – для гірників. Крім того було відпущено 100 тис. крб. на 
покращення стану їдалень у Кривбасі та харчування хворих. 
У ряді їдалень відкрито дієтичні куточки. На поч. 1931 було 
проведено розукрупнення спілок на низку галузевих. Так, з 
ВУКу гірників виділено ВУК робітників гірничорудної пром-
ті, замість ВУКу будівельників утворено ВУК с. робітників 
житлового і пром. б-ва, шляхового б-ва і цементно-керамічної 
пром-ті. Були також розукрупнені с. с-г робітників, харчо-
виків, хіміків, радторгслужбовців, створено нову с. – хатніх 
робітниць. У період голоду 1932–33 на перший план вийшла 
допомога колгоспам і радгоспам у сівбі та збиранні врожаю. 
Тільки у черв. 1932 чл. П.с. відпрацювали на закінченні сівби 
4950 трудоднів і надали іншу допомогу. Другим об’єктом по-
стійної уваги міської профспілкової ради (МПР) стала орг-ція 
суботників на ДП–1 “Комсомолка”. Здійснювалися заходи по 
своєчасному реагуванню на скарги, листи і заяви робітників, 
що надходили до П. орг-цій. Восени 1932 для допомоги селу 
у ремонті тракторів МПР направив 80 слюсарів і токарів. На-
ступного року, у січ. проведено спеціальний міжспілковий зліт 
з питань посилення допомоги колгоспам. Велика к-ть людей 
направилася на проведення засівної кампанії. У берез. було 
виділено 50 рахівників для налагодження обліку. Орг-лися 
суботники по санітарному впорядкуванню міста до 1 травня 
і жовтн. свят. У черв. 1933 відбулися перевибори низових П. 
орг-цій, які потім вже не переобиралися аж до 1937. Всього 
у 1933 МПР прийняла 9 постанов про надання широкої до-
помоги колгоспам. У зв’язку з великим відставанням у видо-
бутку залізної руди у 1932–33 також проведено ряд заходів по 
мобілізації трудящих на його ліквідацію, зокрема покращено 
клубну роботу, ефективність виробничих нарад, врегульовано 
деякі питання нормування заробітної плати. На поч. лют. 1933 
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було 84 ФЗМК, які об’єднували 59982 особи, (в т.ч. 23842 
жін.). Зокрема з усіх чл. П.с. робітників цементно-керамічної 
пром-ті було 1236, борошномельної і хлібо-кондитерської 
праці – 584, пром. і житлово-комунального буд-ва – 10492, 
друкарів – 160, робітників залізничного транспорту – 6978, 
працівників місц. пром-ті і хатніх робітниць – 243, робітників 
МТС та найманих – 529, робітників тваринницьких радгоспів 
– 1087, шоферів – 289, громадського харчування – 130, 
зв’язку – 371, місц. транспорту – 499, медсанпраці – 1517, 
працівників держ. торгівлі – 1986, працівників держ. управ-
ління – 877, фінансових робітників – 188, працівників освіти 
– 1983, працівників мистецтва – 109.

На поч. 1934 створено бюро по розгляду робітничих листів, 
яке засідало щотижня. На них викликалися голови профкомів, 
які не відреагували на скарги до встановленого часу. Прийма-
лися конкретні рішення по подоланню бюрократизму і тягани-
ни, активізації контролю за відділами робітничого постачання 
і кооперативами. Посилена увага по своєчасному виділенню 
городів робітникам і службовцям, надання їм допомоги в 
обробці землі і посівному матеріалі. Одночасно П. орг-ції 
під тиском партійних структур вимушені були займатися не-
уставною діяльністю, зокрема підпискою на позики, ощадною 
справою, культзборами, перереєстрацією пенсіонерів тощо. 
Багато часу забирало проведення вивчення промов Сталіна, 
рішень пленумів і з’їздів ВКП(б) і КП(б)У, ін. офіціозів.

З 1935 гол. завданням визначено боротьбу за поширення 
стаханівського руху у всіх сферах вир-ва, створення нарад 
по передачі передового досвіду, які потрібно було проводити 
не рідше одного разу на 6 днів, висуванство передовиків на 
керівну роботу. Форсування стаханівських методів роботи при 
відсутності відповідної техн. і технологічної бази призводило 
до приписок, “лжеударництва”, формалізації ідеї змагання 
при збереженні зрівнялівки. 

Перевірка, здійснена на поч. 1936, показала, що у ба-
гатьох орг-ціях кошти, виділені на соціальне страхування, 
використовувалися не за призначенням, а часом просто 
розкрадалися. Винних було притягнуто до партійної, адм., а 
деяких і до кримінальної відповідальності.

У 1936 велика увага приділялася розгортанню руху раці-
оналізаторів, покращення ТБ і санітарії на вир-ві, розвиткові 
соціально-культурної і побутової сфер, житловому буд-ву. 
Значні кошти було виділено на клубну і гурткову роботу, 
проведено ряд худ. міських і р-них олімпіад. Для читання по-
пулярних лекцій запрошувалися відомі вчені з центральних 
та обласних міст. 

У черв. 1937 відбулися перевибори кер-ва П.с., що в біль-
шості випадків сприяло активізації роботи. Одночасно були 
ліквідовані міжспілкові керівні органи, що згодом відбилося 
на результатах роботи. Під лозунги про повне відновлення 
П.-с. демократії розпочалися репресії, у результаті яких по-
страждало бл. 70 представників колиш. міського кер-ва та 
фабрично-з-дських П. комітетів. Зокрема було розстріляно 
голову с. гірників Карпова та 3-х його помічників. Багато хто 
скористався ситуацією, щоб звинуватити у всіх негараздах 
колиш. голів П.с. КМК, рудн. ім. Ілліча, КХЗ, Криворізьбуду та 
ін. Репресії призвели до падіння рівня вир-ва. Так, план лип. 
по залізній руді було виконано на 84,5 %. Замість досвідчених 
кер-ків на відповідальну роботу висунули стахановців-ордено-
носців, які у своїй більшості були технічно малограмотними. 

У 1938 гол. завданням стала боротьба за виконання 
планових показників, зокрема по видобутку залізної руди. 
Проводилися загал.-шахтні конференції, де обговорювалися 
заходи по реалізації завдань, щоденна перевірка виконання 
договорів по соцзмаганню, до якої залучалося все середнє 
кер-во, вводилися перехідні прапори, значки “Відмінник со-
ціалістичного змагання” по кожній галузі та похвальні грамоти 
наркому.

Не дивлячись на великі зусилля, стан із соцзмаганням та 
культурно-масовою роботою в радгоспах залишався на низь-
кому рівні ще і у 1939. У широких масштабах проводилося на-
вчання П. активу, починаючи від короткотермінових курсів на 
місцях до посилки у Москву, Ленінград і Харків до шк. ВЦРПС. 

Для преміювання кращих колективів т-ту “Дзержинськруда” 
ЦК с. робітників залізорудної пром-ті Півдня виділив на 1940 
30 тис. крб. і 56 тис. крб. додаткових коштів на культобслу-
говування гірників. Восени 1940 відбулися перевибори П. 
комітетів. Так, до складу 38-ми шахткомів обрано 346 осіб, з 
яких 250 – вперше, з них 208 – чл. КП(б)У.

С. гірників Кривбасу на той час нараховувала 21 тис. 
чол.

Літ.: «Известия Криворогского совета рабочих, солдатских и 
красноармейских депутатов», 1917, 15 июн.; «Горнотруд», 1918, № 
1, 1 июн.; Таке саме, № 4, 20 авг.; Таке саме, № 6, 10 окт.; “Червоний 
Гірник”, 1930, 4 квіт., 13 груд.; Таке саме, 1931, 26 берез., 5 черв., 22 
серп., 26 листоп.; Таке саме, 1933, 2 січ., 29 квіт., 28 трав.; Златополь-
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Професійно-технічна освіта – сис-ма підготовки робітни-
чих кадрів, зайнятих на виробничих підпр-вах, частина загал. 
професійної освіти. (див. Професійна освіта).

У 1872 відкрилось одне з найперших у Катеринославській 
губернії Саксаганське ремісниче уч-ще, де отримували о. 
вихідці з Веселотернівської і Лозуватської волостей. Жителі 
південних волостей могли навчатись у Новобугському та Ма-
лоолександрівському ремісничих уч-щах, що утримувалися 
коштом земства. 

На поч. 1914 криворізька сільс. громада розпочала клопо-
тання перед Херсонським земством про відкриття в містечку 
ремісничого уч-ща. На цю справу було виділено 25 тис. крб. 
Війна, що згодом розпочалася, не дозволила реалізувати 
цей проект. 

Відродження рудн., що розпочалося з 1921, потребувало 
кваліфікованих робітників. Вже у верес. 1921 було відкрито 
короткотермінові профтехшк. на рудн. Колачевського, “Гал-
ковський”, “Шмаковський” і “Фермієр” (Жовта Річка). Того ж 
року в с. Олександродар почала діяти шк. шевців і кравців 
на 40 учнів.

З метою подальшого розвитку освіти, культвідділ по-
вітвиконкому розробив програму навчання і кошторис на 
відкриття 2-х П. шк. з відділами: гірничим, механічним та 
електромеханічним й одного технікуму для тих, хто закінчив 
семирічку.

У 1922 та 1923, у зв’язку зі зменшенням виробничої про-
грами Кривбасу, сис-ма шк. П.о. не розвивалася. Найбільш 
активно діяв фабзауч на рудн. ім. Жовтневої революції 
(Жовтневий), відкритий у верес. 1922, при якому був інтернат. 
Перший набір склав 30 чол.

За допомогою міськради ПРТ і профспілок вдалося призу-
пинити дію рішення про скорочення учнів шк. ФЗУ (фабрично-
з-дське учнівство) на рудн. “Жовтневий” і зберегти виплату 
їм стипендій (зарплати), задіявши на вир-ві. 

Наприкінці 1924 міськрада порушила питання перед ПРТ 
(див. Південнорудний т-т) про прибудову до приміщення ФЗУ 
та відкриття ще одного відділення 1-го курсу, а також про 
надання додаткових ставок для викладачів.

Так. чин., у 1924 в Криворізькому окрузі по всіх видах 
спеціальностей діяло 3 шк. (сільськогосподарська та П.о.), 
де навчалось 120 хл. і 35 дівч.; викладачів було 17 (15 чол. і 
2 жін.). У шк. ФЗУ (рудн. “Жовтневий”) навчалося 100 хл. і 12 
дівч.;  працювало 12 викладачів. Завідуючим у 1922–23 був 
В.І. Жигаловський, а з жовт. 1924 – Гладишев.

На поч. 1925 було розширено шкільну раду фабзавучу 
рудн. “Жовтневий”. До її складу, крім депутатів, входили пред-
ставники від профспілок, комсомолу, рудоуправління і старо-
сти груп 3-х відділень. У трав. 1925 в цій шк. вже працювало 
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9 викладачів, 7 спеціалістів і 3 кер-ка практичної роботи при 
132 учнях. Шк. розробила методику праці лопаточника, яка 
на 10 % збільшувала продуктивність. Механічне відділення 
випускало слюсарів і токарів. Але шк. не мала власного 
приміщення, – крім неї у будівлі розташовувалось ще 3 шк. 
Комісія міськради після перевірки відзначала, що навчання 
позбавлене наочності, викладачі повільно переходять на нові 
методики, відсутні необхідні кабінети, меблі (лави розрахо-
вані на школярів молодшого віку, були зафіксовані факти 
викривлення хребта).

Не зважаючи на труднощі, мережа гірничих шк. поступово 
розширювалась. У 1925/26 навчальному в окрузі діяло 3 шк. 
гірпромоучу із 212 слухачами, з них одна на Нікопольщині (70 
осіб). У Жовтневій шк. навчалось 107 чоловік, в Артемівській 
– 35. З 212 чол. на гірничому відділенні навчалось 82, на 
електромеханічному –130. Того року Жовтнева шк. випустила 
22 фахівців (11 гірників, 4 механіки, 7 електромеханіків). З 
них 11 чол. залишились працювати на рудн., 5 – вступили до 
технікуму, 1 – на робфак і 5 – залишилися без роботи.

Крім того, діяли двоє курсів підвищення кваліфікації: на 
рудн. “Жовтневий” – 35 слухачів, на ім. Артема – 38. 

На П. протягом 1925/26 навчального року з бюджету було 
відпущено 88 519 крб.

Всього в окрузі на кін. 1926 існувало 8 профшк., де навча-
лось 655 осіб, з них у 3-х шк. ФЗУ – 220, у 4-х кустарно-пром. 
шк. – 240, в індустріальній профшк. – 195. 

Крім спеціалізованих гірничих шк. було створено Криво-
різьку торгово-промислову профшколу (з 1 вересня 1924 
року).

У верес. 1925 в місті було відкрито гірничопром. шк. і 
річні курси підготовки до вищих навчальних закладів. З 1 
жовт. 1925 почала діяти медична профшк. і с-г єврейс. в с. 
Інгулець. На поч. 1926 за узгодженням з Наркомосвітою на 
Криворіжжі було започатковано 13 сільс. зимових шк.-курсів, 
що знаходилися при с-г шк. або у райцентрах. На поч. верес. 
1926 почав діяти гірпромуч на рудн. ім. Леніна, де навчалося 
35 дітей гірників і вихованців місц. дитячої колонії. Через 
місяць розпочато прийом до нової шк. гірпромучу на рудн. 
ім. Дзержинського і розширено 3 вже існуючі. Для осіб, що 
закінчили семирічку, встановлено курс навчання 2,5 роки. Ці 
шк. готували штейгерів, маркшейдерів та ін. спеціалістів.

На 1 січ. 1927 в Криворізькому окрузі нараховувалася 21 
установа П. о., де навчалося 1478 осіб (924 чол. та 554 жін.). 
Технікумів було 3, профшк. – 9, шк. ФЗУ – 4,  короткотермі-
нових курсів – 4.

Характеристика і чисельність профшк. Кривого Рогу за 
1925 – поч. 1927 наводиться в таблиці:

   
Місце 

знаход-
ження

Дата 
відкрит-

тя

Тип 
установи Вид освіти

К-ть учнів

Чол. Жін. Разом

Кривий Ріг 1.01.27. профшк. соц-
економ. 84 131 215

 „ –„ 1.12.25.       „ –„        „ –„ 79 123 202

  „ –„ 1.01.27.

проф.-
кустарна 

кравецька 
майстерня

кустарний - 42 42

       „ –„ 1.12.25. 2 шк. - 64 64
Веселі 
Терни 1.01.27. профшк. сільсь-

когосп. 49 18 67
    

Ямчитська 1.12.25. „ –„ „ –„ 41 22 66

Ст. 
Долгінцево 1.01.27.  шк.

індустріа-
льно-

технічна
17 3 20

Кривий Ріг 1.01.27.
шк. 

фабзауча 
(горпромуч)

Індустріа-
льно-

технічна
42  –  42

Ру  ім. 
Артема

1.01.27.    „ –„     „ –„ 29 5 34

      „ –„ 1.10.25.    „ –„     „ –„ 35 - 35
Вечірній

 Кут 
(Жовт-
невий)

1.01.22.    „ –„     „ –„ 29 4 33

                                                                                                                                                  
(Таблицю складено за даними „Криворізьке окружне ста-

тистичне Бюро. Статистична хроніка 1.06.27”).
З головних напрямків діяльності в галузі профтехосвіти 

у 1927 слід назвати: а) відкриття в січ. 6-місячних курсів з 
гірничої справи (75 чол.); б) орг-ція конференції учнів місь-
ких профшк. (січ.) з підсумків навчання за 1926; в) відкриття 
перших у Кривому Розі курсів машинопису (з 20 січ.); г) про-
ведення в кін. місяця окружної конференції учнів профшк. з 
питань навчання у 1927. 

19 берез. відбувся 1-й урочистий випуск слухачів Кри-
ворізької соціально-економічної профшк. (73 рахівників і 
статистів). 

На поч. серп. відділ о. розробив план реорг-ції мережі со-
ціально-економічних профшк. Суть її зводилася до зміцнення 
навчальної бази за рахунок залучення коштів кооперативних 
і торговельно-промислових орг-цій. Також планувалося 
на основі Жовтневого гірпромучу відкрити р-ний, який об-
слуговуватиме весь Кривбас. Незабаром, у кін. серп., було 
ухвалено рішення про реорг-цію Криворізької торгово-пром. 
шк. у кооперативно-пром., щоб допустити до навчання селян. 
З метою розвитку мережі профшк. запропонувано окружному 
виконкому збільшити асигнування на П.о.з 2,1%, що були у 
1925/26 навчальному, до 8,7% у 1926/27, а також відкрити 
єврейську “інтегральну” шк. і гірничу профшк. в Кривому 
Розі. Фонд стипендій пропонувалось підвищити на 57% проти 
1926. У верес. в Ямчитській (Жовтневій) с-г шк. запрацювало 
друге відділення скотарства.

Загалом в окрузі планувалось відкрити бл. 40 шк. „коопе-
ративної грамоти” і 30 крою та шиття, де навчалось би бл. 
тисячі осіб.

На поч. трав. 1928 знову розглядалося питання про ство-
рення єдиної р-ної шк. гірпромучу для всього басейну. За 
базу пропонувалось використати рудн. ім. Фрунзе. У лип. 
вирішили надати 65 % місць у шк. гірпромучу дітям гірників, 
25 % – дітям з будинку підлітків, 8 % – чл. ін. профсп. і 2 
%– дітям спеціалістів і службовців. 

У 1927/28 навчальному році шк. гірпромучу діяли на рудн. 
„Жовтневий”, ім. Леніна та в Нікополі. Зменшення к-ті шк. 
гірпромучу з 4-х до 3-х пояснюється злиттям „Жовтневої” та 
ім. Артема. В цих закладах в 1925/26 навчалося 236 чол., а в 
1926/27 – 223. На 6-місячних курсах підвищення кваліфікації 
– 145 і 245 відповідно, на курсах індивідуального і бригадного 
учнівства – 335 і 358 слухачів. Розподіл броні по видах підго-
товки: гірпромуч – 284, бригадна – 102, індивідуальна – 228; 
разом 614 чол. Загал. сума витрат на П. навчання становила 
164 972 крб., з них на гірпромуч – 100 657 тис. крб. Вартість 
навчання одного учня в рік складала 295 крб. проти 270 крб. 
за кошторисом.  

Кількісний і соціально-національний склад учнів Криво-
різьких профшк. за 1926 – 1928 наведено у таблиці:
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35 338 92 128
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/ДАДО, Ф.1,Оп.3, С.3402. Звіт Криворізької міськради за 
квіт. 1927 – груд. 1928/

На 1-у окружну культнараду відділ освіти окрвиконкому 
підготував доповідь про стан роботи з розгортання мережі 
профтехучилищ на 1928/29 учбовий рік.

У 1929 розпочалася централізація та уніфікація сис-ми П. 
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о. Підготовку робочих кадрів передано у підпорядкування 
галузевих Народних комісаріатів. Цей процес завершився на 
поч. 1930. Офіційною причиною такого рішення визнали появу 
нових професій, електрифікацію, автоматизацію і механізацію 
вир-ва. Але суч. історики вважають, що підпорядкування 
підготовки кадрів було обумовлено „підхльостуванням” інду-
стріалізації, розгортанням боротьби з „буржуазними спеціа-
лістами”, запровадженням безперервного робітничого тижня 
та збільшенням к-ті змін на пром. підпр-вах.

Суттєвою ознакою змісту навчання у 1929 – 1940 стає 
недооцінка загальноосвітньої підготовки. Наркомат о. був 
практично усунутий від виконання своїх функцій, а програму 
навчання в закладах нижчої П.о. визначали галузеві нарко-
мати. Так. чин. здійснювалась вузькопрофесійна підготовка 
фахівців  для певної галузі г-ва, що не давало можливості 
перерозподіляти їх в межах народногосподарського комп-
лексу.

Першим наслідком таких змін стало введення плати 
за іспити в шк. профобучу за 1929/30 навчальний рік. За-
цікавленість Наркомату важкої пром-ті у поновленні груп 
техніків та інспекторів призвела до реорг-ції гірничотехнічної 
шк., яка з 1 верес. 1929 перейшла з 3-річного на 4-річний 
курс навчання. Розгортання великого капітального буд-ва у 
Кривбасі спонукало до відкриття вечірніх курсів підвищення 
кваліфікації будівельників у рамках популярної тоді програми 
„підприємство – шк.”.

У черв.  1930 було орг-но шк. ФЗУ на Криворізькому 
цегельному з-ді. На поч. лип. секція РСІ міськради розпо-
чала перевірку рівня підготовки майстрів та викладачів шк. 
профобучу та дотримання „класового підбору підлітків”. У 
верес. у Кривому Розі діяло 2 шк. гірпромучу, 1 шк. ФЗУ і 
було орг-но  практично на всіх великих рудн. 11 т. зв. „шк. 
учнівства масових професій” (ШУМП) з гірничої справи. В 
сис-мі гірпромучу навчалося бл.  тисячі чол., у шк. ФЗУ – 40, 
у ШУМПах – 1,4 тис. У сер. верес. у Кривому Розі було також 
відкрито шк. кооперативного учнівства з 3-річним терміном 
навчання. 

У р-ній Жовтневій шк. гірпрофобучу навчалося бл. 750 
учнів-гірників і бл. 300 електромеханіків. Щоб пропустити 
таку масу людей через невелику їдальню, необхідно було 
4–5 год. Також не вистачало постільних речей, приміщення 
освітлювалися свічками. Було вжито рішучих заходів до ви-
правлення стану, зокрема, з нормалізацією харчування.

На 1 жовт. 1930 перед ліквідацією Криворізького округу 
в ньому діяло 19 установ П.о., в яких нараховувалося 182 
осіб педперсоналу і 2547 учнів, в т.ч. в Криворізькому р-ні 
– 7 навчальних закладів, де працювало 79 викладачів і було 
846 слухачів.

На поч. 1930-х років розпочались масові кампанії по ство-
ренню курсів підвищення кваліфікації. Вони орг-лися на кож-
ному рудн. К-ть слухачів коливалась від 30 до 70, навчались, 
гол. чин., десятники. Але через погану орг-цію результатив-
ність курсів була низькою. У квіт. на рудн. ім. Дзержинського 
було відкрито першу в місті шк. „Кустпромобучу” з обробки 
деревини. Розширено набір учнів у шахту-шк. ФЗУ (рудн. ім. 
Фрунзе) до 300 чол., на що додатково було асигновано 6 тис. 
крб. Цей заклад постійно не виконував плану з видобутку 
руди (4-й квартал 1930 – 65,8 %; 1-й квартал 1931 – 68,6 %), 
продуктивність праці складала 71 %, собівартість тонни руди 
–   6,15 крб. (замість 4,8 крб.), механізми були завантажені 
на 33 %, прогули становили 7 % робочого часу. Навчальна 
частина шахти-шк. у трав. 1931 ще знаходилась у стані орг-ції, 
успішність складала 75 %, пропуски занять – 9 %. На 587 учнів 
припадав 21 викладач. Такий непривабливий стан міг по-
ставити під загрозу якість підготовки спеціалістів. Міськрада 
висунула кер-ву шахти і шк. ряд категоричних вимог, які було 
у значній мірі виконано і ситуація суттєво поліпшилась.

У верес. 1931 створено шк. ФЗУ будматеріалів та громад-
ського харчування.

Під час голоду 1932–33 відкриття нових і розширення ді-
ючих профшк. уповільнилися у зв’язку з відсутністю коштів. У 
1932, у верес., розпочала набір учнів шк. ФЗУ комунального 

г-ва міста, яка розташовувалась на вул. Глінки. Буд-во шк. 
гірпромучу на рудн. ім. Дзержинського, ім. Чубаря та “Прав-
да”, розрахованих на 3 тис. місць, не було закінчено.

Для поліпшення продовольчого постачання викладачів та 
учнів шк. міськрада ухвалила ряд рішень про їх віднесення до 
1-го списку. Для зміцнення фінансового стану шк. ФЗУ Криво-
різьбуду дозволили приймати в ремонт трактори, двигуни і 
с-г реманент. У цей час всі шк. переживали великі труднощі. 
Для прикладу, р-на шк. гірпромучу на рудн. “Жовтневий” з 
15 тис. необхідних підручників отримала тільки 400 штук, ре-
монт приміщень не було зроблено, гроші на наочні приладдя 
збирались з батьків. Не було також відремонтовано будівлю 
Артемівського гірпромучу. 

1 верес. 1933 розпочала роботу профшк. на рудн. ім. Швар-
ца (Жовта Річка). З верес. міськрада організувала змагання 
на кращу профшк. під назвою „всер-на жовтнева естафета”. 
20 верес. пройшов пленум міськметодкому, де розглядались 
питання поліпшення харчування та постачання профшк.А р-
ну. Тоді ж було відкрито шк. ФЗУ Криворізьбуду з підготовки 
слюсарів по ремонту механізмів доменного цеху, електромон-
терів, чергових біля щита, намотчиків електромоторів.

У верес. 1934 пройшов конкурс профтехшк. на кращу під-
готовку до нового навчального року. 

У берез. 1935 за сприяння міськради в гірпромучі рудн. ім. 
Кагановича орг-но гурток фотоаматорів, до якого записалося 
20 чол. У верес. відділ о. створив спеціальні бригади з по-
садових осіб, представників профспілок і учнів для перевірки 
навчання та умов життя в шк. ФЗУ і ГПУ. Зокрема виявлено, 
що на рудн. ім. Дзержинського культурно-виховна робота з 
учнями практично не ведеться, червоні кутки – без облад-
нання, а біб-ка постійно зачинена. За матеріалами бригад 
було ухвалено спеціальну постанову, де розроблено заходи 
по усуненню виявлених хиб.

У 1936 розпочала діяльність Криворізька фельдшерсько-
акушерська шк. на базі 7 класів, а в кін. листоп. шк. кравців 
КМК випустила 35 чол.

У трав. 1938 міськрада організувала зустрічі  кандидата 
в депутати ВР УРСР Чубенка, який у 1934 закінчив училище 
ФЗУ КМК, з учням профшк. міста. Ці збори носили агітацій-
но-пропагандистський характер у дусі пануючої на той час 
ідеології.

Цього ж року значно зросла і зміцнилася матеріальна і 
фінансова база профшк. міста. Так, р-на шк. ФЗУ на рудн. 
ім. Фрунзе одержала обладнаний гуртожиток, їдальню; учні 
безкоштовно отримували підручники, стипендія становила 60 
– 130 крб. Колгоспам Криворізького р-ну в 1938 виділили 63 
місця в агрономічній шк. У верес. ФЗУ громхарчу реорг-но у 
Криворізький навчально-курсовий комбінат т-ту їдалень.

Сис-му трудових резервів започатковано відповідним Ука-
зом президії Верховної Ради СРСР у жовт. 1940. Причиною 
створення необхідних людських резервів для пром-ті було 
різке підвищення обсягів вир-ва в країні і, зокрема, продукції 
важкої пром-ті. Це вимагало швидкого збільшення к-ті квалі-
фікованої робочої сили. Одночасно посилилась мілітаризація 
економіки, що обумовляло необхідність підвищення про-
фесійного рівня працівників і їх навчання згідно з вимогами 
воєнного часу. Готуючись до війни, уряд поставив завдання 
нарощування стратегічних запасів, які потребували створення 
і відповідних до поставлених завдань „трудових резервів”. З 
цього часу шк. ФЗУ стали називати шк. фабрично-з-дського 
навчання (ФЗН).

Слід підкреслити, що загал. напруженість і піднесеність 
життя у 1940-му сприяла тому, що велика к-ть учнів профшк. 
суттєво перевершувала існуючі норми виробітку. Так, група 
учнів ФЗН КМК перевиконала місячні норми практично у 
2 рази (190 – 192%). Але неналагоджений побут та погані 
житлові умови (гуртожитки з очеретяних плит), а також ви-
сокі вимоги призвели до відходу 24 із 180 учнів. Зокрема не 
вистачало викладачів, не працювали гуртки.

1941 приніс як нові досягнення, так і проблеми. Механічне 
розширення шк. фабрично-з-дського навчання (по лінії ко-
лишніх ФЗУ) без підготовленої заздалегідь бази призвело до 
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нестачі інструментів, матеріалів та обладнання. Кер-во рудо-
управлінь майже не допомагало у розв’язанні цих проблем. 
Одночасно велика увага приділялася військ.-прикладним 
видам спорту. Так, 22 січ. учні ФЗН № 5 (рудн. ім. К. Лібкнех-
та) здійснили 20-ти кілометровий військово-фізкультурний 
перехід, ФЗН рудн. ім. Фрунзе – 6-кілометровий нічний. 
Долгінцевська ФЗН № 20 для поліпшення зв’язків між шк. і 
батьками першою розпочала проведення „відкритих дверей”, 
до яких приурочувала виставки робіт учнів.

В останні передвоєнні місяці серед учнів профшк. великого 
розповсюдження досягло соціалістичне змагання та ін. патрі-
отичні ініціативи. Так, учні ФЗН № 6 (рудн. ім. Дзержинського) 
в лют. пройшли 132,3 погонних метри нарізки, видобули 2063 
тонни руди і поставили 96 пар кріплення. Результати могли 
бути кращими при створенні відповідних умов для роботи.

У квіт. слюсарі майстра Черкаського (ФЗН № 20, Долгін-
цево) самостійно відремонтували 2 паровози.

5-х кращих учнів Криворіжжя міськрада преміювала  пу-
тівками до будинків відпочинку, багато ін. отримали грошові 
премії. Було стимульовано також передових вчителів та 
інструкторів. Багато шк. взяли участь у республіканській ви-
ставці, що проходила у Києві.

Відмінники шк. ФЗН № 5 (рудн. „Жовтневий”) М. А. Ко-
сигін, М. С.  Безхутрий, П. І. Попик протягом тривалого часу 
виконували норму дорослого кріпильника. За 6 місяців на-
вчання вказана шк. видобула 10 тис. т руди, пройшла 1137 
пог. м нарізки, поставила 4300 дверних кріпильних рам. Учні 
Анатолій Горобець (бурильник) і Олекса Валах (кріпильник) 
виконували норму на 300 %. Секція о. констатувала, що 
якби було створено кращі умови роботи, то результати були 
б вагоміші. 

Рекордний виробіток показали й учні ФЗН № 11 Криворізь-
буду. Каменярі Апанасченко і Шмигало на буд-ві житлового 
будинку при нормі 2,7 тис. цегли за зміну поклали по 4,8 тис. 
Каменярі ланки учня Латмана (4 чол.) уклали 8,2 тис. цегли 
при нормі 5,4 тис. Ряд курсантів ФЗН рудн. ім. Кірова маши-
ною ПМЛ–3 виконували норму навантаження на 200–230 %. 
Подібні приклади можна було б продовжити. 

З 15 по 25 трав. пройшли перші випуски шк. ФЗН міста. 
У черв. міськрада організувала кампанію призову молоді 
до шк. ФЗН. У кожному р-ні міста було створено спеціальні 
комісії для відбору.

Дж.: Известия ХУЗУ за 1914 год. № 6, с. 104; ЦДАВОВУ, Ф. 2602, 
Оп. 2, С. 4, А. 26; Нові адміністративні р-ни УРСР. Х., 1930, с. 63.

Літ.: «Криворожское отделение УкрРОСТа», 1921, 17 июн.; Мель-
ник О.О, Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 2005, 
с. 288–296.

Профілакторій – див. Охорона здоров’я.

Профспілкова освіта – див. Професійні спілки.

Профтехучилище – див. Професійно-технічна освіта.

Профуніверситет – навчальний заклад по підготовці кер-
ків низових профспілкових орг-цій. ЦК спілки гірників Півдня 
організував на рудн. “Жовтневий” у груд. 1936. Навчання 
терміном 2 роки велося у 2 зміни, без відриву від вир-ва. Для 
вступу необхідно було мати освіту 
не менше 8 класів. Після закін-
чення П. випускники мали право 
вступати до вищої профспілкової 
шк. Перший і останній набір склав 
60 проф. активістів.

Літ.: Червоний Гірник”, 19365, 23 
верес., 1 груд.

Пружки (рубцы, рос.) – кон-
центричні валикоподібні виступи 
(збрижки) на внутрішній або 
зовнішній поверхні посуду, що 
утворюються при невмілому фор-
муванні на гончарному колі. А 

також відносно археологічних артефактів:
- незначний концентричний виступ на поверхні посуду 

(валик);
- пряма або концентрична гравірована лінія на поверхні 

посуду.
П. найбільш поширені на Криворіжжі в посуді багатопруж-

кової (КБК) та сабатинівської культур.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 223.

Прядіння – технологічний процес, при якому волокна 
скручуються і утворюють безперервну нитку. В історії техніки 
часом появи П. вважається перехід від використання стебла 
рослини до штучного отримання нитки шляхом скручування 
пальцями людини. Першим механічним засобом у П. була 
палка, на яку намотувалася нитка. Потім палку почали ви-
користовувати як знаряддя додаткового крутіння, тобто вона 
перетворилася на веретено. Останній етап вдосконалення 
знаряддя П. – перехід від катання веретена до його вільного 
обертання на натягнутій нитці. Про розвиток П. на Криворіжжі 
свідчать знахідки пряслиць і голок.

Літ. Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 223.

Пряслице – круглий предмет з наскрізним конічним 
отвором у центрі для надягання на веретено. Застосовується 
для створення противаги та для надання веретену тривкого 
інерційного обертання. Більшість П., відомих на Криворіжжі 
походить з пам’яток черняхівської культури (2–5 ст.) (див. 
Черняхівська культура), відомі вони і як інвентар у скотар-
ських похованнях.

Літ. Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 223.

Птахівництво – галузь тваринництва (див. Тваринництво), 
що займається розведенням свійських птахів (курей, гусей, 
качок, індиків тощо) для отримання м’яса, яєць, пуху, пір’я, 
посліду тощо. На Криворіжжі почало розвиватися з 70-х 18-
го, разом з інтенсивною колонізацією краю. Свійська птиця 
до колективізації була широко розповсюджена і давала зна-
чні прибутки селянам, бо її утримання не було обтяжливим 
для г-ва через легке збування. На жаль під час чисельних 
с-г переписах, як до революції 1917, так і потім, у більшості 
випадків обліку птиці не вели. Сьогодні це утруднює під-
рахунки. Точні дані по Криворізькому округу збереглися за 
1925–27 (в шт.):

Криворізький р-н

1925 1926 1927

К-ть г-в, що мають птицю 7111 7509 11153

Кури 60151 57996 87686

Гуси 1763 3590 3963

Качки 2863 2691 6889

Індики 517 396 495

Інші – 38 232

Всього 72405 72190 110408

В середньому на двір 9,2 8,6 8,9

ПРО-ПТА

Прясла 2-5 ст. н.е. 
в експозиції Криворізького 

музею

Пряслиця з могильника 
черняховської культури 

2 ст. н.е.

Фрагмент посудини з 
валиком, 14-12 ст.  до н. е.
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Лозуватський р-н

1925 1926 1927
К-ть г-в, що мають птицю 5857 5371 *Р-н 

розформовано
Кури 33426 24424
Гуси 1158 696
Качки 2892 1874
Індики 87 115
Інші 15 108
Всього 43435 588
В середньому на двір 6,4 6,0

Широківський р-н
1925 1926 1927

К-ть г-в, що мають птицю 6610 6034 6438
Кури 45314 42333 59474
Гуси 772 1147 1856
Качки 568 831 1515
Індики 219 208 141
Інші 36 25 45
Всього 53519 50578 69469
В середньому на двір 7,0 7,4 9,8

По Криворізькому округу
1925 1926 1927

К-ть г-в, що мають птицю 85324 83981 91806
Кури 693650 629031 805735
Гуси 13415 17608 23977
Качки 25215 29786 57228
Індики 2886 3108 3983
Інші 4170 1788 2112
Всього 824660 765302 984841
В середньому на двір 8,7 8,2 9,7

*В 1927 Лозуватський р-н увійшов до складу Криворізь-
кого.

Домінували в селянських г-вах кури, які складали в се-
редньому бл. 90 % від всієї птиці, качки – 6,4 %, гуси – 2,7 
%, індики – 0,04 %.

Дж.: Статистична хроніка, 1926, № 1, с. 13; Статистика Криворіжжя, 
1927, № 2, с. 26.

“Пужмерки”, рудник. Примикав безпосередньо до р. 
Колачевського з пн.-сх. сторони. Знаходився на відстані 1,6 
км від ст. Колачевське. Належав Брянському т-ву, яке взяло в 
оренду на 12 років ділянку землі пл. 700 дес. Руда – червоний 
залізняк із залізистим блиском, вміст заліза – до 64 %, заля-
гала у вигляді 2-х гнізд, що йшли одне за одним, потужністю 
34–45 м і була прикрита шаром наносів 3,4–8 м. Загал. запас 
руди визначали в 60 млн. пуд. 1-е гніздо наполовину нале-
жало р. Колачевського, тільки розкривалось у 1901–02; 2-е, 
що повністю знаходилось у межах р., розроблялося кар’єром 
пл. бл. 10 тис. м2, при глибині до 37 м. Обладнання р. скла-
далося з парового підйомника потужністю 25 к.с. і 2-х кінних 
барабанів для виробки і видачі кварцитів. У 1902 приступили 
до монтажу нового підйомника потужністю 35 к.с. Видобувна 

спроможність р. оцінювалась у 8 млн. пуд. руди на рік. “П”.р. 
був з’єднаний зі ст. Колачевське під’їзними коліями довжиною 
бл. 2 км. У 1910–11 видобутку не вели. З 1912 “П”.р. перейшов 
до Російсько-бельгійського металургійного т-ва. Того ж року 
видача склала 808 200 пуд., 1913 – 3387 тис. пуд., у 1-й пол. 
1914 – 2216 тис. пуд. Підземних робітників нараховувалося 
220, поверхневих – 92. 

По технічному оснащенню “П”. р. значно уступав р. Ко-
лачевського, який розробляв той же пласт. На 1914 діяло 2 
вертикальні шахти глибиною 107 і 81 м і 2 кар’єри. У кар’єрі 
№ 2 уклонка під кутом 45° прокладена до горизонту 53 м.

Гол. видом енергопостачання була пара. Для її отримання 
було встановлено 5 котлів, 3 з яких ланкаширського типу пл. 
нагріву бл. 100 м2 кожен і 2 вертикальні сис-ми Шухова пл. 
нагріву 214 м2. Діяло 4 парових підйомних машини потужністю 
136 к.с. У котельні шахти № 2 знаходилося 2 вертикальні 
котли сис-ми Шухова загальною поверхнею нагріву 34 м2. 
Від них пара частково подавалася до машини потужністю 12 
к.с., яка була з’єднана з динамо силою в 8,25 кВт, що давала 
струм для освітлення рудничних будівель. З 1924 „П.” увійшов 
до складу рудн. ім. Леніна.

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 43, А. 89. 
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, 

с. 100–101; Томилин В. Состояние рудн.ов Криворожского рудного 
р-на. «Горный Журнал», 1920, № 1–5.

Пшениця – рід рослин родини злаків, який охоплює 20 ви-
дів: 16 культурних і 4 дикоростучих. З них найважливішими 
є м’яка або звичайна і тверда.

Спираючись на дані розкопок поселень по р. Дніпро, мож-
на зробити висновок, що вже наприкінці 3 тис. до н.е. місц. 
населення було знайоме з П.-двозернівкою. У добу бронзи 
(2-ге тис. до н.е.) була відома полба, яку збирали крем’яними 
і бронзовими серпами, залишки яких знайдено на Криворіжжі 
під час археологічних розкопок.

Найбільшого розвитку землеробство у краї досягло у 
14–12 ст до н.е. П. місц. населення вирощувало також і у 1-й 
пол. 1 тис. н. Так, відбитки П.-двозернівки знайдено на ви-
паленій глині поселень черняхівської культури (2–5 ст.). На 
кін. 90-х 19-го засів П. на 100 дес. орної землі на земельних 
дачах суч. Криворіжжя склав:

Дача озима П.
урожайність

(пуд. з 1 дес.) яра П.

урожайність
(пуд. з 1 

дес.)
Златоустівська:

а) землевласники 13,3
20

41
20

б) селяни 0,6 29,2
Криворізька – – 33,4 30

Скелеватська:
а) землевласники 4,7

43
36 23

б) селяни 0,4 43 20
Сичеванівська:

а) землевласники 7,1
24

30
24

б) селяни – 17
Шестерянська:

б) селяни 1,5 – 27,2 25
Широківська:

б) селяни – – 27 20

В середньому на Криворіжжі землевласники засівали по 
8,4 дес. озимої П., а селяни – по 0,4 дес. Землевласники ярої 
П. висівали 33,6 дес., а селяни – по 20,5 дес. Багаторічна 
середня пропорція посівів за 27 років (з 1887 по 1913) в по-
рівнянні з 1913 по озимій П. склала 8,4 (в 1913 – 8,3), а по 
ярій П. – 42,6 (в 1913 – 36,6). Середній врожай за вказаний 
період становив 30,2 пуд. з дес. (у 1913 – 54,0 пуд. з дес.) і 
32,4 пуд. з дес. (у 1913 – 43,4 пуд. з дес.) відповідно.

Середня врожайність (пуд. з дес.):

Сорт 1891–
1895

1896–
1900

1901–
1905

1906–
1910

1901–
1910 1913

Озима П. 29,0 17,1 36,9 32,6 34,8 54,0

Яра П. 41,2 25,2 34,1 31,4 32,7 43,4
Загал. вигляд рудн. “Пужмерки”

ПТА-ПШЕ



Історична енциклопедія Криворіжжя551
В межах Криворізького р-ну на  по адміністративному по-

ділу на 1924 посіви П. мали такий вигляд (в дес.):

Категорія 
посівів Рік Число 

г-в в т.ч. сіючих Озима П. Яра П.

Всього 1916 12407 12407 4631 8275
Всі власники 1917 10380 8027 7397 4827

В с. ч. 
селянські 1917 10353 8000 6916 4762

Селянські 1920 5981 3983 4588 5642

В межах Криворізького повіту в 1921 було засіяно 97113 
дес. озимої П. і 110648 дес. ярої. На 100 дес. посівної площі 
в межах Криворізького округу на П. (в дес.) припадало:

Рік Озима П. Яра П.
1913 0,7 52,62
1916 13,67 27,01
1917 22,26 18,42
1920 19,07 23,04
1922 14,34 7,4
1923 7,65 12,14
1924 12,44 20,14

У Криворізькому р-ні було засіяно (в дес.):

Рік Озима П. Яра П.
1926 15551 16144
1927 22857 15518

У межах Криворізького округу засіви склали (дес.):

Рік Озима П. Яра П.
На 100 дес.

посівної пл. озимих 
приходилося

На 100 дес. посівної 
пл. ярих приходилося

1926 142486 137607 21,17 21,98
1927 205817 122580 20,75 20,20

На поч. 1930-го засівна площа озимих в Криворізькому 
р-ні складала 19619 га, ярини – 32253 га; у Криворізькому 

окрузі – 103405 га і 177659 га відповідно.
Засівча площа у 1932 і 1933 по Криворізькому р-ну до-

рівнювала (в га):

Сектори
1932 1933

Озима П. Яра П. Озима П. Яра П.

Радгоспи 12736 449 7407 –

Колгоспи 36024 5077 33365 –

Одноосібники 3480 381 1392 –

Разом 52240 5907 42164 11000

Площа засіву П. різко збільшилася після проведення 
колективізації за рахунок зменшення посівів ячменю та 
маловрожайного жита. Посіви ярої П. різко скоротилися за 
рахунок впровадження більш високоврожайних озимих сортів 
та збільшення їх морозостійкості.

Дж.: Материалы по оценке земель Херсонской губернии. Т. VI. 
Херсонский уезд. Херсон, 1890, с. 300–301, 305–306; СТЭО за 1913, г. 
Херсон, 1915, с. 26–27; СТЭО Херсонского уезда за 1913, г. Херсон, 
1914, с. 30–31; Статистический сборник Екатеринославской губернии. 
1915. Екатеринослав, 1925, с. 198–199, 212–213; Статистика Криво-
ріжжя, 1927, № 2, с. 22–23, 28–29; Довідник з основних статистико-
економічних показників г-в р-нів Дніпропетровської обл. УРСР. Х., 
1933, с. 22–23, 32–33.

Літ.: Давня історія України. Т. 1. К., 1997, с. 324, 442; Мельник А.А. 
Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 63.

П’ятихатська волость – адм.-тер. одиниця Криворізько-
го повіту (1919–23). На 1 черв. 1920 діяло: лікарня з одним 
лікарем, 4 фельдшерських пункти. У шк. працювало 32 ви-
кладачі, нараховувалося 776 учнів, з яких школу відвідувало 
700. У б-ці було 1200 книжок, існував самодіяльний театр, 2 
клуба, де був оркестр. 

У звітах-оглядах відмічалося, що більша частка населення 
схильна до “петлюрівщини”, а відношення селян до рад. влади 
– невизначене.

ДАДО, Ф. Р–3650, С. 329, А. 20.

ПШЕ-П’ЯТ


