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Рада оборони – тимчасовий орган 
з надзвичайними повноваженнями, 
створений у кін. черв. 1919, коли 
виникла загроза захоплення Кри-
воріжжя денікінськими військами. 
Виконком було розпущено і всі повно-
важення перейшли до Р.о. у складі: 
К.М. Поздорова, Ф.Ф. Романовського 
і Бондаренка. Після ліквідації загрози 
прориву Р.о. було скасовано і викон-
ком знову почав працювати. У 2-й 
пол. лип. 1919 знову відбувся прорив 
білогвардійців і влада перейшла до 
Революційного комітету на чолі з Р.І. 
Зорте і чл. Ф.Ф. Романовським і Б.П. 
Рейнішем.
Дж.: НА КІКМ, КДФ. 8661, А. 4–5.

Рада робітничих і солдатських 
депутатів. Створено у 2-й декаді бе-
рез. 1917. Депутати, яких на той час 
було вибрано, створили Тимчасовий 
виконавчий комітет р. і с. депутатів, 
до якого ввійшло 25 осіб. Гол. Р. об-
рано соціал-демократа, юриста за 
фахом, Уманського Аркадія Яковича 
(1885–1919). У складі Р. було лише 
3 робітники, які не могли відігравати 
суттєвої ролі у формуванні її діяль-
ності.
7 трав. 1917 Р.р.і с.д. було об’єднано 
з Р. селянських д. (див. Рада селян-
ських депутатів), відповідно змінили-
ся й назва – Р. р. селянських і с. д.
Дж.: НА КІКМ, Кн. 27749, А. 83, Пахомов А.Г. Очерк из истории 
пролетарской революции и гражданской войны на Криворожье 
(1917–1922).

Рада селянських депутатів. Волосний виконком було 
створено 12 берез. 1917 у складі 34 чол. з перевагою есерів 
і сільс. буржуазії. У подальшому волосну Р. було розширено 
шляхом добирання. Р.с.д. у той час включала представників 
різних соціальних прошарків селянства, в т.ч. і зажиточної її 
частини (майбутні “куркулі”).
Спочатку Р.с.д. організаційно не була пов’язана з Р. робіт-
ничих і солдатських д. (див. Рада робітничих і солдатських 
депутатів)  і свої засідання проводила окремо на вул. Базарній 
(нині Жовтнева) у приміщенні готелю “Петроградський”. А 
засідання Р. робітничих і солдатських д. проходили у Гдан-
цівській шк. 
7 трав. 1917 у приміщенні Комерційного уч-ща відбулося 

засідання Криворізької Р. робітничих і солдатських д., на 
яке прибули с. д., у зв’язку з чим Р. було перейменовано у 
Криворізьку Р. робітничих, с. і солдатських д.
Правонаступником Р.с.д. стали С. спілки, що почали створю-
ватися з кін. груд. 1917 і проіснували до кін. 1918. Вони були 
самостійними органами с. самоврядування і діяли окремо від 
Р. робітничих д., що орг-ні на Криворіжжі в період існування 
УНР.
До складу виконкому Верхньодніпровської повітової Р.с.д. 
у груд., 1917 було обрано 5 осіб: Н. Мельник, С. Тарапко, 
Корнієнко, М. Олексієв, Ручко. У Херсонській частині Криво-
ріжжя Р.с.д. почали відроджуватися з лют. 1918 і проіснували 
до поч. 1919.
Дж.: НА КІКМ, Кн. 27749, А. 83, Пахомов А.Г. Очерк из истории 
пролетарской революции и гражданской войны на Криворожье 
(1917–1922).
Літ.: «Народная жизнь», 1917, 14 февр.; «Наша справа» 1917, 19 
груд.

Рада товариства робітників-винахідників України. 29 квіт. 
1924 на зборах ініціативної групи в. разом з представниками 
науково-техн. відділу ВРНГ УРСР у Харкові прийнято рішен-
ня об’єднати в. в асоціацію під назвою Українська асоціація 
винахідників.
29 берез.1925 загал. збори засновників Всеукр. асоціації в. 
постановили називати її Українською асоціацією робітників-
винахідників.
3–7 січ. 1929 на 1-му Всеукр. з’їзді в. її перейменовано у 
Всеукр. т-во робітників-винахідників.
27 квіт. 1930 на пленумі вказаного т-ва було остаточно за-
тверджено статут і прийнято назву Центральна рада т-ва ро-
бітників-винахідників України. Місце перебування – Харків.
3 квіт. 1938 Центральну раду т-ва було ліквідовано.
Криворізька окружна (з 1930 – р-на) рада здійснювала заходи 
по розвитку винахідництва, преміювання р.-в. на підпр-вах, 
сприяла поліпшенню структури і роботи апарату держустанов 
і підпр-в, виробничих нарад, створювала низові осередки в., 
залучала р. у т. Важливим напрямком роботи було впрова-
дження у вир-во раціоналізаторських пропозицій. Займа-
лася підготовкою і проведенням окружних і р-них з’їздів в. і 
раціоналізаторів, оглядами винаходів на підпр-вах, орг-цією 
експериментальних дільниць та бригад.

Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 7185, А. 148.
Літ.: «Красный Горняк», 1928, 28 мар., 16 мар., 19 июн.; “Червоний 
Гірник”, 1931, 11 листоп.; Таке саме, 1933, 2 черв.

Рада цехових старост (РЦС). Паралельно з виборами до 
фабрично-заводських комітетів (рудкомів) у берез.–квіт. 
1917 пройшли вибори ц.с., які об’єднувалися з робітників 
однорідних профспілок у РЦС.
Криворізький виконавчий комітет розробив спеціальну ін-
струкцію “Основи нормальних взаємовідносин між Радою 
цехових старост і місц. робітничими комітетами”, де зазна-
чено перелік питань, що входили до їх компетенції, а саме: 

РАД-РАД

Ф.Ф. Романовський- 
Р.о. в черв. - серп. 

1919

А.Я. Уманський - 
голова Р.р.і.с.д. в 1917

Приміщення комерційного училища, в якому в трав. 1917 від-
булось об’єднання Криворізької Ради робітничих і солдатських 

депутатів з Радою селянських депутатів

Криворізька р-на рада т-ва, 1938, лют.
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умови найму, прийому і звільнення робітників, правильне і 
точне виконання умов найму, як з боку роботодателя, так і 
з боку найманого, заміщення вакантних місць і боротьба з 
безробіттям, зносини з центральними органами ін. орг-цій і 
особами в об’ємі вказаних у інструкції. По всіх питаннях своєї 
діяльності РЦС і місц. робітничі комітети повинні знаходитися 
в повному контакті. Суперечливі моменти між ними вирішу-
валися Криворізькою Р. і Р. професійних спілок.
У своїй практичній діяльності РЦС мало чим відрізнялися 
від робітничих комітетів, які одночасно виконували і функції 
професійних органів. Більшість РЦС знаходилася під впливом 
соціал-демократів.
Літ.: «Известия Криворогского Совета», 1917, № 2, апр.

Радгосп (радянське господарство) – держ. с-г - підпр-во. 
Створення Р. входило до сис-ми воєнного комунізму (див. 
Воєнний комунізм). Запроваджувалися спочатку насильно 
органами рад. влади, шляхом відбирання у селян надільної 
поміщицької землі та реманенту.
Перший Р. на Криворіжжі створено у 1920 на базі колиш. 
маєтку С.М. Колачевського. на цей час Р. мав 6 робочих ко-
ней і 4 вола. У 1921 реманент складався з 5 плугів, 2 букерів, 

13 машин для обробки ґрунту, 1 косилку, 3 соломорізки, 4 
вози. 
В період голоду 1921–23 було поспіхом створено ще один 
Р. для забезпечення гірників овочами на землях, що раніше 
належали сім’ї поміщиків Харіних. Відсутність робочої худоби 
і реманенту, обігових коштів призвела до розвалу Р. через 1,5 
року. У листоп. 1922 його передали до повітового земвідділу 
і згодом він отримав назву “Веселі Терни”. 
На поч. 1923 у Криворізькому повіті вже нараховувалося 
11 Р.:

№ Назва Р. (кому раніше належала земля)
площа 
землі 
(дес.)

число 
робіт-
ників 

1.  № 1 (колиш. Яницького) 720 14

2. Повітсільгоспспілки (колиш. Корнілова) 720,5 6

3. ім. Шевченка (колиш. Кефали) 555 ?

4. “Серп” (колиш. Алкадаєва) ? ?

5. Повіт виконкому (колиш. Добровольського) 460 8

6. (колиш. Сочєванова) 200 ?

7. ОТПО (колиш. Корнілова) 507 ?

8*. рудн. Колачевського 707 ?

9*. “Веселі Терни” (колиш. Харіна) 236 ?

10*. (колиш. Дангауера) ? 2

11. Заготконтора № 12 250 ?

*у віданні Губземуправління.
Як видно з наведених даних, Р. володіли великою к-тю землі 
по відношенню до числа працюючих. Не маючи можливості 
самостійно обробляти землю, вони більшу її частину здавали 

в оренду селянам за половину врожаю. У Р. “Веселі Терни” 
було 70 дес. садів, а у Р. рудн. Колачевського – 21 дес. 
садів, 25 дес. засівів жита і 25 дес. озимої пшениці, 20 дес. 
ярої пшениці, 60 дес. ячменю, 40 дес. вівса, 10 дес. проса, 
2 дес. льону, 120 дес. вигонів, 100 дес. сіножатей, 156 дес. 
чорного пару. За показниками ці два Р. були найкращими. 
Нерентабельні Р. постійно отримували дотації від держави 
– вважалося, що вони стануть у майбутньому зразковими 
г-вами і за ними піде ін. селянство. Їм у першу чергу виділя-
ли трактори і механізми. Для підтримки Р. у 1928 створено 
окружну комісію сприяння буд-ву Р. Її головою призначено 
Анісімова, згодом – Хорошева.
З сер. 1929 розпочалось укрупнення вже існуючих Р., а з 
1930-го, коли розгорнуто масову колективізацію, – створення 
нових. Весною для Р. Укрсадогород т-ту у Широківському р-ні 
відвели 2,2 тис. га землі. Від окрвиконкому призначили спе-
ціального уповноваженого по створенню нових Р. У Кривому 
Розі  відкрито контору радгоспу зернот-ту. Протягом 1930-го 
у новостворених колгоспів було відібрано і передано Р. “лиш-
ки” землі площею 10913 га. На сер. 1930-го у Криворізькому 
окрузі орг-но 12 Р. з земельним фордом 43567 га. Засівна 
площа на вказаний рік склала 21372 га, в т.ч. озимої пшениці 
– 4046 га. У Р. нараховувалося 4910 коней, в т.ч. 748 від 3-х 
і старше років, 4122 голів великої рогатої худоби, в т.ч. 1728 
корів та нетелів старше 3-х років, 1504 овець та ягнят, 387 
свиней та підсвинків.
У 1930-му було створено гігантський “Зернорадгосп”, зе-
мельний клин якого становив 34 тис. дес. Не дивлячись на 
виділення йому в першу чергу машин і механізмів та велику 
допомогу міських жителів, Р. виявився повністю нерентабель-
ним і його було розукрупнено наприкінці 1932. 
На 1 жовт. 1932 Р. Криворізького р-ну мали таку відомчу на-
лежність і основні показники:
1.  Криворізький”, що належав Городт-ту;
2. “Криворізький” – Скотоводт-ту;
3. “Червоний Шахтар” – Молокот-ту;
4. “Піонер України” – Молокот-ту;
5. “Латівський” – Молокот-ту;
6. “Горняк” – Свиноводт-ту;
7. “Веселі Терни” – Садовинт-ту;
8. Виправна колонія № 5 – УПТУ;
9. ЗРК “Дзержинець” – Вукооптваринництву;
10. ЗРК ім. Чубаря – Вукооптваринництву;
11. ЗРК ім. Леніна – Вукооптваринництву;
12. ЗРК ім. Дзержинської комуни – Вукооптваринництву;
13. ЗРК “Дзержинобуд” – Вукооптваринництву;
14. “Кривбуд” – Вукоопгородництву;
15. “Жовтневий” – Вукоопгородництву;
16. “Дзержинець” – Вукоопгородництву;
17. “Правда” – Вукоопгородництву;
18. ім. Шварца – Вукоопгородництву;

Передовики совхозу Радушний нагороджені орденами та 
медалями СРСР, 1939

Читка газ. “Комуніст” в радгоспі “Червоний шахтар”, 1937

РАД-РАД
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19. Криворізького технікуму – НКЗС.

Показник 1. 2. 3. 4. 5.

Загал. площа землі 1295 7242 5527 2274 3775

В т.ч. засівної 1261 6900 3148 1523 2773

Засів озимих (1931) – – 430 214 575

Засів ярових (1932) 841 1433 1814 946 1821

Засів озимих (1932) 209 393 550 243 620

К-ть робітників ? ? ? ? ?

К-ть тракторів 5 2 10 7 5

Потужність тракторів 
(к.с.)

70 30 100 70 50

Коней та волів 66 275 129 86 54

Легкових автомашин – – 1 – 1

Вантажних автомашин 2 – 1 – –

Великої рогатої 
худоби/в т.ч. корів

54/28 3208/
1089

1476/
1047

712/
477

759/
560

Овець і кіз 4 – – – –

Свиней/в т.ч. свино-
маток

65/36 – 238/
29

71/12 117/
31

Птахів – – – – –

(продовження)

Показник 6. 7. 8. 9. 10.

Загал. площа землі 1714 2791 5585 6142 1665

В т.ч. засівної 1548 2791 5585 5671 1325

Засів озимих (1931) 240 530 914 1202 283

Засів ярових (1932) 844 1179 2964 4469 1042

Засів озимих (1932) 204 450 1047 991 293

К-ть робітників ? 254 25 ? –

К-ть тракторів 2 13 5 1 2

Потужність тракторів 
(к.с.)

20 130 45 22 20

Коней та волів 167 100 256 129 76

Легкових автомашин – 1 – – –

Вантажних авто-
машин

– – – – –

Великої рогатої 
худоби/в т.ч. корів

49/25 116/50 1054/5-
48

779/
590

99/80

Овець і кіз – – – – –

Свиней/в т.ч. свино-
маток

1721/
440

288/1-
10

738/156 100/
11

427/1-
56

Птахів – – – – –

(продовження)

Показник 11. 12. 13. 14. 15.

Загал. площа землі 2317 2600 3305 970 1084

В т.ч. засівної 2317 2600 2801 970 1021

Засів озимих (1931) – 293 503 32 –

Засів ярових (1932) – 2307 2298 938 1021

Засів озимих (1932) 424 684 690 20 190

К-ть робітників ? – – ? ?

К-ть тракторів 1 13 9 ? 5

Потужність тракторів 
(к.с.)

10 195 135 100 50

Коней та волів 80 102 98 – 76

Легкових автомашин – – – – –

Вантажних автомашин – – – – –

Великої рогатої худоби/
в т.ч. корів

395/3-
04

760/
562

34/18 21/13 1/–

Овець і кіз – – – – –

Свиней/в т.ч. свино-
маток

9/– – 1244/
299

43/8 33/7

Птахів – 945 – – –

(продовження)

Показник 16. 17. 18. 19.

Загал. площа землі 887 605 242 –

В т.ч. засівної 612 605 242 –

Засів озимих (1931) – – – –

Засів ярових (1932) 612 605 242 –

Засів озимих (1932) 127 75 65 –

К-ть робітників ? ? ? 5

К-ть тракторів 2 – 1 2

Потужність тракторів 
(к.с.)

20 – 15 20

Коней та волів 67 45 28 24

Легкових автомашин – – – –

Вантажних авто-
машин

– – – –

Великої рогатої худо-
би/в т.ч. корів

– – – 141/74

Овець і кіз – – – –

Свиней/в т.ч. свино-
маток

– 23/– – 10/?

Птахів – – – –

В період голоду 1932–33 стан Р. погіршився. Щоб забезпечити 
людей харчуванням, деякі директори були змушені йти на різ-
номанітні порушення. Протягом вказаного часу по кілька разів 
змінилося кер-во в Р. “Синовод”, “Скотовод”, “Латівський”, 
“Червоний Шахтар”, “Червоний Гірник”, “Піонер України”, 
“Веселі Терни”. Так, на поч. серп. 1933 було засуджено 20 
працівників Р. “Латівський”, з них 3 – до розстрілу. Ув’язнено 
кер-во Р. “Криворізький” (ст. Долгінцево). Для “оздоровлен-
ня” Р. було мобілізовано 250 чл. КП(б)У на постійну роботу, 
але в тих умовах це нічого суттєво не змінило. Одночасно 
з перекидкою комуністів проведено “чистку” в самих Р. На 
кін. берез. 1933 через неї пройшло 1209 осіб, з них 94 було 
“вичищено”. Такий показник місц. партійне кер-во вважало 
“малорезультативним”. 
У трав. 1934 відбувся загальнор-ний зліт тваринницьких Р., де 
було поставлено завдання різко наростити поголів’я великої 
рогатої худоби протягом 2-х років. 
У кін. 1936 ліквідовано Р. Колонія № 5 (с. Мусіївка), землі 
якого потрапили в зону затоплення Карачунівського водо-
сховища. Також були розформовані Р. ОРСів (раніше ЗРК). 
Їхній земельних фонд (12150 га) передано знов створеним 
птахівничому (2000 га) і тваринницькому (4000 га) Р. та роз-
поділено між інш. Р.
На 1937–38 в межах суч. Криворізького р-ну існували такі 
Р.: ім. Шварца № 13, “Криворізький” № 20, “Жовтневий” 
№ 22, “Ленінський” № 23, Р. № 24, “Шмаковський” № 25, 
“Полтавський” № 27, ім. Чубаря № 28. У 1-му кварталі 1937 
в них нараховувалося : 376 телят, з них пало 23, у 1-му квар-
талі 1938 – 580,  пало -14, в 1-му кварталі 1937 народилося 
1657 поросят, а пало - 184, в 1-му кварталі 1938 народилося 
1898, пало - 14; овечок у 1-му кварталі 1937 народилося 334, 
пало - 12, у 1-му кварталі 1938 народилось 242, пало -12. У 
1937–39 ряд Р. досяг значних успіхів у вир-ві. Так, у Р. “Веселі 
Терни” з 70,8 га садів зібрали по 13,8 ц насіннєвих і по 37,3 ц 
кісточкових – з 76,3 га. На пл. 432 га саду вдалося зберегти 
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94,9 % молодих саджанців; кормовий буряк на пл. 12 га дав 
по 601 ц з га, в середньому надоєно по 2,6 тис. л молока від 
фуражної корови. У Р. “Криворізький” № 20 отримали від 355 
корів по 2234 л молока, а з 2151 га засівів – по 3,5 ц зерна. Р. 
№ 24 досяг виходу продукції на 1 свиноматку по 914 кг при 
29 с/матках. Р. “Ленінський” одержав по 810 кг продукції від 
кожної свиноматки (при 35), У. Р. “Жовтневий” – 856 кг від 1 
свиноматки (при 40). У. Р. “Червоний Шахтар” надоїли по 3722 
л молока від кожної корови (при 291), приріст ваги на одне 
теля в добу досяг 786 г, збір зернових склав 14,1 ц з га. Р. 
“Шмаковський” зняв по 13 ц зернових з га при засіві 1170 на, 
2303 л молока від фуражної корови (при 588) свинопродукції 
– по 884 кг (при 72 свиноматках).
У лют. 1939 указом президії ВР СРСР  Р. “Радушний” за високі 
показники в роботі і як переможця у всесоюзному змаганні 
нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.
Дж.: Отчет Екатеринославского губэкономсовещания Совету Труда и 
Обороны и Украинскому экономсовещанию за июл.–сентяб. 1921, г. 
Екатеринослав, 1921, с, 13–14; ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 122, А. 31% 
Там само, Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 94; Там само, Оп. 6, С. 474, А. 46, 49, 
252; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 893, А. 62; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 190, А. 
113; Там само, С. 790, А. 160–161; Нові адміністративні р-ни УРСР. Х., 
1930, с. 222–223;Довідник з основних статистичних показників Дніпро-
петровської обл. Х., 1933, с. 64–67; ДАДО, Ф. 19, Оп. 2, С. 251, А. 198, 
209; ЦДАВОВУ, Ф. 2, Оп. 7, С. 75, А. 129; Там само, С. 266, А. 9.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1933, 11 серп., 12 серп.

Радевічево–1 – поселення доби пізньої бронзи, розташова-
не на мисі надзаплавної тераси р. Інгулець (Широківський 
р-н), на відстані 0,8 км на Пд.-Зх. від однойменного села. На 
поверхні скупчення каміння, вірогідно, від колиш. наземних 
будівель. Підйомний матеріал репрезентований фрагментами 

ліпних посудин якісного випалу. У орнаменті переважають 
відтягнутий і наліпний валик і нігтеві защипи.
Дж.: НА КІКМ, КДФ 12292, Мельник А.А. Отчет Криворожского музея 
о разведках и раскопках в 1984 г.

Радевічево–2 – поселення доби пізньої бронзи, розташоване 
на відстані 1,5 км на Зх. від однойменного села, на 1-й над-
заплавній терасі лівого берега р. Інгулець. На поверхні скуп-
чення брил вапняку і граніту, вірогідно, залишки наземних 
будівель і кісток домашніх тварин. В кераміці переважають 
наліпні і відтягнуті валики, косі насічки, пальцеві вдавлення, 
косі валики. Знаряддя з каменю: розтиральники, відбійники, 
точильний камінь, глиняне пряслице.
Дж.: НА КІКМ, КДФ 12292, Мельник А.А. Отчет Криворожского музея 
о разведках и раскопках в 1984.    

Радіовуглецевий метод датування. Ізотоп радіоактивно-
го С–14 утворюється в атмосфері у результаті космічної 
радіації. Він входить до складу органічних речовин як і 
звичайний вуглець С–12. Їх співвідношення однакові у всіх 
представників тваринного і рослинного світу. Після смерті 
організму накопичення С–14 закінчується. Знаючи швидкість 
його напіврозпаду, можна визначити абсолютний вік об’єкту 

(часу з моменту смерті). Метод відкрито у 1946. Спосіб дає 
достатньо ефективні дані в межах періоду напіврозпаду, що 
становить 3568 + 30 років при наявності калібровочних дат 
для даного регіону. 
З матеріалів археологічних розкопок на Криворіжжі на С–14 
датувалися деталі возів, знайдені при розкопках давньоямних 
поховань у курганах Лук’янівка (1981) і Могила (1987). Визна-
чені дати показали 4300 + 70 років і 4220 + 50 років. 
Літ.: І. Брей, Д. Трамп, Археологический словарь. М., 1990, с. 
205–206.

Радіофікація – релейна сис-ма передачі радіомовлення 
шляхом будування радіовузлів та подальшої ретрансляції 
дротами та підключених репродукторів-гучномовців.
Першу невелику радіостанцію було побудовано на рудн. ім. 
К. Лібкнехта у 1921. Вона слугувала для прийому урядових 
розпоряджень та інформації УкрРОСТа.
Більшовицький уряд приді-
ляв велику увагу розвитку 
радіомовлення як засобу іде-
ологічного впливу на людей. 
Тож, виходячи з установок 
центральних органів, міськра-
да на поч. 1925 при бюро ІТС 
створила аматорські гуртки 
радіолюбителів та організу-
вала збір коштів на купівлю 
радіоприймача.
У трав. 1927 при активному 
сприянні міськради, було ство-
рено міське „Т-во друзів радіо”. Воно відразу розпочало діяль-
ність по об’єднанню всіх аматорів у гуртки радіолюбителів. На 
1 лип. в місті вже діяло 5 прийомних радіостанцій, а восени (7 
листоп.) на вул. Карла Маркса біля пошти було встановлено 
першого громадського гучномовця. В окрузі на поч. 1927 
діяло 40 прийомних радіостанцій, а в кін. року їх число було 
доведене до 100. Наступного, 1928 велику увагу приділили 
розширенню радіотрансляційної мережі і Р. робітничих селищ. 
У зв’язку з масовим розповсюдженням відомчих, а над-
то профспілкових 
радіостанцій, які 
часто створюва-
ли перешкоди для 
роботи держ., 17 
лют. було ухва-
лено рішення про 
порядок відкриття 
і попередню реє-
страцію передаю-
чих радіостанцій.
У лют. 1929 за-
т в е р д же н о  р і -
шення про буд-во 
міської радіостан-
ції при окружній 
конторі зв’язку. 
Поширення ра-
діоаматорських 
приймач ів ,  як і 
могли приймати 
закордонні стан-
ції, турбувало пар-
тійно-рад. владу. 
Для контролю за 
всіма наявними 
приймачами,  в 
берез. проведено 
першу їх реєстра-
цію, включаючи 
найпримітивніші 
– детектори. Па-
ралельно ведеть-

Фрагмент ліпної посудини з поселення

Учні 8-ї шк. 
готуються до радіовиставки

Прослуховування радіопередачі 
в сільському клубі, 1929
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ся робота щодо збільшення трансляційної мережі держ. 
мовлення. З цією метою при відділі нар. освіти створено 
„листівна радіоконсультація” з питань Р. Спочатку вона за-
ймалась винятково листуванням, а з трав. почала давати й 
усні консультації. На кін. 1929 в окрузі діяло 127 прийомних 
радіостанцій.
У лют. 1930 було відкрито першу в місті майстерню з ремонту 
радіоапаратури. У черв. прийнято постанову про реконструк-
цію міської радіостанції і випуск радіогаз. Тим же рішенням 
створено міську редакцію радіомовлення. В кін. року пре-
зидія обговорює питання про орг-цію міського радіоклубу з 
лабораторією і майстернею. 
1931 ознаменувався виходом 1-го номеру радіогаз. „Черво-
ний Гірник”, яка з’являлася в ефірі один раз на 5 днів. З сер. 
року в практику громадського життя –   під тиском партійних 
органів – увійшло масове прослуховування різних офіційних 
радіомітингів. 1-й, що відбувся 22 черв., був присвячений 
підготовці до жнив.
У берез. 1932 підпр-ва Кривого Рогу вперше брали участь 
у Всесоюзній радіоперекличці. Кер-во “Жовтневого” і “Дзер-
жинського” рудоуправлінь розповідали про соціалістичне 
змагання та досягнуті успіхи у видобутку руди. З цього часу 
розпочато обов’язкове прослуховування та обговорення 
подібних передач на всіх пром. підпр-вах Кривбасу. Для 
посилення контролю за радіомовленням та обліку радіо-
приймачів у верес. 1932 замість редакції було створено 
комітет радіомовлення. На розгортання радіопропаганди 
йому було додатково виділено 17,5 тис. крб. На 1 жовт. 1932 
у Криворізькому р-ні було встановлено 5181 радіоточок, а 
на 1 січ. 1933 їх вже діяло 6484, з них по місту – 1389, 4095 
Криворізький радіовузол встановив у колгоспах. Існувала 
також короткохвильова радіостанція, яка давала можливість 
зв’язуватись з усіма містами Дніпропетровської області. Під 
егідою міськради 25 квіт. 1933 пройшла перша конференція 
радіоаматорів Криворіжжя. У верес. було ухвалено рішення 
про встановлення абонплати за прослуховування радіопере-
дач, включаючи детектори. Такса складала від 3 до 50 крб. 
на рік. Введення її пояснювалося необхідністю накопичити 
кошти для здійснення Р. Кривого Рогу та сіл р-ну. 
У 1934 значну увагу приділено розвитку радіотрансляційної 
мережі у Кривому Розі. За період з 1 січ. по 1 верес. було вста-
новлено 360 радіоточок, число яких в місті виросло до 1710, 
а на кін. року – до 2 тис. Щоденні передачі місц. радіовузла 
розпочалися з 1 квіт. 1934. Наступного, 1935 центр уваги 
переноситься на село, де встановлено 4,1 тис. нових репро-
дукторів, а в Кривому Розі їх число доведено до 3 тис.
У берез. 1936 проведено 1-й р-ний радіофестиваль, де було 
представлено кращі колективи худ. самодіяльності міста і 
р-ну. Слідом (з 28 трав.),  розпочато регулярні радіочитання, 
в яких  популяризувались зразки ударної роботи і висвітлю-
валось  розгортання стаханівського руху в басейні. 1-а р-на 
радіоаматорська виставка, на якій серед інш. експонатів було 
представлено 2 телевізори, відкрилась 15 листоп. За місяць 
її відвідало понад 10 тис. чол.
Протягом 1936 на Криворіжжі встановлено 5 289 радіоточок, з 
них у місті –2 145. В кін. року відкрито консультаційний пункт, 
при якому діяла виставка останніх зразків радіотехніки.
У серп. почала працювати радіотрансляційна станція на рудн. 
ім. Ілліча на 250 абонентів.
У черв. 1937 пройшла 2-а р-на радіовиставка, яку відвідало 
близько 15 тис. чол.  Цей рік відомий своїми трагічними по-
діями в нашій країні. Пошуки „ворогів народу” в лип. привели 
до міського радіовузла. Всі недоліки в його роботі, та рудн. 
і сільських радіовузлів були списані на дію „ворожої руки”. 
Тоталітарний режим, який набирав силу, призвів до всілякого 
підкреслювання лояльності до правлячої партії. Міська влада 
з серп. віддала розпорядження про обов’язкове прослухо-
вування дорослим населенням циклів радіолекцій з історії 
ВКП(б). Під гаслом пропаганди нового виборчого закону і 
Конституції пройшла 1-а міська конференція радіослухачів, де 
всі говорили про свою відданість справі партії та Сталіну.
У 1938 (з 15 жовт.) відбувся місячник переобліку всіх радіоа-

маторів і власників радіоприймачів. Було взято на облік всіх 
потенційних слухачів закордонних радіостанцій.
Протягом берез.–квіт. 1939 з великим успіхом по ретран-
сляційній  мережі йшли передачі радіофестивалю худ. само-
діяльності Криворіжжя. У трав. відбулася 3-я велика радіо-
виставка, – під експозицію було віддано будинок партосвіти 
на Гданцівці.
Саме перед війною, у черв. 1941, позгорнуто роботи з модер-
нізації трансляційної мережі. Розпочато установку фідерів, що 
підвищували якість прийому і збільшували ресурс передаючої 
апаратури. Довести справу  до кін. не дозволила агресія 
фашистської Німеччини.
Розвиток мережі радіомовлення на Криворіжжі (к-ть радіо-
точок):

Рік Місто Р-н Разом
1932 – – 5181
1933 1389 4095 6484
1934 бл. 2000 4900 6900
1935 2316 ? ?

поч. 1938 2685 3566* 6251
поч. 1939 3229 4667 7496
поч. 1940 8197 ? ?
поч. 1941 9337 ? ?

*Зниження к-ті радіоточок у Криворізькому р-ні пояснюється тим, що 
у 1936 з його складу виведено Широківський р-н.
Дж.: Довідник з основних статистично-економічних показників г-ва 
р-нів Дніпропетровської обл. УРСР. Х., 1933, с. 180–181.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1939, 4 лип.; Таке саме, 1940, 28 листоп.; 
Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 2005, 
с. 307–309.

Радпартшкола – див. Партійна шк.

Радянських працівників профспілкова організація. 
Створено у 1920. Роботу розгорнула з 2-ї пол 1920-х. У 1923 
створено Криворізьке окружне відділення р. і торговельних 
службовців. На 1 січ. 1926 у спілці нараховувалося 2859 чл., 
на 1 січ. 1927 – 3519, на 1 квіт. 1927 – 3585. Відсоток охоплен-
ня спілковим членством по округу досяг 86,9. Проводилися 
щорічні зїзди і щомісячні конференції спілки. У верес. 1927 
при Р.п.п.о. створено торговельну секцію. У трав. 1927 було 
орг-но груповий комітет, який об’єднав малочисельні міські 
о. (“Пайторг”, “Санмаг”, ДВУ, “Нафтосиндикат” та ін.). Це до-
зволило зменшити адм. витрати на 20 %, спростити звітність, 
знизити ціни на деякі види пром. товарів, створити об’єднану 
б-ку. Більшість чл. п. були євреями. Р.п.п.о. брала активну 
участь у проведенні різних офіційних заходів
У 1928 форми звітності, в т.ч. адм.,  були скорочені на 88 
%. Велася боротьба з протекціонізмом. П.о. мала свій клуб. 
У 1937 спілку розділено і створено міську Р.п.п.о. і держ. 
торгівлі.
Дж.: Отчет Криворожского окружного Совета профессиональных 
союзов за период с V по VI окружной съезд (13.02.1926 – 25.05.1927). 
Кривой Рог, 1927, с. 6–7.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 6 июн.; Таке саме, 1927, 13 сент.; Таке 
саме, 1928, 27 янв., 24 апр.; “Червоний Гірник”, 1934, 9 трав.      

Райвиконкоми - (див. Виконавчі комітети р-них рад депутатів 
трудящих (райвиконкоми).

Райони Криворізького округу – тер.-адм. одиниці, що були 
утворені у берез. 1923 шляхом об’єднання волостей (в серед-
ньому по 3 у кожному). Р. у свою чергу поєднувалися в о. У 
1923–25 К.о. складався з 13 Р., а з 1926 до 1930 – з 9. 
Характеристика Р. К.о. за станом на поч. 1930-го:
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Р-н

Густота 
населен-

ня

% місь-
кого на-
селення

% насе-
лення в 

усуспіль-
неному 
секторі

% пром. 
робітників 
до всього 
населен-
ня (1926)

Апостолівський 34,6 – 20,8 1,2

Долинський 45,3 8,5 30,0 1,7

Ізлучистий – – 45,3 –

Казанківський 46,2 – 20,8 0,7

Криворізький 41,0 15,9 27,6 12,5

Нікопольський 58,3 17,8 34,9 11,7

Петрівський 23,4 – 28,2 0,3

П’ятихатський 63,2 8,8 24,1 4,1

Софіївський 28,9 – 24,6 0,8

(продовження)

Р-н Тер. в км2 К-ть місь-
ких рад

К-ть се-
лищних 

рад

К-ть 
сіль-
ських 
рад

Апостолів-
ський

1435 – – 19

Долинський 1157 – – 19
Ізлучистий 422 – – 11
Казанків-

ський
883 – – 14

Криворізький 2654 1 5 36
Нікополь-

ський
1457 1 1 31

Петровський 2343 – – 19
П’ятихат-

ський
1090 – 1 19

Софіївський 1354 – – 21

(продовження)

Р-н
% засіву до всієї 

орної землі
% зернових Учнів по-

чаткових 
шк. на 1000 

душ

Апостолів-
ський

83,7 87,2 85,9

Долинський 76,2 80,1 92,3

Ізлучистий 81,4 87,3 112,1

Казанківський 82,8 85,1 97,2

Криворізький 71,1 85,4 101,4

Нікопольський 85,3 87,0 97,7

Петрівський 76,6 86,6 101,5

П’ятихатський 84,2 84,3 96,6

Софіївський 83,5 87,7 89,6

(продовження)

Р-н
Пром. про-
дукції (тис. 

крб.) на 1000 
душ

На 1 душу  припадало (крб.) у 
1929–30

з місц. бюджету видатків на 
соц.-побуто-
ві потреби

Апостолів-
ський

16,1 9,98 6,21

Долинський 3,6 11,0 6,47

Ізлучистий – 12,68 7,63

Казанків-
ський

2,5 10,34 6,11

Криворізький 31,8 13,23 7,94

Нікополь-
ський

198,4 12,47 6,17

Петрівський 7,3 9,13 5,66

П’ятихат-
ський

13,0 10,65 6,79

Софіївський 6,6 12,67 7,62

Характеристика населення за даними перепису 1926:

Р-н
Селищ Населення

Місь-
кого 
типу

Сільс. 
типу

Разом Місь-
кого

Сільс. Ра-
зом

Апостолів-
ський

– 111 111 – 48037 48037

Долинський 1 119 120 4237 45382 49619

Ізлучистий – 11 11 – 13000 13000

Казанків-
ський

– 75 75 – 38659 38659

Криворізький 7 279 286 163-
39*

86683 1030-
12

Нікополь-
ський

1 126 127 14214 65863 80077

Петрівський – 94 94 – 51896 51896

П’ятихат-
ський

1 124 125 5765 59422 65187

Перелік р-нів новоствореного Криворізького округу,
1923, трав.

РАЙ-РАЙ
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Софіївський – 146 146 – 42559 42559

*дані по населенню Кривого Рогу наведені без рудничного Р., 
тобто в межах теперішнього центру міста. Рудничне входить 
до сільського.

За підрахунками на 1 січ. 1930:

Р-н
Місь-
кого 
насе-
лення

Сіль-
ського 
насе-
лення

Ра-
зом

% 
місь-
кого 
насе-
лення

% 
пром. 
робіт-
ників

% с-г 
ро-
біт-

ників

Апостолів-
ський

– 50657 50657 – 1,2 95,9

Долинський 4537 47857 52394 8,5 1,7 93,4
Ізлучистий – 13709 13709 – – –
Казанків-

ський
– 40767 40767 – 0,7 96,5

Криворізь-
кий

17497 91399 1088-
96

15,9 12,5 76,6

Нікополь-
ський

15513 69453 84966 17,8 11,7 76,5

Петрів-
ський

– 54726 54726 – 0,3 97,7

П’ятихат-
ський

6175 62663 68838 8,8 4,1 89,2

Софіїв-
ський

– 44880 44880 – 0,8 95,2

Відсоток грамотності громадян віком старше 5 років:

Р-н
По р-ну В т.ч. по сільс. 

місцевості
Чол.. Жін. Чол.. Жін

Апостолів-
ський

73,8 47,3 73,8 47,3

Долинський 74,8 43,9 73,9 41,9
Ізлучистий – – – –

Казанківський 70,4 41,2 70,4 41,2
Криворізький 76,9 49,6 74,9 47,1

Нікополь-
ський

76,2 45,9 72,4 40,9

Петрівський 69,1 31,6 69,1 31,6
П’ятихатський 69,1 33,4 67,8 30,8
Софіївський 72,7 43,0 72,7 43,0

Національний склад населення:

Р-н

Серед місько-
го населення

Серед сільс. 
населення

Разом по р-ну

пере-
важа-
юча 

націо-
наль-
ність

її % 
до 

всьо-
го 

насе-
ленн

пере-
важа-
юча 

націо-
наль-
ність

її % 
до 

всьо-
го 

насе-
ленн

пере-
важа-
юча 

націо-
наль-
ність

її % до 
всього 
насе-
лення

Апостолів-
ський

– – укр. 91,4 укр. 91,4

Долинський укр. 80,0 укр. 97,3 укр. 95,8

Ізлучистий – – євреї 72,0 євреї 72,0

Казанків-
ський

– – укр. 86,6 укр. 86,6

Криворізь-
кий

укр. 71,2 укр. 85,2 укр. 83,2

Нікополь-
ський

укр. 67,1 укр. 82,6 укр. 79,9

Петрівський – – укр. 99,0 укр. 99,9

П’ятихат-
ський

укр. 85,5 укр. 97,2 укр. 96,4

Софіївський – – укр. 82,1 укр. 82,!

Установи освіти:

Р-н
4-річні шк. 7-річні шк. 

к-ть вчите-
лів

учнів к-ть вчи-
телів

учнів в т.ч. 
1–4 кл.

Апостолів-
ський

42 84 3238 7 58 1982 1112

Долинський 36 97 3729 5 62 1855 1106

Ізлучистий 27 42 1287 2 12 445 250

Казанків-
ський

36 79 3316 4 31 1101 647

Криворізь-
кий

101 189 7423 16 223 6585 3620

Нікополь-
ський

87 193 6508 11 129 3193 1792

Петрівський 52 112 4443 5 51 1721 1111

П’ятихат-
ський

58 112 4519 8 124 3775 2130

Софіївський 40 86 3424 4 39 1139 596

Установи культури:

Р-н

Б-к Сільбу-
динків 
та буд. 
колек-
ти-ві-
ста

Клу-
бів

Хат-
чита-
лень

Кіно-
теа-
трів 
та 

кіно-
уста-
новок

Са-
мод. 
теа-
трів

Лік-
не-
пів

к-ть кни-
жок

Апос-
толів-
ський

8 9395 5 – 1 3 – 1184

Долин-
ський

9 10870 7 – 2 3 – 2564

Ізлучис-
тий

9 10475 6 – 2 1 – 593

Казан-
ківський

7 9160 10 – 7 4 – 1243

Криво-
різький

15 20419 7 5 6 12 – 3381

Ніко-
поль-
ський

19 18096 25 3 4 15 – н/в

Петрів-
ський

12 10663 14 – 6 5 – 3480

П’яти-
хат-

ський

8 9781 9 2 6 8 – 3014
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Софіїв-
ський

8 9382 10 – 11 2 – 2710

Установи охорони здоров’я:

Р-н

Лікарні Амбулаторії Фельдшер-
ські пункти

к-ть ліка-
рів

лі-
жок

к-ть ліка-
рів

к-ть фель-
дше-
рів

Апостолів-
ський

2 5 54 4 4 1 1

Долинський 2 3 35 3 2 – –

Ізлучистий – – – 3 4 1 1

Казанків-
ський

1 3 23 2 1 – –

Криворізь-
кий

8 26 283 12 36 2 1

Нікополь-
ський

3 13 147 7 20 1 1

Петрівський 2 6 40 1 1 – –

П’ятихат-
ський

3 12 60 4 5 – –

Софіїв-
ський

1 4 54 3 2 – –

(продовження)

Р-н

Пункти 
першої допо-

моги

Вен. пункти Дитячі кон-
сультації

Дитячі ясла

к-ть ліка-
рів

к-ть ліка-
рів

к-ть лікарів к-ть дітей

Апостолів-
ський

– – – – – – – –

Долин-
ський

4 1 – – – – – –

Ізлучистий – – – – – – – –

Казанків-
ський

1 – – – – – – –

Криворізь-
кий

1 – 1 1 3 3 4 57

Нікополь-
ський

1 1 1 1 2 2 2 81

Петрів-
ський

– – – – – – – –

П’ятихат-
ський

– – 1 1 1 1 – –

Софіїв-
ський

– – – – 1 1 – –

Пром-ть та к-ть працюючих:

Р-н
К-ть закладів К-ть робітників

Група 
“А”

Група 
“Б”

Разом Група 
“А”

Група 
“Б”

Ра-
зом

Апостолівський – 5 5 – 48 48

Долинський 1 1 2 49 7 56

Ізлучистий – – – – – –

Казанківський 1 – 1 80 – 80

Криворізький 10* 8 18 1772 101 1873

Нікопольський 5 5 10 7954 64 8018

Петрівський 1 1 2 78 10 88

П’ятихатський 1 5 6 85 56 141

Софіївський – 2 2 – 22 22

*без руди

К-ть осіб найманої праці:

Р-н
С.г. 

(всього/в 
т.ч. жін.)

Пром-ть
(всього/в 
т.ч. жін.)

Транспорт 
та зв’язок
(всього/в 
т.ч. жін.)

Розумова 
праця

(всього/в 
т.ч. жін.)

Разом
(всього/в т.ч. 

жін.)

Апостолів-
ський

616/283 676/49 270/14 327/116 1889/462

Долинський 2254/10-
42

251/18 333/18 452/161 3290/1239

Ізлучистий 229/106 23/2 9/0 324/116 585/224

Казанківський 324/154 213/15 38/2 301/108 866/279

Криворізький 1653/765 20270/14-
71

3201/169 1618/577 27002/3173*

Нікопольський 858/394 6345/461 386/20 1055/376 9003/1514**

Петрівський 278/128 – 11/1 446/159 735/288

П’ятихатський 573/266 1511/110 715/38 671/239 3470/653

Софіївський 200/92 – 23/1 234/83 457/176

разом з гірниками
*в ін. галузях було задіяно 260 осіб, з них 191 жін.
**в ін. галузях було задіяно 359 осіб, з них 263 жін.
Дж.: Нові адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 20–99.

Районна інспектура державної статистики (райстат). 
Створено у 1939 як і. нар.-госп. обліку. У 1941 перейменовано 
в Р.і. ЦСУ. З 1950 – Р.і.д.с. Займалася збором і обробкою 
статистичних даних на тер. р-ну.
Готувала звіти, доповідні і аналітичні записки про розвиток 
галузей нар. г-ва, про виконання планів пром. підпр-вами 
по вир-ву, реалізації і собівартості валової продукції, про-
дуктивності праці, по обліку посівних площ, с-г машин, 
фактичного збору врожаю, розвиток і стан тваринництва, 
к-ть зрошувальних земель і їх використання, механізацію і 
електрифікацію с-г робіт в колгоспах і радгоспах, заготівлю 
продукції с-г., капітального буд-ва та освоєння капітальних 
вкладень, чисельність працюючих та розподіл їх по статі, віку, 
зайнятим посадам, к-ті спеціалістів з вищою та середньою 
освітою, підготовці кадрів та фонду заробітної плати. Збирала 
статистичні дані про механічний і природний рух населення. 
Проводила огляди стану нар. освіти, охорони здоров’я, куль-
тури, житлово-комунального г-ва і побутового обслуговування 
населення р-ну. Займалася обробкою матеріалів всесоюзних 
переписів населення, підпр-в дрібної пром-ті, плодовоягідних 
насаджень, тварин, 
установ охорони 
здоров’я, шк. Вела 
облік участі насе-
лення в “комуніс-
тичних суботни-
ках”.
Дж.: ДАДО, Ф. Р4775, 
Оп. 1, С. 5.

Районна комісія 
по націоналіза-
ції  державного 
лісового фонду. 
Створено у 1923. 
Займалася питан-
нями розмежуван-
ня земель, пере-
дачі лісів у корис-
тування селянам, 
обстеженням стану 
лісових ділянок. З 
21 трав. 1925 на 

Оголошення в КГ 
про передачу лісів селянам, 1925, 7 лип.
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підставі положення про уповноважених Наркомзему “Про 
впорядкування державних земельних і лісових фондів” для 
кер-ва роботою Р.к. вводиться посада обласного уповнова-
женого Наркомзему по впорядкуванню держ. л. і земельних 
ф. Р.к. ліквідовано у груд. 1925.
Займалася питаннями розмежування земель Кривого Рогу 
і селищ міського типу, передачею селянам лісових угідь, об-
стеженням лісництв округу, затвердженням планів роботи 
лісництв, складанням місячних планів роботи. Розподіляла 
зрошувані та піщані ділянки між населенням, орг-ціями і ліс-
ництвами округу. Передачу л. ф. населенню згідно постанови 
ВУЦВК і РНК СРСР від 25 трав. 1925. Робила експертну оцінку 
проектів нових лісництв.
На тер. округу працювали 3-я та 44-а  Р. к. В окрузі діяли 
Криворізьке та Нікопольське лісництва. Останнє мало у 
своєму складі 3 “під лісництва”: Покровське, Ушкалівське та 
Мар’їнське.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3487, Оп. 1, С. 1; “Красный Горняк”, 1925, 7 июл.

Районна нафтова торговельна контора Всеросійського 
нафтосиндикату на Україні (“Укрнафтосиндикат”). Згідно 
з наказом ВРНГ РРФСР від 2 трав. 1922 і постановою УЕН 
від 24 трав. 1922 у Харкові було створено Укр. Р. н. т. к. “У”., 
яка мала за мету торгівлю нафтопродуктами на тер. У. З 21 
верес. 1922 вона почала зватися Р. н. т. к. н. н. У.
У 1930 “У”. було реорг-но в обл. управління Головнафтозбуту 
Наркомату н. пром-ті СРСР.
Криворізька Р, н. к. займалася обліком і реалізацією нафто-
продуктів, здійснювала контроль за рухом нафтопродуктів.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 48, Оп. 1

Районне відділення Української спілки металообробних 
промислових кооперативів (“Укрпромметалспілка”). Все-
українське об’єднання м.п.к. (Вукооппромметалоб’єднання) 
створено у Харкові 1 груд. 1931 і було у віданні Вукоппром-
наради. Постановою УЕН від 27 серп. 1932 реорг-но в “У”. і 
переведено до Києва. Об’єднувало в межах УРСР діяльність 
п.-к. орг-цій, які працювали в галузі м. промислів, їх рекон-
струкції, розгортання вир-ва предметів широкого вжитку, 
сприяла подальшому кооперуванню населення і утворенню 
усуспільнених к. підп-в. Ліквідовано у серп. 1936.
Р.в. займалася ремонтом с-г машин, вир-вом предметів 
широкого вжитку на базі з-дів “Червоний Металіст” і “Пнев-
матик”, здійснювала контроль за реалізацією промфінпланів 
промспілок і промартілей. Проводила політпросвітню роботу 
в п.к., сприяла розгортанню в них стаханівського руху.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1221, Оп. 1–3, С. 17.

Районне управління залізних промислів Кривого Рогу 
(“Райруда”). Як структурний підрозділ “Укрруди” було ство-
рено у жовт. 1920. Підлягала “Укрруді” та Катеринославському 
бюро “Укрруда”.
Завдання “Р”. визначалося як відновлення роботи та рекон-
струкція рудн. басейну згідно з планами УРНГ. Паралельно 
на Криворіжжі, згідно з постановою “Укртрудармії” № 58 від 
15 жовт. 1920 “Про мілітаризацію Криворізького р-ну”, почали 
розгортати свою діяльність батальйони Укртрудармії на чолі 
з Мацилецьким. Вказана орг-ція практично виконувала ана-
логічні завдання і несла охорону рудн. Існування паралельних 
структур у р-ні часто призводило до адм.-госп. конфліктів, що 
відбивалося на темпах та якості робіт. Часто у подібні конфлік-
ти втягувалися партійні, радянські і профспілкові органи.
На січ. 1921 “Р”. мала таку орг-цію:
- У., що складалося з 3-х гірничих інж., 4-х штейгерів, інж.-тех-
ніка, геолога, 2-х маркшейдерів, кресляра, залізничного техні-
ка, техніка-будівельника, агронома, с-г техніка, інж.-механіка, 
помічника маркшейдера, коменданта (гірничого інж.);
- У. рудн. “Галковський” у складі гірничого інж., штейгера, 
штейгера-будівельного техніка, зав. електро-механічним 
відділом;
- У. рудн. “Шмаковський” у складі гірничого інж., 2-х штейгерів, 
електрика-зав. електростанції;

- У. рудн. “Дубова Балка” у складі штейгера, техніка-будівель-
ника, техніка-механіка;
- У. рудн. “Ростковський” у складі гірничого інж., штейгера;
- У. рудн. “Новоросійський” у складі відповідального штейгера, 
гірничого інж.;
- У. Північної групи рудн. у складі відповідального штейгера 
(на одному рудн.). Група об’єднувала рудн. “Суха Балка”, 
Олександрівський, Лозуватський, Колачевського, Харіна, 
“Пужмерки”. На деяких рудн. були посади маркшейдерів 
(Колачевського, “Суха Балка”), хіміка (Колачевського), техніка 
(Колачевського), 2 штейгери було на буровугільному рудн. 
“Свобода”.
- У. Центральної групи рудн.: “Лихманівський” (штейгер), 
“Тарапаківський” (штейгер), “Червона група”(гірничий технік), 
“Саксаганський” (технік), “Карнаватський” (відповідальний 
штейгер, штейгер, гірничий технік).
- У. Південної групи рудн. у складі 2-х штейгерів, техніка-ме-
ханіка, 3-х відповідальних штейгерів;
- У. Гданцівського з-ду у складі 2-х відповідальних штейгерів, 
техніка-практика і штейгера.
Крім названих підрозділів до “Р”. відносились: у. рудн. Мар-
ганцевського р-ну, відділ охорони здоров’я, рудком Шмаков-
ського куща, військком, радгосп Райруди.
20 жовт. 1920 “Укрруда” віддала наказ про мобілізацію гір-
ничо-технічних сил до Кривого Рогу для комплектування 
апарату “Р”. Проте набір робочої сили здійснювався дуже 
повільно. Так, “Укрцентроробсила” не виконала заявку “Р”. 
на мобілізацію 740 гірників та 213 чорноробочих.  Великим 
гальмом при розгортанні відновлювальних робіт виявилася 
житлова криза. Для вирішення цього питання при у. “Р”. у січ. 
1921 створюється квартирна комісія. У лют. 1921 орг-ться 
експертна комісія “Р”. для вилучення з лав Червоної армії 
спеціалістів-гірників різноманітних кваліфікацій з метою наро-
щування темпів і об’ємів відновлювальних робіт, як в той час 
вимагав уряд і зокрема “Главруда” (Москва). У сер. лют. було 
завершено мілітаризацію басейну. Всього до робіт залучено 
кілька тисяч чоловік, що разом з родинами склало бл. 12 тис. 
осіб. Але труднощі з продовольством, пов’язані з голодом, не 
дозволили налагодити більш-менш задовільне постачання. 
Всі продукти харчування та фураж йшли на потреби армії. 
Продовольчі труднощі та особиста боротьба між кер-вом 
басейну призводили до зривів планів вводу в експлуатацію 
рудн. У свою чергу центральні органи, бажаючи виправити 
стан, часто змінювали посадових осіб. Так, на 1 берез. 1921 
у. “Р”. складалося з В.Сальникова, Ф.Ф. Романовського, Ф.І. 
Озула, В.М. Бикова, О. Ушакова, П.А. Логійка. 
Перша велика партія орг-но набраних робітників (150 чол.) 
прибула до Кривого Рогу 19 берез. 1921. Хоча розрахунок 
необхідної кількості робочої сили (до 1 трав. 1921) включав: 
112 техн. спеціалістів, 170 службовців, 2239 робітників гір-
ничих спеціальностей, 754 робітників електро-механічних 
спеціальностей, 531 будівельника, 1333 поверхневих робіт-
ників; разом – 5139 чол. 
Сис-матичне недоїдання, а інколи й голод, призводили до час-
тих інфекційних захворювань. З метою покращення медичної 
допомоги “Р”, 1 квіт. 1921 орг-ла окремий (власний) Райздо-
роввідділ, на ст. Вечірній Кут було відкрито амбулаторію та 
зуботехн. кабінет, перевезені з Катеринослава.
З наростанням голоду 1921 ускладнювалася і організація 
постачання робітників, не дивлячись на урядове рішення про 
прирівняння Кривого Рогу до Донецького басейну. На засі-
данні Колегії ЦППРП 4 черв. 1921 управляючий “Р”. доповів 
про різке загострення продовольчого стану басейну. Було 
винесено постанову про постачання 100-% пайком тільки 
робітників “ударних” рудн., всім ін. видавати лише частину 
норми. Для “ударників” почали створювати їдальні з допла-
тою на харчування по 400 крб. на кожного. Всіх робітників і 
населення було розбито на 4 категорії, норма відпускалася 
тільки 1-й категорії (робітники “ударних” підпр-в).
Протягом свого нетривалого існування кер-во “Р”. робило все 
можливе для прискорення відбудови басейну. так, 16 черв. 
1921 з метою раціонального розподілу робочої сили при у. 
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було створено “стіл робочої сили”. Але стан справ продо-
вжував погіршуватися.
У кін. черв. УРНГ надала фінансову допомогу у сумі 20 млн. 
крб., щоб відвернути фактичний крах гол. підрозділу ЦППРП. 
Для вирішення продовольчої проблеми рішенням Катери-
нославської губернської економнаради на поч. лип. було 
створено радгосп, але розгорнути його роботу не вдалося і 
згодом (1922) його було розформовано.
20 лип. 1921 було прийнято “Положення про відділи поста-
чання “Р”. Тепер утворилося 2 підвідділи: а) матеріальний, 
– для постачання техн. матеріалів, їх обліку і раціонального 
розподілу; б) продовольчий, – для складання кошторисів 
на продовольство і фураж, бронювання пайків, контроль за 
своєчасним постачанням. Відділ постачання “Р”. створив свої 
підрозділи при кущових у. з підвідділами – матеріальним і 
транспортним, який завідував транспортними засобами і 
транспортуванням вантажів як в р-ні, так і за його межами. 
штат складався з 9 чол.
У кін. серп. 1921, у зв’язку з підготовкою до т-тування за-
лізорудної пром-ті, Москва виділила велику суму грошей, 
спецодяг, матеріали і паливо для додаткового обслідування 
криворізьких рудн., що повинні увійти до складу ПРТ.
Ревком, що діяв у басейні з верес. 1920 і широко застосову-
вав військ.-адм. методи примусу до роботи, проявив себе як 
низько ефективний і був розпущений 16 верес. 1921, а його 
голову Мацилецького призначено керівником “Р”.
Значним успіхом у відновленні басейну став пуск електро-
станції рудн. “Галковський” 1 жовт. 1921 та початок роботи 
кар’єру № 3 цього ж рудн. Видобуток залізної руди у жовт. 
склав 345480 пуд., у листоп. – 458606 пуд., до жовтн. 1922 
видобуто 3869156 пуд.
Але продовольчі труднощі набували катастрофічного 
характеру. Так, у серп. постачання склало 15 % норми, у 
верес. – 14 %, у жовт. – 35 %. У свою чергу через голод 
робітники або відмовлялися працювати, або виїжджали до 
ін. губерній. Кер-во вирішило знову повернутися до воєнних 
методів позаекономічного примусу. Згідно з розпорядженням 
Катеринославського губвиконкому відновлюється Ревком 
залізорудного басейну.
З 1 груд. на рудн. введено постачання по продовольчому 
мінімуму – 2,7 тис. калорій. Щоб виправити ситуацію і продо-
вжити відновлювальні роботи, на Криворіжжя в централізо-
ваному порядку перекинуто 1,6 тис. трудармійців, збільшено 
грошову винагороду інж.-техн. сил, виділено кілька одиниць 
автотранспорту.
Паралельно губернське правління починає накладати на ке-
рівників “Р”. фінансові стягнення за зниження продуктивності 
праці робітників, вважаючи, що це примусить налагодити 
трудову дисципліну. Ставиться чергове “бойове завдання” 
– пуск електростанції рудн. “Ростковський” (“Жовтневий”) та 
ремонт під’їзних залізничних колій.
На поч. зими 1921 продовольчі запаси в р-ні було вичерпано. 
Кер-во “Р”. длобилося від центру дозволу на заборону вивозу 
харчових запасів з повіту до створення річного обсягу про-
дуктів для гірників. Представника “Р”. введено до правління 
повітпродкому.
На тлі погіршення умов існування населення почалося кам-
панія “розгрузки р-ну від лишньої чорнової робочої сили і 
ледарів”. Так. чин. кер-во вирішило покращити постачання 
кваліфікованих робітників. Що до методів здійснення цієї акції, 
виявилися розбіжності, які знову призвели до зіткнень між 
техн. кер-ками та партійно-адмістративними функціонерами  і 
закінчилися черговою заміною у. верхівці. Подібні часті пере-
трубації породжували безініціативність, апатію та страх серед 
ІТР, які намагалися під всілякими приводами виїхати з р-ну. 
Взимку 1921–22 голод досяг свого апогею. Для спасіння 
людей та продовження вир-ва було створено обмінні комісії, 
які визначали перелік матеріалів та предметів домашнього 
вжитку, що можна вимінювати в селі на хліб. Також орг-но 
спеціальні майстерні для виготовлення речей, в яких відчу-
валася гостра потреба на селі.
У лют. розпочалася підготовка до створення ПРТ, до складу 

якого згодом ввійшли виробничі підрозділи “Р”., які були 
частково переформовані.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. С. 119, А. 4, 36 зв., 45; Там само, С. 125, А. 
19; Там само, С. 127, А. 9, 13 зв. 45, 70; Там само, С. 43, А. 1, 138, 206, 
277, 283; Там само, С. 73, А. 2, 13, 130; Там само, С. 41, Там само, С. 
122, А. 30, 42; Там само, С. 8, А. 130; Там само, С. 111, А. 41 зв.; Там 
само, С. 225, А. 30 ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 488, А. 116 зв.; 

Районне управління меліорації і водного господарства. 
Створено у 1932 як відділ у. м. Дніпропетровського обл. зе-
мельного відділу; з 1947 – обласного у. в. г. Держ. комітету 
по в. г. при Раді Міністрів УРСР; з 1963 – обл. у. по зрошу-
вальному землеробству і в. г.; з – 1965 – у. м. і в. г.
Створення експертного-техн. бюро і балансової комісії (1950). 
Плани та звіти про роботу зрошувальних сис-м, про викорис-
тання зрошувальних земель в колгоспах і радгоспах р-ну, 
заходи по підвищенню врожайності земель. Облік наявності і 
с-г використання зрошувальних земель, створення схем роз-
ташування ставків, водоймищ і зрошувальних ділянок (1950), 
складання показників зростання площі зрошувальних земель 
в р-ні. Займалася питаннями переносу сіл із зон затоплення 
Карачунівського водосховища, орг-ції соціалістичного змаган-
ня, висування кращих працівників до урядових нагород.
Дж.: ДАДО, Ф. Р4484, Оп. 1, С. 3.

Районо - (див. Відділ народної освіти).

Райспоживспілка – об’єднаня споживчих товариств Криво-
ріжжя. Створено в 1923. Фінансовий стан в 1923 був важким 
– село було неплатіжоспроможним із-за великих ножиць цін. 

Будівництво магістрального каналу 
в Криворізькому р-ні, 1939

Оголошення про з’їзд Криворізької райспоживспілки
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Селяни взагалі не бачили користі від сільпо і не бажали вноси-
ти пай. В зв’язку з фактичним банкротством весною 1925 Кри-
ворізьку Р. було приєднано як філію до Катеринославської. На 
кін. вказаного року філія в Криворізькому окрузі охоплювала 
38 осередків низової кооперації, в яких велись операції при 
умові 30% передплати за товари. Давалось взнаки нехватка 
пром. товарів постачання, які в село завозилися з перебоями. 
Особливо гострим був дефіцит хлопчато-бумажної ману-
фактури, скла, скобяних товарів, махорки. Місячний оборот 
коливався в межах 40-50 тис. крб. Філія приймала участь в 
хлібозаготівлях. Так, з врожаю 1925 було закуплено хліба на 

350 тис. крб. Заготівля велась в більшості на договірних за-
садах з 1-5 т-вами. В листоп. 1926 ОВК прийняв рішення про 
створення самостійних місц. Р. Було виділено уставний фонд 
в 30 тис. крб. Практична діяльність розпочалась з січ. 1927. В 
об’єднання ввійшло 150 низових кооперативів. Гол. задачою 
стало постачання села предметами першої необхідності. 
Правління складалось з 3-х осіб. До складу Криворізької Р. 
ввійшла також нікопольська контора запорізької Р., частина 
Божедарівського р-ну і П’ятихатська і Долинської бази. До 1 
лют. на село було відправлено товарів на 60 тис. крб. 
В І і ІІ кварталі 1927 план на заготівлі с-г продуктів склав бл. 5 
млн. крб., а по продажу 4,56 млн. крб. В зв’язку з ліквідацією 
Криворізького округу в кін. 1930 Р. з 7 верес. 1931 Р. була та-
кож розпущена. На її місце поспіла Р. Криворізького р-ну.

Динаміка зростання  товарообігу за 1932-34 рр. (в тис. крб.)

Рік 1934 1933 1934

Річний план 8085 8415 11100

Виконання плану, % 84,1 99,0 112,4

За вказаний період виросла питома вага оборотних коштів. 
Транспортні накладні витрати знижено з 6,8% в 1933 до 6,4 
в 1934. Погано задовольнялась потреба колгоспів в ману-
фактурі, одязі, взутті. Так, в 1933 взуття завезено на 730,5 
тис. крб., а мануфактури на 1324 і 1290 тис. крб. відповідно. 
План хлібозаготівлі в 1933-34 виповнено на 29%, в 1934-35 
– на 23,4%. В 1932 було розтрат і крадіжок на суму 121 тис. 
крб., в 1933 – 173 тис. крб., до РМК 1934 – 236 тис. крб. В 2-
й пол. 30-х головна увага приділялась збільшенню продукції 
тварництва і розвиток городництва.
Не дивлячись на постійне збільшення товарообігу до кін. 
30-х гол. вадами продовжувало залишатись погане обслуго-
вування пайовиків і несвоєчасне завезення товарів першої 
необхідності, трудова дисципліна знаходилась на низькому 
рівні. На 1 лип. 1939 розтрати становили 82 тис. крб. Головою 
Р. в 1938-41 був Чертін.
Дж.: ДАДО Ф.1, Оп. 1, С. 1408, А. 2; таке саме Ф. 114, Оп. 1, С. 3, А. 
39-40; таке саме Ф. 4081, Оп. 1, С. 1, А. 128, ... С. 3, А. 51.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 27 янв.; таке саме 30 июн., 7 октяб., 

1926, 25 октяб., 1927, 9 янв., 18 февр.; «Червоний Гірник», 1931, 8 
верес., 1939, 22 серп. 

“Рандвіч і КО” рудник. Був розташований на лівому березі р. 
Жовта і належав Одеському т-ву на паях “Р. і КО”, створеному 
у 1897 з метою пошуку і розробок криворізьких руд. Розвід-
ками було виявлено червоний залізняк. Родовище згодом 
запродано т-ву “Руський Провіданс” по 0,75 коп. з пуда ви-
добутої руди при вмісті заліза 55–60 %. Для розробки у 1898 
було закладено кар’єр пл. 0,5 га. Глибина його досягала 
10,5 м при потужності наносів 4,2–5,2 м. Руда на поверхню, 

завдяки незначній глибині виробітку, вивозилася підводами. 
для відкачування води, яка з’явилась у доволі значній к-ті, 
було встановлено 2 центробіжних насоси. З початком кризи, 
у 1901, рудн. призупинив свою діяльність. Роботи відновилися 
на поч. 1903.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
112.      

Рахманівський рудник. Краматорівського металургійного 
т-ва. У 1898 тут працювало 70 робітників і було видобуто 
2,5 млн. пуд. залізної руди. У 1913 – 2,795 млн. пуд. На кін. 
1917 обладнання Р.р. складалося з 8 котлів пл. нагріву понад 
220 м2, 2-х парових підйомних машин потужністю 130 к.с. і 
8 парових  поршневих насосів. На поч. 20-х 20-го Р.р. було 
ліквідовано. 
Літ.: Томилин В. Обзор железнорудного р-на Кривого Рога/ Горное 
дело, №5, с. 178.

Рахманівський рудник. Акціонерного т-ва Криворізьких за-
лізних руд (АТ КЗР). У с. Олександродар (нині Рахманівка), 
між двома закинутими р., що належали Південному гірничо-
пром. т-ву, АТ КЗР відкрило р. для розробки залізного блиску 

Учасники звітних зборів райспоживспілки Криворізького р-ну, 
1927

Реклама Акціонерного т-ва Рахманівського рудн.

Розкривні роботи, поч. 20 ст.
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незначної потужності, прикритого наносами від 17 до 21,3 м, 
який проходив під 40 садибами цього села протягом 1,1 км. На 
поч. 20 ст. параметри покладу ще не були точно визначені.
2-й р. того ж АТ знаходився на землі селян с. Рахманівки. У 
1897 це т-во придбало з других рук право на оренду 250 дес. 
польової землі терміном на 25 років, з платою 1,5 коп. з пуда 
видобутої руди, а після спорудження Інгулецької гілки заліз-
ниці – по 2 коп. з пуда, при умові монопольного підвезення 
руди до ст. Кривий Ріг на відстань 11 км, по ціні 1–5 коп. за 
пуд, залежно від умов доставки і при найменшій гарантійній 
сумі 30 тис. крб.
 Рудний пласт мав перемінну потужність – від 1 (0,78 м) 
аршина до 8 м, причому по простиранню він утворював хви-
лясту лінію, внаслідок чого товщина наносів значно мінялася. 
Запас руди визначався у 90–100 млн. пуд. Розробка велася 
як відкритим (розносом), так і підземним способом. Довгий 
і вузький кар’єр глибиною бл. 21 м обслуговувався 2-ма 
кінними підйомниками. Через кар’єр робітники входили в під-
земні галереї, де добувалася руда, що доставлялася кінним 
барабаном через шахту на поверхню. Друга шахта викорис-
товувалася для вентиляції. Підняті на поверхню вагонетки з 
рудою за допомогою бремсбергу спускалися по естакаді до 
навантажувальної платформи, до якої підходила тупикова 
колія, з’єднана з роз’їздом Рахманівський. 
У 1910–17 управляючим р. був Олексій Іліодорович Урбано-
вич, гол. бухгалтером – К.В. Антиневич.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
74–75.

Раціоналізація 
- удосконалення, 
введення більш 
доцільної орг-ції 
чого-небудь (на-
приклад, Р. вир-
ва). Широкого 
розвитку робота 
по Р. почала на-
бирати з другої 
пол. 20-х. В лип. 
1927 рішенням 
Криворізького 
окружного вико-
навчого комітету 
із коштів бюдже-
ту місцевої пром-
ті створено фонд для винагороди раціоналізаторів і винахід-
ників. На виробництві розпочато розгортання мережі раціона-
лізаційних осередків. На великих підпр-вах було бюро по Р. з 
платним штатом (з голови і двох членів - його помічників), які 
отримували винагороду за кожну впроваджену роботу по Р. 
В дрібних установах виділялись інструктори-раціоналізатори 
без спеціальної оплати, які преміювались за «кожну корисну 
проблемну роботу». Бюро і інструктори повинні були тісно 
співпрацювати з економічними і виробничими комісіями. План 
Р. роботи затверджувала адміністрація підпр-ва. При рудо-
управліннях створювалося бюро по Р. з висококваліфікова-
них працівників. До розгортання роботи активно залучались 
профспілки і окружне міжсекційне бюро інженерів і техніків. 
Вони, зокрема, розробили сис-му винагород за пропозиції, 
орг-ли конкурси на краще підпр-во по орг-ції впровадження 
Р. розробок. Весною 1928 започатковано окружне відділення 
української асоціації робітників-раціоналізаторів. На підпр-
вах орг-лись осередки робітників-винахідників для надання 
допомоги у Р. вир-ва. Секретарем окрбюро вибрано Ядова. 
За 1928-29 на рудн. проведено диференціацію праці в артілях 
і календаризацію виходів на підпр-вах, що були переведені 
на 7-год. робочий день. Це дало можливість скоротити зайві 
робочі місця, що автоматично збільшило продуктивність. На 
підпр-вах ПРТ здійснювалась робота по концентрації робіт 
і завантаженням робочих змін, переведення на відрядну 
сис-му оплати в тих групах робітників, роботу яких можна 

нормувати, усунен-
ня технічних про-
блем з вивченням 
характеру і при-
чин їх виникнень, 
провалу орг-ного 
спуску і підйому, 
сумісництво окре-
мих посад і підві-
щенню дисципліни 
і порядку робітників 
на роботах.
В результаті здій-
снення заходів вда-
лось вирішити дея-
кі важливі питання 
вир-ва. Так, слюсар 
рудн. Артема Кова-
ленко переробив 
фрезерний станок 
і став виготовляти 
бойки для перфо-
раторів, які раніше 
завозились з Аме-
рики. Новий етап Р. 
розпочався з 1930, 
коли було реорг-но 
сис-му управління 
Р. роботи в СРСР. 
За укомплектуван-
ня кваліфіковани-
ми спеціалістами 
сис-ми Р. органів 
введено особисту 
відповідальність 
кер-ків. При загал. 
скороченні фонду 
зарплати і штатів 
на вир-ві органи Р. 
цьому не підлягали. 
Головною метою 
стало повне заван-
таження і викорис-
тання обладнання, 
вивчення і паспор-
тизація всього дію-
чого устаткування, 
забезпечення їх матеріалами і необхідними інструментами, 
ув’язування роботи по різноманітним завданням з ударни-
цтвом. Всілякі перешкоди розвитку Р. стали розглядатися як 
шкідництво з усіма звідси випливаючими наслідками. 
На великих підпр-вах створені бюро по Р. і винахідництву 
(БРИЗ - рос.), які повинні засідати 3 рази на місяць і про-
тягом 10 днів розглядати всі Р. пропозиції, що надійшли за 
цей час і приймати відповідні рішення. Але попри всі накази 
робота БРІВів в більшості випадків була кволою, велика 
частка членів на засідання не являлись, Р. пропозиції не 
впроваджувались. Робота носила компанійський характер 
і посилювалась до чергових річниць Жовтневої революції, 
коли влада ініціювала різні почини по створюванню фондів 
з Р. До великих державних свят орг-лись щорічні конкурси 
серед підпр-в по впровадженню Р. пропозицій та місячни-
ки. Утворювались нові осередки, т-ва, ради, проводились 
інструктажі, налагоджувався облік членів тощо, але все це 
мало заорганізований і показний характер в більшості ви-
падків. Була створена (1931) міська рада т-ва винахідників 
і раціоналізаторів, яка вела переписку та вирішувала суто 
орг-ційні питання. Часто кошти, що виділялись на заохочення 
раціоналізаторів використовувались не за призначенням, а 
премії виплачувались мізерні (30-50 крб.), що не стимулювало 
до роботи, хоча впроваджування пропозицій давало значний 
ефект. Так, на Жовтневому рудн. в І кварталі 1933 з 26 пропо-

Оголошення про утворення окружного бюро 
по праці, 1928

Стаття в ЧГ, 
присвячена проблемам раціоналізації
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зицій було втілено 10, що дало заощадження в 12037 крб., на 
рудн. ім. Чубаря реалізували 9 пропозицій - ефект в 50,3 тис. 
крб., на Криворізьбуді 19 пропозицій заощадило 30,8 тис. крб. 
Більшість розробок з різних причин в життя не впроваджува-
лись. Так, на т-ті Руда в ІІІ кварталі 1933 не застосовано 20 
пропозицій по яким прийнято рішення, а 12 - затримані на 6 
міс. Повністю ігнорували Р. роботу на Коксохімі, Шахтобуді, 
радгоспах, МТС. Щорічні р-ні конференції міського БРІВів, що 
проводилась з 1931 приймали масу постанов про оживлення 
роботи, які, в більшості, залишались на папері. З найбільш 
важливих винаходів 30-х слід назвати автоматичний вимикач 
повітропроводу (авт. Матаєнко) та ключ для швидкого витя-
гання бура (авт. Золотдинко). В 1940 інж. ш. Більшовик мо-
дернізував вантажну машину ПМЛ-3, що дозволило довести її 
продуктивність до 80 тон на год. Найкращі роботи розгорнули 
в т-ті «Ленінруда». Тут в кутках винахідника, які були орг-ні 
при кожному шахткомі давали консультації кращі фахівці по 
подоланню вузьких місць на вир-ві. За 9 міс. 1939 надійшло 
97 пропозицій, до втілення прийнято 72, впроваджено 48, які 
дали економію в 724 тис. крб. Авторам виплачено винагород 
на суму 21815 крб. На коксохімз-ді протягом 1940 надійшло 
146 пропозицій, 50 з яких було застосовано. Зокрема винахід 
механіка сульфатного цеху Верцера дав економію в 26 тис. 
крб. 1941 кращий раціоналізатор з-ду «Комуніст» - Клюєв, 
спроектував штамповальний верстат для виготовлення дета-
лей вагонеток, що дозволило збільшити продуктивність праці 
в 7 разів, а майстер механічного цеху Сушко автоматизував 
зуборізний верстат.
Дж.: Спілка гірників СРСР - Всеукраїнський комітет. ІV Всеукраїнський 
з’їзд гірників. Звіт про роботу за два роки: 1927-29, Х., 1929, с. 112; 
ДАДА. Ф. 19, оП. 2, С. 251, А. 50, 71.
Літ.: Красный Горняк, 1927, 8 июн.; 1927, 15 июл., 28 мар., 6 октяб.; 
1928, 28 мар., 16 мар., 19 июн.; Червоний Гірник 1930, 12 верес.; 1931, 
11 листоп.; 1933, 14 трав., 2 черв., 4 груд; 1940, 19 лип., 31 серп., 27 
груд., 6 листоп.

Ревізії – переписи населення в Рос. імперії, яке повинно було 
платити подушний податок і відбувати військову службу. Під 
час Р. також обліковувалось та ін. верстви населення, що не 
платили податків (духівництво, відставні солдати з сім’ями, 
жіноцтво). Р. могли розтягуватись на рік або і більше. Всі осо-
би вносились до т.зв. „ревізьких сказок” і отримували назву 
„ревізькі душі”. На Криворіжжі Р. проводились 1782, 1795, 
1811, 1815, 1833, 1850 і 1857. Згідно них населення Кривого 
Рогу складало: 1782 – 265, 1795 – 409, 1811 – 1411, 1815 
– 2131, 1833 – 3156, 1850-4303, 1857 – 4937.
Дж.: ДАХО Ф. 14, Оп. 1, С. 333, А. 508; таке саме С. 827, А. 22; Списки 
населенных мест по сведениям за 1859 СПб, 186, с. 16.

Ревкоми - (див. також Військово-революційні комітети (рев-
коми) – революційні комітети, місц. територіальні центри 
рев. боротьби за повалення 
існуючої влади, утворені ро-
сійською компартією.
В другій пол. листоп. 1917 на 
ст. Долгінцево створено Р. на 
чолі з М.М. Семибратовим, 
чл. І.К. Блінов, Т.І. Скрипни-
ченко, Г.Д. Ляшенко, М.А. 
Уманський, Т. Царенко та ін. 
Р-н дії ревкому: Долгінцево 
– Верховцево, Долгінцево 
– П’ятихатки, Долгінцево – 
Олександрівськ (Запоріжжя), 
Долгинцево – Високопілля. В 
К.Р. Р. створено в груд. 1917 з 
метою збройного захоплення 
влади при підході до міста 
більшовицьких військ, що 
було зроблено 9 січ. 1918.
В січ.1919 знову було орг-но 
Р. з надзвичайними повно-
важеннями для закріплення 
влади при наближенні радян-

ських військ. 10 лют. Р. передав 
повноваження тимчасовому ви-
конкому Криворізької Ради. На 
поч. серп. 1919, коли виникла за-
гроза захоплення краю військами 
А.І. Денікіна, знову створено Р. в 
складі: Б. Рейніш, Р. Зорте і Ф. 
Романовського.
В лют. 1920 Р. було створено в 
К.Р. в складі П. Сиволап (гол.) І.А. 
Романенко, К. Воробйова. На ст. 
Долгінцево Р. очолив М.Г. Гру-
зинський. З наближенням військ 
барона Врангеля до Криворізького 
повіту в жовт. 1920 знову створю-
ється Р. в складі К. Міхна (гол.), та 
чл.: Некрасова і Далінкевича, до 
якого перейшла вся влада на місцях.
В 1921 для мобілізації ресурсів з метою швидкого відновлення 
залізорудної пром-ті було створено Залізорудний Р., який 
згодом розпущено внаслідок “небажаних ухилів” 16 верес. 
1921 рішенням особливого комітету. Відновлений в листоп. 
того ж року і проіснував до поч. 1922.
Дж.: Краткий очерк истории революционной борьбы Долгинцевских 
железнодорожников. НА КІКМ, КН – 30560, А. 91; ДАДО Ф.1, Оп.1, С. 
437, А. 82.
Літ.: Кривому Рогу 200, Днепропетровск, 1975, с. 42, 47; Мельник О.О. 
«Криворізька міськрада» в 1920-1942; КГ, 2005, с. 313.

Революційний батальон – збройне формування, яке створе-
но на Криворіжжі в лип. 1917 на заклик Тимчасового уряду в 
зв’язку з поразками на фронті. Від Криворізького виконкому 
за його формування відповідав соцдемократ Бахтамов. Було 
випущено відозву до місц. робітників і на рудн. проведено 
ряд мітингів. Так, на копальні Харіна під час мітингу, який 
проходив 19 лип. з 250 робітників до Р.б. записалось 69 
(27%) в т.ч. 5 жінок і 1 військовополонений чех. Ін. робітники 
і службовці зібрали 840 крб. готівки на дорогу добровольцям 
і для їх сімей придбали Займ Свободи. Адміністрація вида-
вала добровольцям по 100 крб., зобов’язувалась зберігати 
квартири за сім’єю і надавати додаткову матеріальну допо-
могу. Всього на Криворіжжі пішли добровольцями до 1 тис. 
чол. (3 батальони). Їх проводжали урочисто: молебень за 
перемогу російської зброї, виступи-звернення до бійців, далі 
під спів Марсельєзи і музику духового оркестру добровольці 
направлялись до найближчої залізничної станції для посадки 
і відправки на бази формування підрозділів.
Літ.: Известия Криворогского Совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов, 1917, 31 июл.
 
Революційні трибунали – спец. судові орг-ції, створені біль-
шовицькою владою після Жовтневого перевороту. На Україні 
впроваджені на підставі декре-
ту харківського радянського 
уряду з 4 січня 1918. На поч. 
1919 – орган Криворізького 
ревкому. Перше засідання 
місц. Р.т. відбулось 31 берез. 
1919 в Першому радянському 
театрі (кол. Колізей). 1-м Голо-
вою Р.т. бів Прокоп Аненко, чл.: 
Нестеров, Бардатьєв, Латунко, 
Везеров. Вхід в зал суду, де 
засідав Р.т. з квітня 1919 став 
платним, за виключенням кан-
дидатів і членів КП (б) У. В лип. 
1920 орг-но виїзну сесію Р.т., 
якій було придано слідчих. В 
1921 голову сесії Р.т. Носенко 
звільнено. Слідчими Р.т. був 
на поч. 1921. Стрельніков, по-
мічники Балака і Хедекель. 
Член Р.т. Сіверс в трав. 1921 

Член Катеринославського 
губревкому, 1920

Т.І. Скрипниченко- 
член Долгінцевського 

ревкому, 1917

Перший голова 
Криворізького революційного 
требуналу П.Р. Аненко, 1917
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був заарештований за сис-матичне пияцтво, замість нього 
введено Озерова. В 1921 діяло 2 виїзні сесії Р.т.: Криворізька 
і Миколокозельська , а в жов. створено третю – Ганнівську. 
Так, з квіт. – до 10 трав. 1921 Миколокозельська сесія при-
говорила 4 чол. до примусових робіт на 1 рік; одного на 2 р.; 
трьох – на 5 р. без утриманням під охороною і 15 чол. на 5 
р., 1 – 7 р., 7 – 10 р., 5 – 20 р., 2 – 25 р., 1 – заочно на 20 р., 
2 – розстрілу, виправдані 9, передано до суду 8 і припинено 
14 справ. Всього звинувачено 74 особи. Більшість справ по 
нездачі продподатку. Сесії Р.т. придавалась рота піхоти. Крім 
місц. Р.т. на Криворіжжя періодично виїздили губернські 
(Катеринославській і Харківській Р.т.). Останній працював в 
лют. і лип. 1921. В серп. 1921 головою Криворізького Р.т. при-
значено Отрауена, члени колегії Хедекель, Соковнін, Шаблій, 
Кузнецов. Р.т. розправлялися з ворогами радянського ладу 
позаправними методами. Критеріями правосуддя була ре-
волюційна доцільність, а суддями і виконавцями, гол. чином, 
чекісти. Свої задачі трибунали вирішували, в цілому, шляхом 
терору проти повстанців та селян, що їх підтримували. В кін. 
лютого 1922 голову трибуналу Румянцева відізвано до Кате-
ринослава, а на його місце прислано Яковлева. В трав. 1922 
місц. влада звернулась до Катеринославського губвиконкому 
з проханням прислати сесію Р.т. для сприяння політичним 
комісіям і „ревізії” посівтрійок на місцях. 19 черв. 1922 голо-
вою виїзної сесії Катеринославської губернії по остаточній 
ліквідації повстанства в Криворізькому повіті призначено С. 
Тинка. На поч. трав. 1922 місц. Р.т. було ліквідовано, а його 
функції передано губернському. Були визначені нові обвини-
телі, а в лип. створена спеціальна секція Р.т. по продподатку. 
В листоп. 1922 сесія Р.т. виїхала по селам Криворізького 
повіту для розправи з неплатниками продподатку.
В груд. 1922 в зв’язку з проведенням судової реформи Р.т. 
було скасовано.
Дж.: ДАДО Ф. 1, Оп. 1 С. 437, А. 49, 29, 55; Таке саме Ф. 1 Оп. 1 С. 112 
А. 29, 72, 74, 95, 98, 125, 144, 146. ЦДАГОУ Ф. 1 Оп. 20 С. 488 А. 52, 72, 
... С. 476, А. 181, таке саме С. 1108 А. 137.
Літ.: „Известия Криворогского Совета”, 1919, 31 мар., 9 апр., 19 
октяб.

Революція 1905-1907 - перша демократична революція в 
Російській імперії, початок якій поклали події 9 (22) січ. 1905 
у Петербурзі.
Хронологічний покажчик подій:
1905
10-12 січ. - розповсюджувались свідчення про січневі події 
в Петербурзі;
13 січ. - друкарі оголосили 3-х денний страйк протесту проти 
подій «кривавої неділі»;
11 лют. - розпочались страйки на рудн. Південного Дніпров-
ського металургійного т-ва, які приймали погромний характер 
(рудн. Ростковський і Шмаковський);
12 лют. - Робітники Гданцівського з-ду висунули вимоги до 

адміністрації про зменшення робочого дня перед вихідними 
і святами; збільшення зарплати; робітники, які працюють 
більше року, повинні мати 2-х тижневу відпустку з утриман-
ням; у випадку травми, отримувати під час лікування гроші 
як за роботу;
22 лют. - гірничий інспектор Катеринославського гірничого 
округу отримав циркуляр про необхідність створення особли-
вих нарад з участю промисловців і гірничих інспекторів для 
«вияснення загал. стану робітників і розгляду заяв від них»;
3 берез. - А. Еренбург, І. Рейніш та ще 4 особи віддано під 
особливий нагляд поліції, як учасників, що підозрюються у 
злочинному угрупуванні»;
сер. квіт. - на Брянському рудн. відбулась сходка, в якій при-
йняло участь бл. ста чол.;
26 квіт. - 4 трав. - страйк на рудн. “Дубова Балка”, “Жовта 
Річка”, Колачевського;
квіт. - відбулась конференція в м. Кривому Розі, соц.-демокр. 
груп і орг-цій з метою їх об’єднання. Найбільш активні орг-ції 
діяли на рудн. “Дубова Балка”, “Руднева Балка”, рудн. Добро-
вольського і Ушакова;
1 трав. - страйк на Гданцівському з-ді;
31 трав. - страйк на рудн. Дубова Балка (бл. 400 осіб). Деле-
гати від робітників подали вимогу про збільшення зарплати 
і скорочення робочого часу, покращення побутових умов 
тощо. Закінчився поразкою. 2 черв. - всі робітники звільнені. 
Заарештовано 16 орг-рів в страйку;
17 черв. - розпочався страйк на ст. Долгінцево (до 200 осіб), 
які вимагали збільшення зарплати. Здійснено спробу при-
пинити рух поїздів. Прийняли участь С-Д і С-Р. Звільнено 18 
чол. активістів, включаючи членів РСДРП;
20 черв. - страйк 400 робітників рудн. Галковського. Введені 
війська;
черв. - на Криворіжжі розташовано додаткові військові 
частини;
21-23 черв. - по заклику Катеринославського комітету за-
лізників на ст. Долгінцево провели страйк солідарності з 
моряками «Потьомкіна»; 
17-19 лип. - економічний страйк бл. 200 робітників депо ст. 
Долгінцево з вимогою збільшення зарплати;
21-25 лип. - на Долгінцево відбулась стачка солідарності з 
моряками повсталого «Потьомкіна». Робітники залізничного 
депо і службовці ст., що до них приєднались. Припинено рух 
поїздів, на тер. станції введені війська і козаки;
25-26 лип. - економічний страйк на рудн. “Дубова Балка”, ви-
кликаний грубістю майстра. Адміністрація визвала козаків;
лип. - перший страйк в Кривбасі (на рудн. “Руднева Балка”), 
який орг-ли і провели члени РСДРП. Тривав 3 дні. Загинуло 
5 шахтарів у сутичці з військами;
8 серп. - страйк на рудн. “Жовта Річка”;
16 серп. - розгромлено садибу поміщика А. Яницького в с. 
Новоселівка (суч. Широківський р-н);
серп. - створено місц. орг-цію соціалістів-революціонерів. 
Верхньодніпровський повіт став центром неорг-ного аграр-
ного руху. Посилились напади на поміщицькі садиби на півдні 

Копія телеграми Катеринославському губернатору 
про заворушення в Кривому Розі

Група учасників революції 1905-1907 на Криворіжжі. 
Фото 1929
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Кривбасу (р-н суч. ПдГЗК);
13 жовт. - на Криворіжжі розпочались масові страйки, бас-
тувало бл. 10 тис. чол.;
23-24 жовт. - загал. політичний страйк робітників Кривбасу 
(понад 10 тис. чол.) з висуванням політичних та економічних 
вимог (збілшення зарплати, покращення умов життя). Велика 
к-ть людських жертв (див. Погроми);
30 жовт. - на території Криворіжжя введено війська, оголо-
шено військовий стан;
2-7 листоп. - страйки на рудн. Добровольський і Руднева 
Балка з вимогою підвищення зарплати;
17 листоп. - 9 груд. - у Верхньодніпровському повіті аграрні 
«заворушення», що прийняли вигляд розгромів поміщицьких 
маєтків;
15-20 листоп. - погром в с. Широке, розграбування лавок 
євреїв в с. Інгулець;
листоп. - на Криворіжжі виникли відділення Всеросійсько-
го селянського союзу, що знаходились під впливом партії 
«Трудовиків»;
3 груд. - орг-но страйковий комітет на ст. Вечірній Кут;
8-27 груд. - на ст. Долгінцево політичний страйк - 1 тис. 
робітників і службовців. 9.ХІІ. припинено рух поїздів через 
вузол. 10. ХІІ. відбулись збори забастовщиків в приміщенні 
залізничної шк. В ході страйку пройшли мітинги, збори, де 
роз’яснювалась мета боротьби, її політичний характер. З 8 по 
24 груд. всіма справами керував бойовий комітет. Страйкуючі 
залізничники орг-ли мітинг на близько розташованих рудн. 
з участю селян, заклинаючи їх підтримати страйк, вимагати 
виборів до установчих зборів, наділення селян землею. 17. 
ХІІ. обеззброєні жандарми і стражники;
2-а пол. груд. - збройні сутички робітників та селян з війська-
ми та поліцією. У Веселих Тернах розгромлено 18 лавок і 
спроба знищення поміщицького маєтку. Викликано війська 
для придушення.
1906
19 берез. - хвилювання серед робітників Карнаватського 
рудн. Бл. 300 шахтарів затримували машиністів і кондукторів 
і припинили рух поїздів. Лише за допомогою солдатів влада 
відновила порядок;
берез. - виникла Катеринославська окружна провінційна 
орг-ція РСДРП, що об’єднала соц-дем. орг-ції міст губернії, 
включаючи Кривий Ріг;
1 трав. - першотравневий страйк робітників рудн. Копилова 
(304 особи), Браїловського (122), Пастухова (106) і рудн. 
Інгулецький С. Гданцівського з-ду. Запланована масовка в 
степу на вечір була зірвана місц. владою;
2 черв. - на рудн. Дубова Балка відбувся страйк вантажників 
руди, висувались економічні вимоги;
7 лип. - економічний страйк робітників Шмаковського рудн. 
(ПРДМО);
25 лип. - на вул. К.Р. більшовики розкидали листівки з текстом 
“Виборської відозви (“Народу від народних представників”)” 
нач. депутат Державної Думи. Заарештовані в підозрі Со-
ломон Кац, Давид Фрідман і Меєр Пікман.
12-14 серп. - в Катеринославі відбулась конференція більшо-
виків Катерининської залізниці, що об’єднала ряд соц.-дем. 
груп станцій, включаючи Долгінцево;
14 серп. - мітинг бл. 200 робітників, гірників, зокрема рудн. 
Копилова. Виступали приїзді оратори. Заарештовано два 
місц. організатора;
1907
берез. - серед населення сучасного Криворізького р-ну роз-
повсюджувався «Маніфест до армії і флоту від трудової групи 
і соц.-дем. фракції Державної Думи»;  
26 квіт. - 3 трав. - страйк робітників Шмаковського рудн. з 
приводу Першого трав. Висунуто вимоги встановлення 8-год. 
робочого дня, збільшення зарплати;
30 квіт. - 1 трав. - стачка 800 (з 800) робітників рудн. Дубова 
Балка з приводу Першого трав. з вимогами встановлення 
8-год. робочого дня і погодинної оплати праці;
30 квіт. - на рудн. АТ «Жовта Річка» у вечері 30 квіт. не ви-
йшла на роботу нічна зміна. Вранці 1 трав. були зняті з робіт 

вантажників поденні і майстрові, які вийшли на роботу в 
чистих костюмах;
1 трав. - на Харинському рудн. Русько-Бельгійського т-ва 
робітники не працювали, не висуваючи ніяких вимог. На 
Красноіванівському рудн. М. Копилова робітники не вийшли 
на роботу, 2 трав. працювали зранку, а після обіду припинили 
роботу. Не працювали на Коломойцевському рудн. Ново-
російського т-ва;
13 трав. - робітники підрядчика штейгара Васильева не 
працювали. Розраховано 12 чол. В м. Кривий Ріг і рудн. пд 
частини не працювали окремі групи робітників, не висуваючи 
ніяких вимог;
3 трав. - політичний страйк на рудн. Колачевського з приводу 
Першого трав. Висунуто вимогу встановлення 8-год. робочого 
дня і підвищити зарплату;
4 жовт. - на рудн. Стародобровольський всі робітники-учас-
ники страйку звільнені;
3 листоп. - на 3 рудн. поблизу м. Кривий ріг страйкувало 900 
робітників.
ДЖ.: ЦДІАК. Ф. 575, Оп. 1, С. 53, А. 130; ДАДО. Ф. 11, оп. 1, С. 371, А. 
69.
Літ.: «1905 рік на Україні», К., 1963, т. 1, с. 32, 433; «Хроніка робітни-
чого руху на Україні» (1900-1917). - К., 1987, с. 79, 84, 85, 92, 123, 140, 
141, 142, 152, 160, 204, 207, 222; Очерки Истории Днепропетровской 
области партийной организации. - Дн-к, 1979, с.5556, 60, 61, 69; Ханін. 
М. Репресії на Україні за царату. Х., 1929, с. 24, 67.

Реклама – інформація про споживчі якості товарів і різного 
роду послугах з метою їх реалізації, створення попиту на 
них.
Починаючи 3 1909 вітрини місц. крамниць почали освіщати 
спеціально вмонтованими електролампами. У вікнах мага-
зинів по продажу тканин вивішували кольорові літографії, 
де зображувались моделі жіночого і чоловічого одягу. Ці 
картини обов’язково мінялись залежно від сезону. Вітрини 
хутряних магазинів прикрашались опудалами різних звірів 
(маг. Шульмана по вул. Поштовій). Обов’язковим елементом 
роботи поважаючих себе власників торгівельних закладів 
були зазивали і рекламні листи, які безкоштовно роздавались 
перехожим, розповсюджувались через пошту, наклеювались 
на рекламні тумби і паркани. Зокрема підкреслювались 
скидки для різних категорій потенційних покупців. Дві основні 
торгові вулиці – Поштова і Базарна пропонували покупцям ме-
блі, медикаменти, продукти із всіх кутків Росії і з-за кордону. 
У вітрини годинникових магазинів виставлялись які-небудь 
замислуваті камінні годинники під скляним ковпаком. Мага-
зини готового одягу розміщували на своїх вітринах чоловічі 
і жіночі манекени в повний зріст, були і напівманекени, на 
яких демонструвались піджаки, жіночі блузи, а в корсетних 
майстернях – корсети. У вітринах дамських перукарень на-
півманекени використовувались для демонстрації жіночих 
зачісок. В тих перукарнях, де були манікюрщиці, в вітринах на 
атласній подушечці лежала жіноча рука з тонкими пальцями, 
а поруч ставилася табличка „холя нігтей”. Також тут поміща-
ли круглі люстерка, на яких матовою фарбою писалось ім’я 
власника. Своєрідно виглядали вікна аптек, прикрашені вели-
кими скляними кулями, наповненими підфарбованою в різні 
яскраві кольори водою. Ввечері ці кулі підсвічували ззаду, що 
надавало їм таємничий вигляд. Писчебумажні магазини при-
вертали увагу пе-
рехожих великими 
олівцями, вистав-
леними у вітринах. 
Меблеві магазини 
робили „уютні ку-
точки” із диванів 
і гіркою подушок 
у мережевних на-
волочках, перед 
ним простилали 
килим, а на нічний 
столик ставили 
вазу з штучними Реклама зубної пасти Хлородонт, 1928
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квітами. Про зниження цін 
повідомлялось у великих 
оголошеннях, що вистав-
лялись у вітринах. Вітрини 
продуктових магазинів були 
заповнені муляжами продо-
вольчих товарів, що не за-
вжди мали правдоподібний 
вигляд. За склом молочних 
магазинів лежали великі 
куби „масла”, а також кру-
ги і кулі сирів з дірочками 
на зрізах. Яйця виточува-
лись з дерева, а молочні 
пляшки з середини були 
пофарбовані в білий колір. 
У вікнах крамниць красува-
лись великі куски „м’яса”, 
підвішені на гачках або 
знаходились на тарілках. 
Обов’язковим елементом 
оздоблення було лежаче 
на таці порося, розрізане 
поперек на куски. Вітрини 
ковбасних заповнювались муляжами ковбас і окороків. 
Висіли і лежали на блюдах бутафорські сосиски, ковбаски 
з пап’є-маше або дерева. Муляжі товарів вкладались і у 
вітринах рибних магазинів. „Осетри”, „сельді” та інша риба 
лежали в натуральну величину на тарілках, „ікра”, солені 
та копчені оселедці в бутафорських діжках. Лише консерви 
були натуральні. В вітринах бакалейних магазинів, які ще на-
зивались колоніальними, бутафорії було набагато менше, ніж 
в ін. продуктових крамницях. Викладка була з натуральних 
продуктів тривалого збереження. В центрі ставились великі 
копчені „головки” цукру, загорнуті в особливий синій папір, 
який називався „цукровим”. Кругом лежали пачки рафінаду, 
чай виставлявся в паперовій і жерстяній упаковці, кофе – в 
спеціальних скляних банках з металевою кришкою, какао 
– в жерстяних банках фірменої упаковки. Сипучі товари по-
міщались в білих холщових мішках з написом назви товару. 
В вітринах також вивішувались рекламні фірмені плакати, 
які звертались до покупців з закликом: «Вимагайте товари 
тільки нашої марки». Вікна винних магазинів мали батареї 
пляшок різних форм, кольору і фактури. Винні пляшки, як 
правило, знаходились в лежачому положенні, а горілка, лі-
кери і наливки - в стоячому. Інколи в центрі ставили велику 
бутиль з етикеткою якої-небудь популярної горілки, а кругом 
неї - пляшки звичайних розмірів. Розміщувались також ви-
нні дішки, дном до скла вітрини, де знаходилась реклама 
виноробної фірми.
Яскраво виглядали вітрини тютюнових магазинів, заставлені 
великою к-тю коробок і пачок з сигаретами і папіросами, па-
тронними гільзами. В центрі знаходився турецький кальян, а 
часом і вирізана з дерева голова турка в чалмі із вставленою 
в рот папіросою.
З появою місц. газ. на їх сторінках також почали розміщувати 
рекламу. Вищеописані типи реклами проіснували в Кривому 
Розі до 1930. Після ліквідації непу Р. занепала, в зв’язку з 
державною монополією на торгівлю. На вивісках вказувалась 
форма належності - державна або кооператива і номер крам-
ниці. Вітрина заповнювалась товаром, який на даний час був 
в наявності. Напівпусті вітрини, або заповнені однотипним 
крамом стали характерною рисою 30-х 20 ст.
Літ.: «Деловой и коммерческий Кривой Рог». Кременчуг, 1914, С. 1-34; 
Ривош Я.Н. «Время и вещи» - М., 1990, С. 21-23.

Рековата Балка – поселення доби пізньої бронзи (14–12 ст. 
до н.е.), що розташовувалося на мисоподібному підвищенні 
надзаплавної тераси лівого берега річки Інгулець, на відстані 
0,5 км на пн. від сел. Лозуватка. Потужність культурного шару 
досягає 0,4 м. Підйомний матеріал представлений фрагмен-
тами ліпних посудин, уламками кістяних знарядь, виробами з 

кременю. В орнаменті переважають косі продряпини, нігтеві 
защипи. На поверхні землі знайдено вапнякові і гранітні бри-
ли, вірогідно, від наземних споруд.
Дж.: НА КІКМ, КДФ 1982–115, Мельник А.А. Отчет Криворожского 
музея о разведках и раскопках в 1983 г.

Ремесло – дрібне вир-во за допомогою примітивних знарядь 
для задоволення широких побутових потреб г-ва і різного 
роду буд-ва та частин його устаткування. Ремісник був влас-
ником майстерні і засобів вир-ва, самостійним виробником 
продукції від початку і до кін. З часом ремісники утворили 

доволі замкнуту соціальну групу міщанського стану зі спе-
цифічним побутом, правами і обов’язками. 
Найдавніше спеціалізоване Р. на Криворіжжі виявлено при 
вивченні пам’яток черняхівського часу (2–5 ст. н.е.). Це, зо-
крема, гончарство і металообробка. Ремісництво як окрема 
галузь у Кривому Розі почала розвиватися з 60-х 19-го, після 
отримання статусу містечка. У 2-й пол. 19 ст. на Р. негативно 
вплинув розвиток фабричної пром-ті і капіталізму, побудова 
залізниці у 1884, що полегшило доставку фабричних товарів. 
Допомогу ремісники отримували від земств, які надавали їм 
сировину, відкривали кустарно-ремісничі шк., орг-ли місц. 
виставки кустарних виробів (див. Кустарна пром-ть).
К-ть ремісників на Криворіжжі на поч. 1905:

Назва на-
селеного 

пункту

Кова-
лі

Бон-
дарі

Крав-
ці

Шев-
ці

Сто-
ляри і 
теслі

Ткачі Шор-
ники

Кривий Ріг 42 5 39 64 10 100 7

Інгулець 6 – 22 9 5 – –

Новови-
тебськ

9 – 13 17 5 – –

Шестерня 11 – – – – 150 –

Широке 15 5 17 25 9 50 –

Новожито-
мир

– – 6 5 – – –

Олексан-
дродар

(Рахманів-
ка)

– – – – – 250 –

Новокурськ – – – – – 30 –

На поч. 1920-х у зв’язку із занепадом пром-ті значення Р. 
зросло. На 1925 у Криворізькому р-ні було 147 приватних 
майстерень, у яких трудилися 166 осіб (найнятих робітників 
не було), з них 74 працювало в житлових приміщеннях, 26 
– у госп., 47 – у спеціальних. Всього у Криворізькому окрузі 
нараховувалося 755 ковалів, 874 чоботарів, 531 кравець, 277 
теслярів, 60 столярів, 136 бондарів, 37 слюсарів, 55 колісників, 
42 бляхарів, 46 лимарів, 26 шорників, 27 майстрів оброки шкі-

Зразки місц. реклами, 1913

Бондар із своєю дружиною несе діжі на ярмарок, с. Валове, 1912
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ри, 47 виноробів, 27 
майстрів плетення 
з лози, 18 майстрів 
по випалу вапна та 
інш. Всього реміс-
ників і кустарів, які 
працювали само-
стійно, було  3369. 
Вони виробляли 
бл. 12 % всієї пром. 
продукції. Згодом 
суцільна націоналі-
зація та розвиток 
фабричної пром-ті 
призвели до зане-
паду Р. Їх і кустарну 
пром-ть об’єднали в 
пром. кооперацію і 
самостійних реміс-
ників залишилося 
дуже мало – у Кри-
ворізькому р-ні бл. 
20 осіб.
Дж.: Статистика Кри-
воріжжя, 1925, № 2, 
с. 21–30.
Літ.: Ремесла и про-
мыслы Херсонской 
губернии. Сборник Херсонского Земства. 1905, № 4, с. 14, 68–70.

Ремонтирська Могила – курган доби ранньої бронзи ви-
сотою 5,1 м, що знаходився на зх. околиці сел. ім. МОДР, в 
зоні забудови з-ду цементно-стружкової плити. Досліджений 
у 1988. Розкрито 10 поховань: 4 давньоямних, 3 катакомб-
них, 3 бакатопружкової кераміки. На перекритті ямного 
поховання № 9 знайдено антропоморфну стелу. На лицевій 

частині черепа катакомбного поховання № 5 зафіксовано 
сліди розмальовування червоною вохрою, а в очницях були 
вставлені вохрові кульки. Поховання № 7 КБК було здійсне-
но у прямокутній ґрунтовій які. У перекритті з кам’яних плит 
знаходилася гранітна стела розмірами 0,95 х 2,0 х 0,25 м. В 
її верхній половині було 17 округлих лунок діаметром 3–5 см, 
більшість яких розташовувалася горизонтальними рядами. 
Біля тазу померлого лежав темно-сірий ліпний лощений 
біконічний горщик з округлими ручками на ребрі. Наступне 
у часі поховання № 6 також належало до багатопружкової 
керамічної культури. Було здійснено у кам’яному ящику 
розмірами 1,1 х 1,55 м, складеному з 4-х плит залізистого 
кварциту і сланцю. Перекриттям слугувала прямокутна пли-
та розмірами 1,0 х 1,2 х 0,2 м. Внутрішні стінки ящика були 
драповані циновкою зі злакових рослин складного плетення. 
Біля черепа померлого, що лежав скорчено на лівому боці, 
стояла ліпна шерехата біконічна посудина висотою 32 см, а 
поруч – дерев’яна чашечка діаметром 9 см.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 102–103.

Репресії – сис-ма придушення опору і інакомислення з боку 
держави спеціально створеними органами влади і фактично 
діючих підзаконих указів, положень, інструкцій, секретних 
директив.
Перша масова репресивна акція була орг-на і проведена під 
кер-вом міського партійного комітету в лип. 1920. Операція, 
в якій прийняло участь більш як 1 тис. робітників отримала 
назву „вилучення цінностей у буржуазії”. Як підкреслювалось 
у звіті секретаря місц. парторг-ції – політичний результат був 
задовільним – настрій у робітників покращився.
В 1920 було створено концтабір біля с. Мусіївка (згодом 
– трудколонія №5) куди спочатку на кілька місяців відправля-
ли членів політичних партій, які були в опозиції більшовизму. 
В 1920-21 в Криворізькому повіті великого розмаху набирає 
збройний опір селян грабіжницькій політиці хлібозаготівель. 
В цей час в регіоні діє до 30 збройних формувань різних полі-
тичних забарвлень. Для їх знищення влада використовувала 
сили регулярної армії (6-а Чонгарська дивізія), внутрішні 
війська, загони міліції, НК і КНС. Близько тисячі осіб, які діяли 
в запіллі було страчено або ув’язнено (див. Визвольні змаган-
ня). На поч. 1921 створюються особливі трійки (ревтрійки), які, 
маючи необмежені права позасудової розправи жорстоким 
терором боролись з повстанством і виколачували з селян 
продподаток, конфісковували будь-яку зброю, включаючи 
мисливську і холодну. Реквізовувалось майно повстанців. 
Сесії революційних трибуналів всіх, хто підозрювався у не-
лояльності до радянської влади, або в причетності  до руху 
опору, засуджували від 1 до 20 р., або розстрілу. З жовт. 
1920 розпочато мілітарізацію Криворізького басейну. Жит-
тя робітників, які стали трудармійцями, регламентувалось 
уставом на зразок військового. Всією роботою керував штаб 
трудової армії. З другої пол. 1921 розпочато нарощування 
репресивного апарату – орг-но місц. і пром. відділи НК, ви-
їзна сесія ревтрибуналу, особливі трійки тощо. В лип. 1921 
в К.Р. прибула комісія Кактиня, який на нараді заявив, що 
всіх членів партії і господарчих кер-ків Райруди, що мають 
„демократичні ухили” необхідно усунути з посад. Тоді ж при-
йнято постанову „про розвантаження залізорудного р-ну від 
нетрудових елементів” – тобто всі, хто належав до ін. орг-цій, 
крім комуністичної партії, або міг біти потенціальним опозиці-
онером було протягом серп. вигнано за межі Кривбасу.
В це число попала велика к-ть дореволюційних фахівців, що 
затримало відродження рудн.
Протягом 1923-24 було взято (секретно) на облік всіх колишніх 
меншовиків, членів УКП та ін. антирадянських угрупувань, 
учасників повстанського руху, не дивлячись на їх офіційні 
заяви про відхід від політичної діяльності та амністію. В 
серп. 1924 ДПУ розпочало облік всіх „нетрудових елементів 
округу”.
Своєрідним методом Р. стала практика позбавлення вибор-
чих прав. Лишенцями ставали всі, хто владою розцінювався, 
як явні або потенційні вороги режиму. В 20-ті, залежно від 

Виготовлення ступней до воза, 
поч. 20 ст.

План поховання катакомбної культури 23 ст. до н. е.
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тактичних ходів правлячої партії їх к-ть на Криворіжжі коли-
валась від 0,8 до 2,0 тис. осіб, що складала від 5,5 до 11,2 
% від числа всіх виборців - було вище середнього відсотку 
на Україні. Шляхом політики позбавлення виборчих прав, 
удосконалювався механізм виявлення „ворогів народу”, а 
до них потрапляли всі, хто зберігав політичну активність, 
яка не вписувалась в радянські догми, або відстоював свої 
економічні інтереси. Не дивлячись на повернення в майбут-
ньому політичних прав, вони до кін. своїх днів носили тавро 
неблагонадійних, що згодом могло перейти і на їх нащадків, 
перекриваючи останнім нормальне життя. Список осіб, по-
збавлених виборчих прав, передавались домоуправлінцям і їх 
виселяли з помешкання. В 1926 проведено виселення за межі 
Криворізького округу  всіх колишніх поміщиків та великих 
землевласників. Вони на той час, ніякої економічної небез-
пеки «відродження капіталізму» не могли представляти для 
радянської влади. Не дивлячись на чисельні заяви про дозвіл 
проживати на місці - жодної не було задовільнено. Тих, хто 
таємно повернувся повторно виселили в квіт. 1928. Правда, 
з метою збереження демократичного фасаду більшовицької 
влади, періодично робились амністії колишнім опозиціонерам 
і засудженим, які приурочувались до роковин Жовтня. Так, в 
1928 по Криворізькому округу застосовано амністію до 3456 
осіб, засуджених за різні злочини, а 44 з 996, які знаходились 
в місц. канцтаборі було звільнено 15 червня 1928 нач. місц. 
відділу ДПУ Караукліс зробив повідомлення про розкриття 
в сис-мі Південнорудного т-ту контрреволюційної орг-ції. Не 
дивлячись на узагальнену неконкретну аргументацію, місц. 
влада використала цей факт для збільшення тиску на всіх 
господарчих кер-ків і посилення покарань за порушення 
трудової і технологічної дисципліни.
Державна політика розкуркулення і виселення мала зло-
чинний характер. З одного боку режим через суцільну 
колективізацію позбавив селян економічної незалежності, 
перетворив їх у найману робочу силу в одержавлених кол-
госпах і державних радгоспах. З ін. - розпочався курс на 
форсовану індустріалізацію, який гарантував надання воєнної 
могутньості країни, вимагав великих ресурсів, які на той час 
можна було знайти тільки в сільському гос-ві.
В сер. бер. 1930 з Криворізького округу було виселено 1163 
сім’ї (5747 осіб), т. зв. куркулів. Практика депортації про-
довжувалась і в подальші роки. Загалом к-ть виселених в 
першій пол. 30-х досягла 10 тис. чол. (див. Куркулі) робітників, 
які допомагали селянам ховати хліб під час розкуркулення 
також судили або звільняли з роботи. Під пильне око ДПУ 
стали попадати всі, хто негативно висказувався відносно 

інституцій радянської влади. Розмови і інтереси робітників 
стали предметом окремого напрямку в роботі каральних 
органів. Часом за необережний вислів позбавляли посад 
високого рангу. Так, в 1928 член ВУЦВК Степан Мірошні-
ченко, який працював десятником на Новоросійському рудн. 
(ім. Фрунзе) в розмові з робітниками сказав, що такі як він 
депутати нічого не вирішують на сесіях, а їм подають все 
заздалегідь підготовлене, що і приймається. За це його по-
збавили звання члена ВУЦВК.
В період голоду 1932-33 механізм репресій проти селянства 
безперервно удосконалювався. За найменший опір або про-
сту непокору карали кер-ків колгоспів, комуністів і селян. 
Останніх могли виключити з колгоспу, відібравши присадибну 
ділянку і приректи їх на смерть. Сис-ма кругової поруки, яку 
відродили, передбачала занесення цілих сіл на «чорну до-
шку», що означало економічну їх блокаду з боку держави. 
К-ть заарештованих, висланих і репресованих в цей період на 
Криворіжжі досягла 3-х тис. В результаті терору голодом за-
гинуло до 12 тис. осіб (див. Колективізація, Голод 1932-22).
На пром. підпр-вах Кривбасу органи НКВС постійно ви-
шукували «шкідників», «опортуністів», «лівих і правих за-
крутників», «підкуркульників» тощо. Шпальти «Червоного 
Гірника» за першу пол. 30-х пістрять подібними ярликами. 
Пошуки «опортуністів» і «зрадників», які хочуть реставрувати 
капіталізм стали гаслом дня. Всі провали на господарчій, 
культурній, освітній роботі пояснювались їх діяльністю. Якщо 
в 20-ті переважав ярлик «класово-чуждий елемент», то зго-
дом він перетворився на всеохоплюючий «шкідник», а далі 
«ворог народу». Під таке визначення вже міг попасти кожен, 
незалежно від соціального походження. 
Не шкодувала сис-ма і зусиль на руйнацію церкви і знищення 
її економічного фундаменту. В 1922 під приводом допомоги 
голодуючим були пограбовані храми Криворіжжя. Відносно 
духовенства застосовувалось як каральні міри (шантаж, 
підкуп, дискредитація) так і заохочення тих, хто публічно 
зрікся сану. Тільки в 20-ті під адміністративним тиском 
зреклось церкви більш як три десятки священослужителів 
(20 % від усіх в Криворізькому окрузі). З провокаційною 
метою створювались антирадянські церковні об’єднання, які 
згодом ліквідовувались. (УАПЦ, Діяльно-Христова церква, 
різні секти). Штучними методами створювалась атмосфера 
загал. засудження населенням «антирадянської діяльності» 
церковників.
Першою великою справою проти гірничої інтелігенції став 
процес „шкідницької К-революційної орг-ції”, яка була зв’яза-
на з ЦК „Промпартії” в Москві і Українським інж. центром в 
Харкові. Місцеве відділення ДПУ в кін. груд. 1930 викрило 
мережу з 17 низових осередків. Було засуджено 12 технічних 
працівників з дореволюційним стажем, та що закінчили ра-
дянські вузи. В другій пол. 30-х майже всі спеціалісти старої 
школи були репресовані за різноманітними справами. Під 
меч репресій попали місц. поети (М. Пронченко), режисер Г. 
Лаврик, врачі, вчителі, викладачі гірничого і педагогічного 
ін-тів.  – Всього в 1936-38 репресовано понад 3 тис. осіб з 
них 1 560 як вороги народу. В поле зору чекістів завжди по-
трапляли найбільш обдаровані, грамотні і перспективні люди, 
які могли б надалі бути небезпекою для сис-ми. Починаючи 
з 1933 арешти інтелігенції по звинуваченню в українському 
буржуазному націоналізмі стали нормою. Спочатку були в 
практиці невеликі терміни ув’язнення або публічне осудження, 
а з другої пол. 30-х почали застосовуватися суворі вироки 
політичного характеру. З 1935 стало частим засудження 
вже радянської інтелігенції з робітників і селян. Особливо 
важкими для інтелігенції і населення Криворіжжя виявилися 
1937-38. Ті, хто були покарані в 1929-34 поверталися з місць 
ув’язнення для „дорозслідування” їх справ. Результатом таких 
дій ставав додатковий термін ув’язнення або розстріл. Без-
глуздість звинувачення в тероризмі або шпигунстві нікого 
не обходила. Постійно повторювані заклики до боротьби з 
ворогом всіх мастей і відтінків стали стереотипами, до них 
звикали. Репресії знижували культурний і освітній рівень на-
селення, руйнували соціальну мораль, призвели до деградації 

Повідомлення про допит Дрейцера - заступника директора 
КМЗ по капітальному буд-ву, 1936, 22 серп.
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в розвитку культури, мистецтва, національно-культурних 
традицій.  В грудн. 1936 на рудн. Дзержинськ органи НКВС 
викрили „диверсійну орг-цію українських націоналістів”, 
яка почала свою діяльність, ще в 1928. Було заарештовано 
спочатку велику групу кер-ків середньої ланки, а потім і з 
управління т-ту „Руда”. В лют. 1937 на обл. нараді партійно-
го активу секретар обкому КП(б)У Хатаєвич піддав гострій 
критиці криворізьке відділення НКВС за стан роботи. Це 
дало поштовх до початку масової фабрикації справ „ворогів 
народу”. Влітку почали висилати з К.Р. дружин засуджених 
та розстріляних, згідно відповідного рішення ЦК ВКП(б), а в 
лип. проведено операцію по виявленню колишніх куркулів, які 
повернулися після відбуття покарання, щоб „найворожіших з 
них заарештувати і розстріляти”.
К-ть осіб, яких необхідно репресувати і притягти до вищої міри  
покарання, надавались заздалегідь з Дніпропетровської обл. 
від. НКВС. Не пощадила сис-ма і тих, хто був провідником 
партійної політики репресії на Криворіжжі. Були розстрілені 
серкетарі міськкому КП(б)У – Н. Левітін, П.М. Танигін, І. Фукс, 
П.Н. Наумов, голови Криворізької міськради  - П.В. Чебукін, 
М.О. Сташко, секретар комсомольської орг-ції міста Леде-
бєв. Судовій розправі було піддано велику к-ть працівників 
міскради по надуманим звинуваченням у контрреволюційній 
діяльності, зокрема розстріляно Цвіля, Поліщука та ін. Біля 
трьох десятків працівників заводу Криворізьсталь, включаючи 
і першого дир. Я.І. Вєсніка, також були репресовані. Знищено 
ряд провідних вчених гірничорудного і педагогічного ін-тів, 
практично всю дореволюційну  гірничу інтелігенцію.
Можна зробити висновок, що терор супроводжував всю 
історію Кривбасу від встановлення радянської влади і до 
смерті И. Сталіна. Він спотворив долю не менш як 12 тис. чол. 
Політичні репресії були направлені проти всього населення, 
однак найбільших втрат внаслідок арештів і департацій 
зазнало робітництво (понад 7 тис. чол.) вістря насильства 
спрямовувались і проти представників інтелігенції, яка з іде-
ологічної точки зору була найбільш впливовим суперником 
режиму. Були знищені всі, хто в найменшій мірі противились 
ідеології і практики сис-ми. Велика увага з боку влади при-
ділялась боротьбі з релігією. Протягом 1928-34 практично 
були закриті всі храми і молитовні будинки на Криворіжжі, а 
духовенство розгромлено.
Особливо масовими, жорстокими і цинічними репресії були 
в період 2-ї пол.  30-х. На зміну кращим етичним і морально-
політичним традиціям прийшли конформізм, соціальна апатія, 
політичне і духовне пристосуванство.
Дж.: ЦДАГОУ. Ф.1, Оп. 20, С. 238, А. 105; таке саме С. 437, А. 28-29, 
С. 2993, А. 67. ЦДАВОВУ. Ф. 2602, Оп. 1, С. 4, А. 44, 33 зв.; таке саме 
С. 201, А. 10; таке саме Ф. 1, Оп. 4, С. 74, А. 5 – С. 765, А. 113, Оп 5, С. 
636, А. 69 зв., С. 75, А. 88 зв.-89; Оп. 4, С. 77, А. 94, 101. ДАДО. Ф. 1, 
Оп. 1, С. 1807, А. 236; таке саме С. 1864, А. 22, Ф. 19, Оп. 1, С. 790, А. 
2,9, 307 – С. 792.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада В 1920-1941, К.Р. 2005, С. 
27-28; Мельник О.О. Криворізький більшовизм проти Православ’я. 
К.Р. 2005 „За відсутність складу злочину”. Дніпропетровськ, 2000, 
С. 45-49.

Рибасово – грунтовий 
могильник доби енеоліту 
(селянська культура), що 
розташовувався по вул. 
Ватутіна, біля будинку 55. 
4 поховання, унікальні не 
тільки для Криворіжжя, а 
й для України, були випад-
ково відкриті влітку 1992 
при земляних роботах. 
Вдалося дослідити лише 
відкриті могили, але їх, 
без сумніву, було більше. 
Померлі лежали скорче-
но на спині, із зігнутими 
руками, кисті яких були 
покладені на крижі. Вони 
супроводжувалися мід-

ними виробами (браслет, разки намиста по 900 і 600 штук, 
шило з кістяним руків’ям, скроневі підвіски, уламки ін. пред-
метів), крем’яними вістрями дротиків, поясом із намистин, 
виготовлених із раковин річкових молюсків, а також золотою 
трубкою-насадкою жезлу. Аналіз матеріалів дозволяє про-
слідкувати стійкий зв’язок з Балкано-Карпатським металур-
гійним центром. Ці поховання є на сьогодення найдавнішими 
на Криворіжжі. Датуються 3700–3300 роками до н.е.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 16–17.

Рибасово–2 – курганна група з 6 насипів, була розташована 
на місці сучасного 5-го мкр. Зарічного. Досліджена у 1986–87 
У 1986 розкопано 3 кургани висотами 0,3 – 0,65 м, які дали 
30 поховань доби бронзи. Могили давньоямної культури були 
здійснені в прямокутних камерах, прекритих деревом або 
кам’яними плитами. Для впускних поховань характерні ями 
з уступами і кругове розташування. Померлі, в основному, 
лежали скорчено на спині або правому боці. Орієнтація нестій-
ка. Скелети були злегка посипані вохрою, у більшості могил 
знайдено шматки формованої вохри. Основне поховання № 5 
кургану 4 мало кільцевий ровик діаметром 11 м. Захоронення 
№ 8 того ж кургану було перекрите 3-ма антропоморфними 
стелами, на 2-х з них були нанесені червоною вохрою кругові 
пояси. Інвентар представлений 4-ма посудинами, виробами 
з кістки, крем’яним вістрям дротика, стулками прісновод-
ного молюска Unio. Катакомбні захоронення були здійснені 
в овальних камерах з округлими вхідними ямами, кістяки 
лежали випростано на спинах. За багатством інвентаря ви-
ділялись 2 могили. У камері № 4 кургану 3 було знайдено: 
глиняну чашу, вівтарик у вигляді стилізованої голови бика, 
амфіболітові сокирку і пест. У тім’яній частині черепу зафік-

совано круглий отвір діаметром 3,5 см – прижиттєва трепа-
нація. У похованні № 10 кургану 4 стояло 2 ліпних горщики, 
остеопосудина (невипалений горщик з перетертих мушель), 
кам’яна сокирка, крем’яне вістря стріли, формована вохра, 
стулки прісноводних молюсків. Курган 5 виявився дуже роз-
ораним, під насипом було зафіксовано ровик діаметром 16 
м. У центрі знаходилася одна підбійна могила скіфського 
часу, пограбована у давнину. Курган 6 був розораний до ви-
соти 0,3 м. Знайдено 3 поховання: давньоямне, епохи пізньої 
бронзи і кіммерійське. Основне поховання супроводжувалося 
горщиком яйцеподібної форми. Кіммерієць лежав випростано 
на спині, головою на Пн.-Зх. У ніші розміром 0,2 х 0,8 х 0,4 
м знаходився розвал глечика і верхня частина ще однієї по-
судини. Глечик повністю реставровано. Його висота – 33,5 
см, діаметр – 32 см, поверхня горловини канельована, ручка 
хрещата, подвоєна. Походження – Середня Європа.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 98–102.Речі з поховань, 4 тис. до н. е., 

1992

Речі з могили 4 кург. 2, 
катакомбна культура кін. 3 тис. до н. е.
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Рибасово–2 – поселення доби пізньої бронзи, розташовува-
лося на лівому березі Кресівського водосховища, біля кільця 
швидкісного трамваю на мкр. Зарічний. Досліджувалось у 
1989. Було розкрито пл. 600 м2. У результаті розкопок роз-
чищено житловий будинок 7,5 х 8 м, господарчі наземні спо-
руди, зольну яму. Будівлі в нижній частині стін мали подвійну 
кладку на глині, з заповненням пустот дрібним камінням. 
Верхня половина стін, вірогідно, була глиняною або з саману. 
У межах контуру житла знайдено ліпні слоїковидні горщики 
різних розмірів, фрагменти кераміки, кам’яні розтильники і 
товкачі, кістяні проколки, лощила, знаряддя по обробці шкіри. 
Час тривалості життя визначено 14–11 ст. до н.е.
Дж.: НА КІКМ, КДФ-12303, Мельник А.А. Отчет о раскопках Криво-
рожского музея за 1989.

Рибоводство – сфе-
ра рибного гос-ва, 
що займається від-
новленням і збіль-
шенням рибних за-
пасів і якісним по-
кращенням їх.
Р. на Криворіжжі, 
як галузь почало 
розвиватись з дру-
гої пол. 20-х, коли 
окружним виконав-
чим комітетом було 
прийнято ряд рішень 
по його стимулю-
ванню. Рибні ставки 
і дніпровські артілі 
знаходились в під-
порядкуванні окруж-
ного земельного від-
ділу. Останній не 
мав ресурсів, щоб 
контролювати прий-
няті ОВК рішення 
на місцях. Великого 
поширення набрало браконьєрство, особливо в трав. під час 
нересту. З метою впорядкування рибного г-ва у верес. 1927 
прийнято рішення про передачу в оренду рибних ділянок 
Дніпровського басейну на три роки за  плату в 10 тис. крб. 
на рік. Було видано спец. постанову окрвиконкому про регу-
лювання рибної ловлі в Криворізькому окрузі. Нагляд за його 
дотриманням покладено на органи міліції і спілку мисливців 
та рибалок. Як згодом показала перевірка – всі прийняті 
постанови залишились на папері. Посилена увага Р. стала 
приділятись з 1929, коли розпочалась хлібна криза і перебої 
з м’ясопоставками. В трав. було прийнято спец. рішення про 
створення в окрузі окремої галузі рибного г-ва, а згодом ще 
кілька про його розвиток. З початком масової колективізації 
і фактичного одержавлення колгоспів, вольовим методом, 
з 1930 розпочато буд-во ставків практично у всіх колгоспах 
для розведення риби.
Одночасно населенню заборонено ловити рибу будь-якими 
снастями крім вудочок. При Зерноспілці орг-но секцію Р., а в 
лип. 1930 прийнято рішення про створення окремої риболо-
вецької спілки. Не зацікавлені в результатах праці і фактично 
галузі риболовецької артілі приховували справжній вилов. 
Так, на Дніпрі в 1930 отримано 96 тис. пудів риби, а за даними 
ОЗВ фактично він був у два рази вищим і пішов на власне 
споживання та продаж. В 1931 по Криворізькому р-ну орг-на 
спеціальна інспектура по Р. (інспектор Богатирьова). Велику 
увагу місц. влада приділяла Р., як допоміжній продовольчій 
базі в період голоду 1932-33. Постановою міськради все риб-
не гос-во Криворіжжя зосереджено в руках „Соробкопу Руда”, 
якому було на поч. 1933 передано всі 130 ставків р-ну. При 
міськраді була створена спеціальна комісія по плануванню 
вилову риби.

На розвиток рибного гос-ва було асигновано 75 тис. крб. 
Вкладались кошти і в розвиток рибт-ту м. Бердянська, який 
постачав Кривбас рибою (в 1933 – 18,2 тис. центнерів). В 
кін. 1933 почав діяти Криворізький рибкомбінат, за яким 
було закріплено всі ставки і річки краю. В 1936 побудовано 
9 і реконструйовано 18 ставків р-ну, в 11 з них запущено бл. 
20 тис. шт. коропів.
Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 1, Оп. 5, С. 636, А. 63, 78, 101; таке саме Оп. 6, С. 
478, А. 46, Оп. 9, С. 138, А. 505-506, 567; ДАДО. В. 19, Оп. 1, С. 790, А. 
77; ЦДАГОУ. Ф. 1, Оп. 20, С. 7021, А. 19.
Літ.: Красный Горняк, 1927, 22 мая; таке саме 1 сент; 1928, 24 апр., 19 
июн.; Червоний Гірник, 1930, 21 квіт., 14 трав., 1933, 29 листоп.

Ритон – глибока посудина з ручкою або без неї, призначений 
для жертвоприношень і пиття. У деяких Р. знизу передбаче-
но спеціальний отвір, який затуляється пальцем до певного 
моменту церемонії. Р. часто виготовлялись із дорогоцінних 
металів і прикрашалися коштовностями. На сьогодення на 

Криворіжжі відомий лише один Р., який походить зі зруйно-
ваного кургану в р-ні суч. ПівдГЗК (1965). Виготовлений з 
рогу бика, обгорнутий срібним листом, верх і низ плаковані 
електронними пластинками зі стилізованим рослинним 
орнаментом. Виставлений в експозиції Криворізького істо-
рико-краєзнавчого музею.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 52.

Рів кургану – заглиблення у поховальному чорноземі, що 
обмежує первинний насип к., або певний простір навколо 
гол. поховання. У деяких випадках Р. утворюється за рахунок 
землі, взятої для спорудження насипу. Зазвичай Р. має ри-
туальне значення. Тому важлива фіксація перемичок Р., біля 
яких зосереджуються матеріальні залишки ритуалу (тризни, 
жертвоприношення тощо). Крім ідеї відокремлення підкур-
ганної площі від оточуючого простору, Р. з перемичками у 
релігійній свідомості був своєрідним мостом між реальним і 
потойбічним світами. Найбільш ранні Р. на Криворіжжі від-
носяться до ямної культурно-історичної спільноти (порубіжжя 
3 і 2 тис. до н.е.). Так, в к. 4, який досліджувався у 1986 (мкр. 
Зарічний), Р. мав діаметр 11 м, глибину 0,5 м. Найчастіше 
Р. зустрічаються у к. скіфського часу, де вони фіксуються у 
більшості випадків. Глибина складає 0,5–0,7 м. Тут зустрі-
чаються уламки амфор грецького вир-ва і фрагменти місц. 
ліпного посуду, що були розбиті під час тризни за померлим. 
Також присутні кістки домашніх і диких тварин.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 2332; Мельник А.А. 
Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 50.

Різдва Богородиці церква в с. Новий Кривий Ріг (тепер 
житловий масив ПівдГЗК). Молитовний будинок відкрито в 
1891. Першим св. був Павло Дашков, який в 1897, згідно про-
хання, був переведений в с. Бокове до Покровської церкви. 
На його місце прибув св. Скорботкої кладовищенської церкви 

Стаття в КГ присвячена проблемам 
рибоводства, 1928, 19 черв.

Ритон із зруйнованого кургану на ПдГЗК
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м. Єлісаветграду (суч. Кіровоград) св. Іоан Лубенський, який 
прослужив тут до 1908 і був переведений до Воскресенської 
церкви м. Берислава. Другим св. тривалий час був Миколай 
Попельницький, який в квіт. 1908 був звільнений за штат. На 
місце вибувшого І. Лубенського був переведений другий св. 
з с. Карабчино. Перший псаломщик - Леонід Покровський 
(закінчив Тульську духовну семінарію).
Першим церковним старостою вибрано Стефана Горбарова 
(1891-1895). При церкві діяла приходська шк. (платна). Ви-
кладач - Конон Селіхов. Жалування св. складало 294 крб. на 
рік, псаломщику - 98. Церковної землі було 33 дес., будинок 
для св. Склад церковного попечительства в 1902: голова 
Семен Руднєв, чл. Дм. Байбарак, Ів. Руднєв, Ів. Штефан, По-
рфірій Переверз’єв, Вол. Федоренко, Влас Бережний, Фед. 
Лешето, Пімен Страстин, Мик. Позняков, Арсен Рожененко, 
Влас Єрьоменко, Олександр Бєлан, Лавр Волошин, Семен 
Швець, Яків Приходченко, Порфірій Шевченко, Філіп Кобзарь, 
Ів. Корнієнко, Йосип Руднік.
В 1903 шк. грамоти при ц. РБ стала однією з кращих в Хер-
сонському повіті. Семен Руднєв пожертвував церкві на при-
дбання дзвона 500 крб., Ів. Руднєв - 100, Ів. Штедран - 100 (в 
1907). З 1908 церковне попечительство очолив потомствений 
почесний громадянин Комарницький Лев Пантеймонович 
- дир. Ямчитської с-г школи.
На поч. 20-х церква перейшла до обновленського угрупуван-
ня. З 1930 розпочався інспірований владою «рух робітників 
та селян» с. Нового Кривого Рогу за закриття ц. і передачі її 
приміщення під шк. 7-річну або клуб.
В груд. 1931 сільрада запросила ключі від храму для про-
ведення інвентаризації, по завершенню якої їх громаді, яка 
нараховувала бл. 300 осіб, не повернули.
Всі спроби вернути храм віруючим закінчились невдачею і 
остаточно ВУЦВК узаконив закриття в берез. 1932. До почат-
ку війни приміщення церкви використовувалось під виробничі 
майстерні різними кооперативами.
Зараз (з 1967) в будівлі храму діє Вознесенська ц.
Дж.: ЦДАВОВУ Ф. 1, Оп. 7, С. 197, А. 29, 30, 31, 34, 131.
Літ.: ХЕВ № 17, 1892, с. 109; таке саме № 3, 1893, с. 79; таке саме № 16, 
1897, с. 495; № 17, 1897, с. 62; № 20, 1897, с. 611; № 16, 1903, с. 477; № 
9, 1902, с. 163; № 24, 1907, с. 458; № 14, 1908, с. 196-197; № 8-9, 1914, 
с. 86; № 10, с. 105; «Червоний Гірник», 1930, 4 січ.

Різдва Богородиці церква у Кривому Розі. Засновано у 
1886. Притчу за штатом: 1 священик і 1 псаломщик У 1901 
прихожан: 1 102 чол. і 1 078 жін. До ц. були приписані села 
Шмаково і Дубова Балка. Земельного наділу храм не мав. На 
його утримання громада виділяла 300 крб. на рік. При ц. був 
будинок для священика; псаломщику видавалися квартирні. 
Існувала церковно-приходська шк. З кін. 1897 до верес. 1907 
священиком був протоієрей Володимир Бабура. Він же ви-
кладав Закон Божий у шк. Потім його за власним проханням 
перевели на ін. місце – до с. Володимирівка Херсонського 
повіту. З 28 жовт. 1907 обов’язки священика став виконува-
ти от. Михайло Пухальський, переміщений за власним ба-

жанням з ц. Олек-
сандра Невського 
містечка Велика 
Олександр івка. 
Псаломщиком з 
1897 по 1912 був 
Карпо Чоботар. 
За статусом до 
1909 ц. Р.Б. була 
молитовним будин-
ком. Згодом, після 
надбудови бані на 
підпружних арках 
і виведення бічних 
крил, храм почав у 
офіційних паперах 
називатися ц.
Місц. селяни скла-
дали ядро приходу. 
Деякі з них активно 
допомагали сво-
їй ц. Так, Роман 
Кочерга у 1894 зі-
брав у прихожан 
на користь храму 
зерно на суму 125 
крб. Багато до-
брих справ зробив 
вибраний у 1897 головою попечительської ради Євстахій Ку-
чера. До ради також входили селяни: Петро Сергієчко, Симон 
Харенко, Авраам Кучма, Онисим Кучма і Марко Волошин. 
Протягом кількох років, починаючи з 1908, церковним старо-
стою вибирався Маркел Сліпченко. У 1907 з Успенської ц. с. 
Великий Буялик Одеського повіту переведено за його влас-
ним проханням другого псаломщика Петра Серебрянського. У 
1910 головою попечительської ради обрано Іларіона Харенка; 
чл. ради були: Лазар Сліпченко, Йосип Кернер, Омелян М’яч, 
Трохим Отришенко, Семен Липицький, Єфроним Комар, Про-
кіп Сліпченко, Євсій Жур, Авксентій Кочерга.
У берез. 1918 от. Михайла Пухальського вбито відомим місц. 
бандитом Микитою Тетіором, після 3-годинних тортурів над 
священиком у його домівці. Поховали Михайла Пухальського 
біля Миколаївської ц. У 1933 під час руйнації цього храму 
могилу було перенесено на громадянський цвинтар. Місце 
поховання невідоме.
У серп. 1918 вбивця загинув у перестрілці з вартовими (мілі-
ціонерами). 
У 1932 ц. Р. Б, разом з будівлями, що їй належали, пере-
творили у міський дитячий прийомник, який проіснував до 
90-х 20-го.
Літ.: ХЕВ, 1894 № 7, с. 201; Таке саме, 1897, № 2, с. 19,  № 20, с. 60;  Ми-
ляновский Ф. Памятная книга для духовенства Херсонской епархии. 
Одесса, 1902, с. 242; ХЕВ, 1908, № 16, № 19, № 21, № 22; Таке саме, 
1910, № 3, с. 49; «Херсонский вестник», 1918, 13 авг., 16 авг.

Різець – крем’яне знаряддя із загостреним кінцем, яке за-
стосовувалося для різьби по кістці, рогу, дереву. Найбільш 
поширена форма робочого краю, що утворюється перети-
ном двох сколів, 
отриманих у ре-
зультаті ударів, 
до основної вісі 
пластини. Най-
більш ранні Р. 
на Криворіжжі 
відомі з мезолі-
тичної стоянки 
“Рибасово–1”, 
біля сучасного 
мкр. 5-й Заріч-
ний. Вони дату-
ються поч. 5-го 
тис. до н.е. Р. 

Настоятель храму отець М. Пухальський 
з родиною, 1914

Іконостас, поч. 20 ст.

Різець з кургану 2 к. гр. Новоукраїнка, 1981
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також продовжують використовуватися в добу енеоліту та 
ранньої бронзи, до 17 ст. до н.е.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 10, 39.

Різниця – спеціально обладнане міс-
це (приміщення) для забою худоби і 
коней. З жовт. 1923 по верес. 1924 
на міській Р. було забито: 890 биків і 
корів, 1415 бичків і телят, 1586 овець 
і ягнят. Всього 3801 голів худоби. 
Р., яка належала окружному відді-
лу комунального гос-ва здавалась 
в оренду Укрм’ясохладобойні. По 
своїй пропускній здатності вона не 
могла задовольнити потреби міста. 
З 1927 пророблювалось питання 
буд-ва нової Р., але землю для цього 
було виділено тільки в лип. 1929 на 
тер. рудн. Дзержинського. В 1924-25 
операційному році було забито ВРХ 
1967 голів, молодняку ВРХ 5751, 
свиней 1605, овечок 5339. Разом 
14662. В 1925-26 ВРХ 3764, молод-
няку ВРХ 8335, свиней 3474, овець 
5776. Разом 21549. В 1928-29 на Р. 
було отримано м’яса 2432,8т і здійснено ветеринарний огляд 
привозних м’ясопродуктів на 8,8 т.
Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии, 1925 
– Ек. 6, 1925, с. 749; Статистичне Криворіжжя №2, 1927, с. 52; Нові 
адміністративні р-ни УСРР – Х, 1930,с. 28.

Робітників освіти 
професійна спілка. 
Створено навесн і 
1917. У 1919 реорг-
но повітову, а у 1923 
– окружну орг-цію 
працівників о. На 1 
січ. 1926 нарахову-
вала 1835 чл., на 1 
січ. 1927 – 2191, на 1 
квіт. 1927 – 2285. На 
поч. 1927 охоплювала 
87,7 % всіх, хто працював у галузі о. У р-нах Криворізького 
округу діяли відділення окружної п. З 1925 мали свій клуб 
– Будинок Р.о. (БРО). Р.о.п. проводила активну роботу по 
лекційній пропаганді, – запрошувала відомих вчених для 
підвищення кваліфікації і культурного рівня вчителів. У 1931 
створено міський комітет с. вчителів, який керував низовими 
осередками. Під час канікул для вчителів орг-лися семінари 
для навчання чл. місц. комітетів.
Дж.: Отчет Криворожского окружного Совета профессиональных 
союзов за период с V по VI окружной съезд (13.02.1926 – 25.05.1927). 
Кривой Рог, 1927, с. 6–7.
Літ.: «Красный Горняк», 1926, 13 июл.; Таке саме, 1927, 6 сент.; Таке 
саме, 1928, 16 мар.; “Червоний Гірник”, 1935, 26 січ.; Таке саме, 1940, 
27 груд.

Робітництво (робітники) – суспільний клас вільнонайманих, 
переважно індустріальних, але також і с-г та ін. безпосередніх 
виробників матеріальної продукції, що працюють і не воло-
діють власними знаряддями вир-ва; цим Р. відрізняється від 
кустарів (див. Кустарна пром-ть), ремісників (див. Ремесло), 
селянства. 
Р. як суспільна верства на Криворіжжі виникло з 1881, коли 
розпочалася розробка залізних руд. З цього часу к-ть Р. за-
йнятих в гірничому секторі зростала в цілому до 1916 (див. 
таб. 1).

(За Г.М. Романченко)

Рік К-ть 
пост. 
роб.

Рік Робітни-
ків

Рік Робітників

1881 - 1891 1 025 1901 4 226
1882 150 1892 975 1902 5 177
1883 100 1893 1 705 1903 7 004
1884 100 1894 1 558 1904 7 631
1885 280 1895 2 047 1905 7 268
1886 230 1896 2 523 1906 9 475
1887 700 1897 2 660 1907 10 948
1888 1 066 1898 4 690 1908 9 482
1889 612 1899 6 494 1909 9 574
1890 1 013 1900 8 486 1910 11 707

1911 15 751
1912 18 596
1913 22 542
1914 18 732
1915 18 567
1916 25 683
1917 21 456 (на 

1 верес.)

Згідно даних за 1896-98 в К.Р. крім гірничої пром-ті діяли ще 
пивзавод і 2 парових млина, екіпажна майстерня, 2 маслобой-
ки, 3 пекарні, а також Гданцівський чавуноливарний з-д і два 
невеликих плавильних з-ди. На поч. 1898 на Гданцівському 
з-ді нараховувалось 313 робітників, на плавильних – 70, 
парових млинах 32, екіпажній майстерні 30, пекарнях – до 
30, маслобійках – 32. Тобто в 1898 Р. в К.Р. і залізорудних 
підпр-вах було не менше як 5,2 тис. (33 % населення).
Згідно з переписом 1897 в фабрично-заводській пром-ті у 
волостях Херсонського повіту було зайнято 0,94 % від усього 
населення. В семи волостях, які входили в межі суч. Кривбасу 
проживало бл. 51 тис. осіб – тобто ще не менш як 0,5 тис. 
чол. було занято в сфері вир-ва як вільнонаймані робітники. 
Таким чином, Р. Кривбасу в кін. 19 ст. складало до 5,3 тис. 
осіб. Якщо ми приймемо до уваги і сезонних робітників, які 
працювали в с-г, то цифру необхідно збільшити не менш як 
на 3-5 тис.
Формування робочих кадрів на Криворіжжі мало свої осо-
бливості. Гол. контингентом для нього було селянство, так 
як міська людність була на той час невелика. Відносно мала 
заселеність Херсонського повіту також вимагала великої к-ті 
робочих рук і в с-г. Тому К.Р. став великим ринком найму і на 
с-г роботи. Більша частина прийшлих селян йшла в поміщиць-

Ветеринарний лікар 
О. І. Павлов 

оглядає м’ясо, 
ЧГ, 1935, 20 лип.

Оголошення про лекцію 
в Будинку робітників освіти

Гірники Кривбасу поч. 20 ст.
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кі економії, де спочатку зарплата не була набагато нижчою 
ніж на рудн. Поступово частина сезонних робіт переходила в 
Р. і оселилась на Криворіжжі. Гол. проблемою місцевої пром-
ті в кін. 19 поч. 20 ст. був брак кваліфікованої робочої сили. 
Ці кадри в більшості давало селянство з південних губерній 
Росії, Київської, Полтавської губерній. Стимулом до пересе-
лення і переходу до Р. згодом стала помітна різниця в оплаті 
праці на копальнях (на 40-50 % більше ніж в с-г) і значно вище 
ніж у Росії. На 1900 – доля росіян серед кваліфікованих робіт-
ників досягала до 50 %. Частина кваліфікованих Р. прибула 
з Польщі, Білорусії та ін. місць імперії. Більшість українських 
робітників працювали на рудн. сезонно і приходили сюди без 
родин на осіннє-зимовий період. Ті, хто трудився постійно, 
також переважно жили в навколишніх селах і продовжували 
частково займатись с-г. Згідно перепису 1897 на постійне 
заняття – видобуток руди в 1897 вказало (по Херсонському 
повіту) 844 чол. і 270 жін., тобто 21 % від всього Р. зайнятого 
в гірничому секторі. 
В долі всіх Р. частина жінок досягла 9 %, в 1901 – 11 %, 1912 
– 18 %. Частка дітей і підлітків (до 16 р.) в 1912 склала 12 %. 
В гірничому секторі жінки становили 1,5 %, підлітки 7,3 %. 
Бл. 70 % Р. в 1903 жило в навколишніх селах. На поч. 20 ст. 
до 60 % всіх Р. Кривбасу працювало в гірничій сфері, 4,8 % 
- металургійній, 14,3 % – транспортній, 6,6 % - в ін. (без с-г 
робітників).
За матеріалами перепису 1897 в гірничій пром-ті Херсонської 
губерніїбуло задіяно 33,8 % росіян, 56,6 % – українців, 1,6 % 
поляків. В металургійній: 12,6 росіян, 42,7 – українців, 12,2 
– білорусів, 8,6 – поляків. У вир-ві одягу доля українців до-
сягла третини, стільки ж було і в буд-ві, на залізниці – 14 :, у 
харчовій пром-ті – 31.
З поч. 20 ст. потік росіян на Криворіжжі зменшився, що ви-
кликано розвитком пром-ті в центральній Росії і збільшенням 
там попиту на робочу силу. Тому, зростання Р. в краї з поч. 20 
йшло переважно за рахунок українського селянства. Частка 
відходників-українців з 1900 по 1910 підіймається на 40 %. 
Зростання загал. числа Р. сприяло підйому к-ті населення 
К.Р., яке в 1897 складало бл. 11 тис. і до 25 тис. в 1910.
Робітниче законодавство Росії значно відставало від розвитку 
пром-ті. Найважливіші закони, що стосувались Р.: від 1 черв. 
1882, 3 черв. 1890, 2 черв. 1897 стосувались регулювання 
робочого дня, праці жінок і підлітків; указ від 3 черв. 1886 
регламентував умови праці і встановлював обов’язкові для 
всіх норми техніки безпеки.
На поч. 1900 було встановлено 3 додаткових вихідних дні, 
з лип. – про обов’язкову участь фаб.-завод. інспекторів при 
експертизі нещасних випадків. З квіт. 1900 Херсонський 
губернатор віддав розпорядження фаб.-завод. інспекторам 
про підготовку пропозиції по скороченню робочого дня на 
шкідливих вир-вах. З квіт. 1903 введено колективне страху-
вання робітників на підпр-вах. 
Середній час праці в 19 ст. становив до 12 год., і до 10 год. 
в 1905, для жін. – 9 і підлітків – 8 год. Не дивлячись на за-
конодавчі обмеження тривалості робочого дня, артільна 
форма праці і бажання підвищити заробіток штовхали Р. на 

збільшення робочого часу. Так, в 1913 бл. 60 % працювали 
до 10 год. на день, 16 % - більш як 11 год., від 10 до 11 год. 
– бл. 12 %., 12 % - 8 год.
Пересічна річна заробітна плата Р. в 1913 сягла 216 крб., що 
по золотому паритеті було бл. 25 % від винагороди робітника 
Західної Європи. Середня зарплата гірника на поч. 1904 рів-
нялась 267 крб., а в кін. 1905 – вже 335. Середня зарплата 
основних робітників на гірничих підпр-вах Кривбасу в 1905 
була (в крб.):

Таб. 2

Кваліфікації Середня за 
місяць

Середня за рік

Прохідник 36,2 434,4
Бурильник 35,0 420,0
Кріпильник 26,3 315,6
Лопаточник 28,8 345,6

Коногон 16,3 195,6
Відкотчик 25,0 300,0

Зарплата десятників досягала 480-500 крб., майстрових, 
електромеханіків 500-550, машиністів підйомних машин 
– 430, чергових майстрів – 420, майстрів-будівельників – 420, 
поверхових робітників – 240 (чол.), 150-160 (жін.), 100-120 
– підлітки.
Зарплата с-г робітнику в 1900 в місяць складала повному 
робітнику – 6,32 крб., напівробітнику – 3,79, жінці – 3,68, 
підлітку – 2,17. В 1913 повному робітнику платили 14,1 крб., 
напівробітнику – 8,8, жінці – 8,3, підлітку – 5,05.
Більша частина зарплати Р. йшла на харчування. Економічне 
становище Р. часто погіршувалось несвоєчасною виплатою 
грошей, видача їх в кредит харчами та різноманітними 
штрафами.
Життєві умови були незадовільні – більшість Р. жила в ка-
зармах або землянках. на 1900 в Кривбасі нараховувалось 
148 казарм, які розраховувались на 6945 осіб – тобто на 82 
% Р. Для кваліфікованих майстрів побудовано 210 сімейних 
будинків. З 1905 почали споруджувати більш комфортабельні 
гуртожитки з ліжками замість нар.
Медична допомога також була розвинута слабо, санітарні 
умови і безпека праці – погані, що призвело до великої к-ті 
нещасних випадків. На 79 рудн., що діяли в 1900, знаходилось 
12 лікарень з к-тю ліжок 133 і 25 прийомних покоїв з 52 ліж-
ками. В 1911 в 12 лікарнях було 256 ліжок і 20 - в прийомних 
покоях. Соціальне страхування від хвороб, каліцтва і смерті 
введено з 1912, але воно охопило тільки частину робітників. 
Відшкодування за втрату прецездатності можна було отрима-
ти тільки через суд. Освіта Р. також стояла на низькому рівні. 
Згідно перепису 1897 грамотність Р. досягала 54 % (чол.), в 
1900 – 52,4, 1905 – 67,0, 1910 – 80,2 %, 1913 – 84,8 %. В 1901 
на рудн. було 2 шк. на 110 уч., в 1905 – 4 на 185 уч., 1910 -13 
на 738, 1911 – 14 на 856 уч., 1917 – 19 (бл. 1 тис.).
Соціально-політична і національна свідомість Р. Криворіжжя 
розвивалась повільно. Традиційний зв’язок з селянами і 
слабка урбанізація, непостійність праці, важкі побутові умови, 
низький рівень культури і освіти, свавілля роботодавців – все 
призвело до того, що Р., як клас було було малоорг-ним. До 
1905 існували тільки два т-ва взаємодопомоги серед друкарів 
і приказчиків, які ми можемо розглядати як зародки проф-
спілкових орг-цій, вони так і не змогли достатньо розвинутись 
під час революції 1905. Більшість кадрових робітників була 
зацікавлена в поступовому покращенні умов праці і в еволю-
ційному шляху розвитку її в правовому полі, яке тоді існувало. 
Більша частина робітників була інертною і неорг-ною. Тому 
страйковий рух, який почав інтенсивний розвиток з 1899, 
набрав стихійного, вибухового вигляду, гострого соціального 
протесту, що в деяких випадках перетворювався в криваві 
бунти (1904  в Тернах і в жовтн. 1905 в К.Р.). Страйки, що спо-
чатку носили економічний характер і мали невелику к-ть учас-
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ників з часом набирали розмаху і сили. Апофеозом боротьби 
стала революція 1905 в результаті якої була підвищена платня 
і покращено умови життя і праці. Перша соціал-демократична 
орг-ція постала в К.Р. на поч. 1903. В ній нараховувалось 17 
робітників (з них 13 євреїв). Деякі пролетарі згодом стали 
членами партії соціалістів-революціонерів, як російських та 
і українських, анархістських угрупувань, УСР та ін. течій, які 
постали на поч. 20 ст. Процес орг-ційного оформлення Р. був 
перерваний Першою світовою війною.
Війна спочатку зменшила к-ть робітників в басейні з 22,5 
до 18,7 (1914) до 10,8 в 1916 і 10,3 – в 1917 (без військо-
вополонених). При цьому спостерігається падіння частки 
кваліфікованих Р.
На 1913 від всього пролетаріату Криворіжжя доля гірників 
складала 22,5 тис. нараховувалось до 1 тис. залізничників, 
до 500 металургів, до 600 ремісників, до 780 будівельників, 
до 1,1 тис. сільських кустарів, до 950 домашньої прислуги, 
160 робітників торгівлі і 12 тис. с-г робітників.
Під час революції 1917 - 20 Р. приймало участь в політичних 
демонстраціях і страйках, створенні орг-цій профспілок в 
1917, членстві в різних політичних партіях, переважно – в 
більшовицікій, участь у виборах Криворізької Ради і членстві 
в ній (23 депутати в бер. 1917). Велика частина українських 
робітників підтримувала політику Центральної Ради і її Уні-
версали, які встановлювали 8-год. робочий день, свободу 
страйків, право Р. на контроль за вир-вом тощо. Три робіт-
ники від Кривбасу ввійшли до складу Центральної Ради. 
Про зростання національної самосвідомості українських Р. 
вказує факт підтримки українських партій на виборах у місц. 
Раду в верес. 1917, коли перемогу здобули УСДРП і УПСР. 
Російські робітники і частина малосвідомих зросійщених 
українців підтримали російські партії – спочатку РСДРП, а 
згодом і більшовиків. Серед єврейс. пролетаріату деякі групи 
підтримали українські партії, ін. – свої та робітничі.
В результаті громадянської війни та інтервенції чимало Р. 
декласувалось, число гірників різко зменшилось: 1914 – 18,7 
тис., 1917 (І.ІХ) – 10,2 (без в/полон), 1 трав. 1918 – 6869, 1 
серп. 1918 – 3757, 1919 – 2,8, 1920 – 1048, 1921 (ХІ) – 2000, 
1922 (Х) – 2789, 1923 (VІ) – 2260, 1924 – 11,8 (разом з Мар-
ганцевським рудн.).
Всього Р. в межах Криворізького округу на 1 черв. 1925 
становила 15629 осіб. В 1926 (Х) робітників гірничої пром-ті 
нараховувалось 13814. Розподіл Р. по видах робіт в 1927-28 
по Криворізькому округу наведено в таб. 3:

(гірничий сектор)

Сфера діяльності На 
1.10.1927

На 1.10.1928

Загал. к-ть Р. на 
постійних роботах 
(без кап. буд-ва)

В т.ч. Р. на 
основних підпр-вах 

(рудн.)
Загал. середня 
чисельність на 

підсобних підпр-вах 
(без кап. буд-ва)

Загал. к-ть Р., 
занятих на кап. 

буд-ві

11 455

10 962

2 709

14 192

14 528

13 959

2 980

16 542

Більшовики, після остаточного закріплення в 1920, для віднов-
лення Кривбасу спочатку пробували ввести серед Р. воєнну 
дисципліну (див. Трудармія), але це викликало активний опір. 
При переході до непу в 1921 було запроваджено страхування 
від безробіття, на 1 верес. 1923 їх було зареєстровано 1773. 
З 1922 почала надаватись допомога – спочатку безкоштовне 
харчування, а потім – грошову виплату від 5 до 10 крб. на міс. 

(в 1926). В 1928 розмір допомоги збільшено до 11,5 крб., в 
1929 – до 13,5 крб. Для першої пол. 20-х характерною була 
нехватка кваліфікованих робітників. Зберігалась також ви-
сока к-ть Р., які мали низьку кваліфікацію – близько пол. з 
них не порвали ще зв’язків з с-г. Багато (до 25 %) робітників 
продовжували жити в оточуючих селах. Часто всього такі 
робітники повертались на село на весняні польові роботи. 
Проте на кін. 20-х вже сформувався постійний клас Р, які вже 
складали близько третини всіх Р.
Більшовики бачили в Р. опору своєї влади, тому прикладали 
зусилля для піднесення його політичної свідомості і надавали 
певні соціальні привілеї.
Так, в квіт. 1921 місц. влада прийняла рішення про відпуск Р. 
електроенергії безкоштовно. В черв. створено комісію у спра-
вах покращення побуту, які почали переселення Р. в квартири 
„буржуазії”. Більша частка Р. в період голоду 1921-23 була 
на броньованому постачанні. Правда воно не видавалось в 
повному обсязі і своєчасно, але на тлі голодуючого населен-
ня округу це було великим привілеєм. Одночасно, в серп. 
1921, провели „розвантаження” басейну, виселивши 1,5 тис. 
Р., яких вважали за неблагонадійних. В сер. 1922 пройшло 
ряд страйків на ґрунті голоду. Розповсюджувалась практика 
„волинок” – тобто ухилення від роботи або повільна робота. 
Велике незадоволення викликали регулярні затримки у видачі 
зарплати в 1922 – 1923, а також постійне зростання цін на 
муку та продукти. Особливо поганий матеріальний стан був 
у робітників залізничного транспорту. Його незадовільно ро-
бота призвела до падіння продуктивності праці на всіх пром-
вих підпр-вах Кривбасу. В другій пол. 1923 незадоволення 
більшовицькою владою було практично одностайним для Р. 
Поілпшення стану настало з весни 1924. Крім того, правляча 
партія надала Р. переважне право на вищу освіту, найбільш 
віддані більшовизму Р. висувались на радянську і партійну 
керівну роботу. З сер. 20-х стало престижним походити з 
робітничого класу – це гарантувало професійне і службове 
зростання. В період першої п’ятирічки і колективізації вису-
ванство набуло широкого розмаху.
Їх відсилали навчатися в місц. радпаршколу, вищі партійні 
шк., ін-ти, а після закінчення направляли очолювати пром-ві 
підпр-ва, різні органи влади, включаючи сільради, сворювати 
колгоспи і МТС тощо. Так, в 1933 серед секретарів сільських 
парторг-цій Криворізького р-ну до 40 % були колишні Р. і до 
25 % – голів сільрад. З випускників КГРІ і КПІ в 1934 до 50 % 
були діти Р. або колишні Р. Але фактична влада, не дивлячись 
на декларативні заяви про ведучу роль робітничого класу в 
народному гос-ві, залишалась в руках партійної номенкла-
тури, яка також в більшості була виходцем з Р.
В період форсованої індустріалізації к-ть робітників в Кривбасі 
зростала швидкими темпами. так, в 1930 на теренах Криво-
різького округу число осіб найманої праці складали:

Галузь
  Число працюючих

всього в т.ч. жін. з них чл. 
профспілок

Сільське гос-во
Пром-ть

Транспорт і зв’язок
Ін. галузі

6995
29289
4986
619

3230
2126
263
454

2294
21685
4769
591

Всього 41889 6073 29339

В м. К.Р. на 1 жовт. 1929 діяло 9 підпр-в гр. А, 7 – гр. Б (без 
рудн.), на яких працювало 8644 і 248 осіб відповідно.
В 1931 середньодобова к-ть робітників в Кривбасі складала 
16202, що було 91,8 % від запланованої, - в 1934 – 19635 осіб 
і 6,3 тис. працювало на буд-ві КМЗ. В 1937 всіх пром-вих Р. 
Кривбасу було 35,5 тис., а в 1940 – 43,4 тис. Крім того тут ще 
працювало бл. 10 тис. залізників і буд-ків.
В період голоду 1932-33 значна частина населення околиць 
прибула в К.Р. Їх охоче приймали на роботу – басейн про-
тягом 2-х років не виконував план видобутку. Це дозволило 
врятувати життя тисячам селян Криворіжжя завдяки сис-мі 
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закритих кооперативів (їдалень), які були в той час на кож-
ному рудн. Після введеня паспортної сис-ми набір селян 
став проводитись орг-но, по договору з сільрадами. З 1930 
спостерігається зростання на вир-ві частин жін. Вони виму-
шені були йти в пром-ть – зарплати чоловіків не вистачало 
на утримання родини. вже в 1936 жінк. в економіці Кривбасу 
складали 26 % від всіх працюючих.
Наплив селян і політика українізації сприяли тому, що на 
поч. 30-х Р. стало переважно українським. Згідно перепису 
1926 склад Р. Криворіжжя був такий: 53,7 % – українці, 29,7 
% – росіяни, євреї – 11 %,1 ін. – 5,5 %, в 1931: 59,7 %, 25,0 
%, 9,8 і 5,5 % ін. З членів профспілок українською мовою 
розмовляли 33,4 % у всій пром-ті, з них шахтерів до 65 %, 
металургів – до 45 %. Розповсюдженню української мови 
сприяла українізація, ліквідація неписьменності серед Р., 
роботи культурно-освітніх установ тощо. Одночасно спосте-
рігався наплив спеціалістів з РРФСР. Більшість робітників-
українців фахову виучку отримували на різної тривалості 
курсах технічної підготовки, або безпосередньо навчаючись 
на робочому місці. Велику роль у технічному розвитку місц. 
Р. відіграли закордонні фахівці, які приїздили для монтажу і 
наладки обладнання або виконання складних робіт. Це зде-
більшого були майстри з Німеччини і інженери з США. На 
кін. 20-х до м. К.Р. входила тільки Артемівська, К. Лібкнехта 
і Жовтнева селищні Ради. 
Дж.: Романенко Т.Н. История Криворожского бассейна во второй пол. 
ХІХ – нач. ХХ. А.р. кін. – М., 1960. СТЭО Херсонская губерния за 1898. 
– Х-а, 1900, с. 82; Отчет ВУЗУ за 1912; 1913, додаток; СТЭО Херсонской 
губернии по данным всеобщей переписи 1897//СТЭО Херсонской 
губернии за 1905. Х-а, 1906; СХЗ, № 6, 1898, с. 166; Первая всеобщая 
перепись населения Российской империи, 1897, т. XLVIII Херсонская 
губерния – СПб, 1904; ЦД ІАК, Ф. 1575, Оп. 1, С. 53, А. 7,17; таке саме 
С. 145, А. 15; Кривошеек И.Р. Краткая история добычи железной руды 
в Криворожском бассейне. Рукопись//НА КІКМ, КДФ-6600, А. 1001; 
874; СТЭО Херсонского уезда за 1913; Х-н 1914, с. 50-51; Статистика 
железорудной пром-ти Южной России в 1900 – Х., 1901; ЦДАВОВУ, Ф. 
26-2, Оп. 1, С. 44, А. 20-21; таке саме С. 367, А. 70; Статистика Криво-
рожья № 2, 1925; таке саме С. 1420, А. 24 зв.; таке саме С. 2440, А. 73; 
таке саме С. 367, А. 42, Ф. 1, Оп. 7, С. 1642, А. 16; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 
20, С. 1690, А. 119, 179.
Літ.: Червоний Гірник, 1934, 24 груд.; Кривому Рогу 200, Дн-к, 1971, 
с. 76.

Робітнича медицина (Робмед) – сис-ма лікарняних закладів, 
створених за рахунок коштів соціального страхування при 
активній допомозі профспілок для обслуговування робітни-
цтва. Сис-ма Р.м. об’єднувала мережу поліклінік і підлеглих 
їм пунктів на підпр-вах. Поліклініки Р.м. крім лікувальної роз-
горнули і профілактичну роботу – створили туберкульозний і 
венерологічний диспансери, дитячі консультації, антропоме-
тричні кабінети для школярів і молоді. 
На Криворіжжі Р.м. створено у 1923. К-ть хворих, що отри-
мали допомогу і консультації за період з 1 жовт. 1923 по 1 
жовт. 1924 у поліклініках і амбулаторіях:

Місце зна-
ходження

Тера-
певтич-

ні
Хірургічні

Шкіро-ве-
нероло-

гічні

Аку-
шер-
сько-

гінеко-
логічні

Ди-
тячі

Кривий Ріг 8 540 4 002 3 374 1 636 912

Округ 58 176 24 131 8 905 5 606 4 800

(продовження)

Місце зна-
ходження

Невроло-
гічні

Очні Вухо-
горло-

ніс

Зубні Ін.

Кривий Ріг 194 1 426 926 7 537 –

Округ 3 904 7 984 8 920 21 476 4 401

(продовження)

Місце зна-
ходження Всього В т.ч. пер-

винні

Фабрично-заводські 
амбулаторії

всього в т.ч. пер-
винні

Кривий Ріг 28 547 12 274 – –

Округ 148 263 63 572 109 136 50 087

Так. чин., у Кривому Розі за вказаний період сис-ма Р. м. 
обслужила 28 547, а в окрузі – 257 339 осіб, (з них 113 659 
– первинних хворих). Крім того у Кривому Розі здійснено 966 
квартирних відвідувань, а в окрузі – 7 914.
Амбулаторна діяльність Р.м. округу за відповідний період 
1924/25:
- застраховано 22 412 осіб;
- первинних відвідувань застрахованих – 78 343;
- повторних відвідувань застрахованих – 123 870;
- первинних відвідувань чл. родин – 53 354;
- повторних відвідувань чл. родин – 69 724;
- ін. первинних відвідувань – 8 329;
- ін. повторних відвідувань – 9 431; 
- всього первинних відвідувань – 140 017;
- всього повторних відвідувань – 203 034;
- відвідувань на дому – 13 171;
- відпущено рецептів – 270 327;
- первинних відвідувань із зубним болем – 13 232;
- повторних відвідувань із зубним болем – 38 508;
- пологи – 1 550.
Стаціонарна діяльність Р.м.:
- поступило хворих – 3 232 особи;
- вибуло – 3 161;
- померло – 71;
- проведено ліжко/днів – 31 452;
- проведено операцій – 1 151;
- з них під наркозом – 416;
- пропущено через лікарні Кривого Рогу – 10 144;
- з них отримали відпустки – 6 940;
- не отримали відпустки – 3 640;
- направлено на стаціонарне лікування – 282;
- направлено в бюро по експертизам – 196;
- направлено на спецлікування – 169;
- переведено на ін. роботи – 84;
- потребують зубних протезів – 140;
- виготовлено зубних протезів – 128.
Зміна мережі Р.м. за 1925/26 по Кривому Рогу:

Заклади Стан на 1 жовт. 
1925

Стан на 1 жовт. 1926

Лікарні 2 3

К-ть ліжок в них 90 165

Поліклінік 2 2

Амбулаторій 6 7

Медпунктів 2 8

Тубдиспансерів 2 2

Вендиспансерів – 1

Дитячих консуль-
тацій

1 5

Загал. к-ть 
лікарів

45 81

На 1 жовт. 1925 було застраховано 30375 осіб, на 1 жовт. 1926 
– 36747. 1 січ. 1927 було відкрито Гданцівську лікарню на 50 лі-
жок. У 1926–27 надбудовано 2-й поверх у лікарні ім Крупської 
(рудн. ім Фрунзе) і побудовано 4 будинки для медпрацівників 
на рудн. ім. Леніна. Було відкрито 6 нових амбулаторій: на 
рудн. ім. Дзержинського, ім. Чубаря, “Олександрівському” 
(ім. Р. Люксембург), ім. Раковського (м. Марганець), на Гдан-
цівці та медпункти на рудн. “Суха Балка”, “Лихманівський”, 
“Змичка” і тимчасовий у Долинському р-ні на цукрових план-
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таціях. Обладнано 5 
консультацій на рудн.: 
ім. Леніна, “Комінтерн” 
(м. Марганець), ім. 
Чубаря, ім. Дзержин-
ського, ім. К. Лібкнех-
та. При поліклініці ім. 
Томського розгорнуто 
вендиспансер.
Для більшого охоплен-

ня застрахованих стаці-
онарною допомогою на 
рудн. ім. Леніна відкри-

то лікарню на 35 ліжок, також збільшено на 25 ліжок лікарню 
на рудн. “Новоросійський” і на 15 – у м. Марганець. Загалом 
стаціонарна мережа розширилася на 125 ліжок. Транспорт 
збільшився з 8 до 23 коней. Організовано 9 зуболікарняних 
кабінетів, з яких 2 – на селі, 5 – на рудн., 2 – у Кривому Розі. 
У місті також створено майстерню по виготовленню зубних 
протезів, 2 рентгенкабінети (при лікарнях ім. Крупської та ім. 
Томського), придбано електрообладнання для спец. лікування 
при поліклініках.  При існуючих лікарнях орг-но пологові від-
ділення. Виділено лікарів для лікарняно-контрольної комісії, 
яка обслуговувала місто і рудн., розпочато роботу по дис-
пансеризації окремих груп робітників, а також орг-но бюро 
медичної експертизи.
З метою вивчення професійних захворювань запрошено ліка-
рів на рудн. ім. Дзержинського, “Жовтневий” і у м. Марганець, 
які проводили відповідні дослідження. Для обслуговування 
застрахованих лікарняно-контрольною комісією крім вищез-
гаданої при міській поліклініці орг-но ЛКК на дальніх рудн. і 
у деяких р-нах: ім. Шварца, ім. Раковського, ім. Чубаря, ім. 
К. Лібкнехта й у Марганці та Долинському.
Якщо у 1925/26 нараховувався 81 лікар, то у 1927 – 146, 
що значно покращило обслуговування робітників і чл. їхніх 
родин. 
З метою наближення медичної допомоги до застрахованих 
на рудн. було орг-но курси для десятників, де їх ознайомили 
з основами першої допомоги і видали аптечки.
У 1925/26 на мережу використано 593198 крб., а з 1-е півріччя 
1926/27 операційного року – 409025 крб.
На жаль централістичні тенденції взяли гору в сис-мі охорони 
здоров’я. Під приводом боротьби з дублюванням, розпоро-
шенням сил і коштів сис-ма Р.м. почала згортатися у 1926/27. 
Р. став підвідділом окружної інспекції охорони здоров’я 
Криворізького окрвиконкому, а згодом був повністю підпо-
рядкований відділу охорони здоров’я.
Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 134–135; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 
80–81; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 93; Отчет Криворожского окружного 
Совета профессиональных союзов за период с V по VI окружной 
съезд. Кривой Рог, 1927, с. 46–47.

Робітнича опозиція – фракція в 
РКП(б) в 1920-22. Відкидали ідею 
керівної ролі комуністичної партії, 
значення диктатури пролетаріату 
для господарського відродження 
країни, вимагала передання 
функцій управління гос-вом і 
підпр-вами профспілкам. На 
Криворіжжі найбільшого розви-
тку Р.о. досягла в 1922. В Рай-
руді і Залізорудному партійному 
райкомі створилась „група 22” на 
чолі з управляючим райруди С.К. 
Мацилецьким, який поділяв ідеї 
Р. о. З повітового рівня партійних 
діячів до складу Р.о. ввійшли В.І. 
Малаєв і Володін. Платформа 
групи була засуджена  на губерн-
ській партійній конференції. Всі 
члени орг-ції заявили про вихід з 

партії. В результаті 6-годинних закритих зборів було досягнуто 
компромісу. Частину опозиціонерів перекинуто на ін. роботу. 
Але Р.о. в партійній орг-ції залізнорудного р-ну оформилась 
знову. 20 серп. 1922 за фракційну діяльність були виключені з 
партії Бойко, Козловський, Сипаєв, Кузовлєв, Бондарєва, Се-
лезньов. Віценіна для „випрямлення політичної лінії” направ-
лено на спеціальні курси. У відношенні Сирічко, Стельнікова, 
Усова, Кривошлика, Шелєхова – обмежились „відповідними 
постановами” про “правильну поведінку” в бюро повітового 
партійного комітету.
Дж.: ДАДО. Ф. 1, Оп. 1, С. 437, А. 104; таке саме – С. 890, А. 23.

Робітничий контроль – спонтанне революційне перебирання 
робітниками спочатку контролю, а потім і управління пром. 
підпр-вами в 1917-19. В берез. 1917 почали створюватись 
фабрико-заводські комітети, рада цехових старост та ін. орг-
ції робітників для переговорів з адміністрацією та властями. 
Фабзавкоми пізніше стали організаційним ядром для роз-
гортання мережі галузевих профспілок. В них перші згодом 
стали їх низовими орг-ціями. Коли в процесі переговорів 
власники не йшли на поступки фабзавкоми вимагали Р.к. 
над адміністрацією, бухгалтерією, розподілом грошей тощо. 
На поч. 1918 Р.к. існував майже на всіх великих рудн. Криво-
ріжжя. Центральна Рада не чинила опору діяльності Р.к. В 
результаті всеохоплюючої кризи власники багатьох підпр-в 
згорнули свою роботу, кинувши підпр-ва на призволяще. 
Тоді робітники брали управління в свої руки , проголошуючи 
їх під Р.к. Більшовики декларативно визнавали Р.к., але 
націоналізацію розуміли як удержавлення – тобто керувати 
підпр-вами повинні призначені партійним кер-вом управляючі 
та комісари. Робітники чинили опір спробам влади перебрати 
управління на себе. З цього конфлікту згодом виникла т. зв. 
„Робітнича опозиція”.
Дж.: Пахомов А.Т. Очерк из истории пролетарской революции и 
гражданской войны на Криворожье (1917-1921) // НА КІКМ, КА – 27-
749, с. 63-69.
Літ.: ЕУ, т. 7, Львів, 1996, с. 2542.

Робітничий театр – див. “Агіттеатр”.

Робітничий університет – загально-освітні шк. для дорос-
лих, розгорнуті у 1931 Гол. політ. освітнім комітетом при НКО 
України. У Р.у. велася підготовка і перепідготовка робітни-
ків-висуванців без відриву від вир-ва. Створено для підви-
щення теоретичного рівня робітників-чл. партії і оволодіння 
керівними кадрами марксистсько-ленінською теорією. Термін 
навчання – 2 роки. Для вступу до Р.у. необхідно було мати 
партійний стаж не менше 3-х років. Лекції читали викладачі 
гірничорудного і педагогічного ін-тів. Гол. мета – підготувати 
кваліфіковані партійні кадри для Криворізького басейну. У 
1931 мав 2 факультети: оргполітроботи і пропагандистський. 
У 1931/32 навчальному 75 % слухачів складали робітники.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 
2005, с. 300.

Робітничі дружини  - загони, що орг-лись робітниками рудн. 
і підприємств для підтримування громадського спокою і само-
охорони в період наростання анархії в 1917. Влітку Р.д. були 
створені на рудн. “Дубова Балка”, Донецькому, ст. Долгінцево 
і Гданцівському з-ді. Називались вони ще робочою само-
охороною. Оформлення загонів здійснювалось на підставі 
спеціальних постанов прийнятих на рудн. і заводських зборах. 
Запис був добровільним, служба платна. Загони нарахову-
вались від 20 до 50 чол. Якого-небудь уставу або положен-
ня, що регламентувала діяльність Р.д. не було. Озброєння 
складала мисливська зброя, берданки, револьвери - до 20 
в кожному загоні. В загоні рудн. “Дубова Балка” було до 30 
берданок, 7 гвинтівок, 8 „смітів” і 2 гранати. Частина бійців 
загонів Р.д. згодом стали червоногвардійцями – опорою місц. 
більшовиків і були використані ним для захоплення влади в 
кін. 1917 – поч. 1918.
Дж.: Пахомов А.Г. Очерк из истории пролетарской революции и 
гражданской войны на Криворожье (1917-1922). НА КІКМ, КП-27749, 
А. 90-91.

Оголошення окружного відділу 
Робмеду, КГ, 1925, 31 жовт.

Г.Ф. Сирічко - 
член робітничої опозиції 

в 1922
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Робітничі факультети (робфаки) – загальноосвітні учбові 
заклади для підготовки робітників і селян до вступу у вузи. 
На Р. приймали за відрядженням партійних, комсомольських 
і профспілкових орг-цій. Від вступаючих вимагалося лише 
вміння читати, писати та знати 4 арифметичні дії. Р. були не-
від’ємною частиною учбового закладу, їх слухачі брали участь 
у громадському житті нарівні зі студентами. Р. поділялися 
на денні і вечірні, термін навчання – 3 і 4 роки відповідно. 
Курсанти деяких факультетів забезпечувалися стипендіями. 
Не дивлячись на низький рівень підготовки робфахівців по-
рівняно з випускниками СШ і неповних СШ, майже всі вони 
без іспитів зараховувалися до вузів і технікумів.
У 1921 – 1922 на Р. України за рекомендаціями партійних, 
комсомольських і профспілкових орг-цій Криворіжжя було 
направлено 20 чл. КСМ і компартії і близько 30 позапартій-
них.
У лют. 1923 колегія Головпрофосвіти НКО УСРР ухвалює 
рішення про орг-цію вечірніх Р. у Кривбасі. На цій підставі при 
вечірньому гірничому технікумі протягом лип.–верес. 1923 
було сформовано Р. Міськрада контролювала обов’язкове 
бронювання місць для робітниць, селянок та інвалідів Чер-
воної армії, а також забезпечення студентів продовольчими 
пайками.
Становлення Р. відбувалося з великими труднощами – не 
вистачало коштів, приміщень, обладнання, підручників, їжі, 
одягу тощо. Окрвинком разом з губвідділом Всесоюзної 
спілки гірників, який розташовувався поруч – на рудн. “Ду-
бова Балка”, робили все, щоб поступово налагодити роботу, 
забезпечити факультет матеріально, надати стипендіатам  
гуртожиток, продуктові пайки, форму і лікування.

Коли на базі технікуму в 1929 році було створено гірничій ін-
т, то на рудн. “Жовтневий” орг-ли 2-є підготовчих курсів для 
вступу до вузу. Слухачів з перших курсів на базі неповної 
середньої освіти у лип. 1930 перевели до ін-ту, з других курсів 
– стали готувати кандидатів на осінній набір.
З 15 верес. розпочав свою діяльність Криворізький медроб-
фак, створений за ініціативою міськради. З 1 жовт. 1930 в 
радгоспі „Веселі Терни” відкрився Р. Криворізького с-г ін-ту, 
що був розгорнутий на базі Ерастівського технікуму. З 1931-
го він почав називатися „садівництва”, бо Ерастівський с-г 
ін-т у зв’язку з адм. реформою, залишився за межами ново-
створеного Криворізького р-ну.
Курси і Р. знаходились на значній відстані від центру міста 
(рудн. „Жовтневий”). Це було незручно для молоді, яка про-
живала в „городі”. Тому ще одні підготовчі курси для вступу до 
втузів та с-г ін-ту було відкрито у приміщенні Першої трудової 
школи на вулиці Глінки.
В цей час набір до гірничорудного ін-ту проводився  двічі на 
рік – весною і восени, але студентів до запланованої кількості 
не вистачало, тому для прискорення випуску Р. було виділено 
10 тис. крб. Замість 4 років робфаківці навчались 2,5.
У кінці верес. 1931 відбувся прискорений випуск „Жовтне-
вого” Р. Це дало гірничому ін-ту 27 студентів, з яких 26 були 
робітниками зі стажем 5 – 15 років.
У 1931 розпочалося буд-во „Криворіжсталі”. З метою ство-
рення власної навчальної бази при будкомі „Кривбуду” орг-ли 
курси підготовки до вузів, Р. та технікуму.
Великий дефіцит інж. гірничого профілю спонукав до від-
криття ще одного Р. на півночі басейну – рудн. „Червоно-
гвардійський”, який розпочав роботу в серп. 1931. Прийом 
вівся одразу на 1-й і 2-й курси.
Так. чин., у 1932 на Криворіжжі існувало 3 Р. з 4-річним курсом 
навчання. Основним контингентом студентів у „Жовтневому” 
і „Червоногвардійському” Р. стали робітники-ударники рудн., 
що мали освіту від 4 до 7 класів і не старше 30 років. Жорстко 
дотримувалися „класового підходу” до кандидатів: практично 
всі були з робітничого середовища і тільки незначна частина 
– вихідці з бідних прошарків села. Вступ відбувався лише при 
наявності рекомендації партійних комітетів і профспілкових 
орг-цій.
У 1936 мережа Р. у Кривбасі значно розширилася. Філії 
центрального або „залізорудного” Р., що знаходився в уч-
бовому корпусі гірничорудного ін-ту на вул. Пушкіна, було 
відкрито на рудн. ім. Дзержинського, ім. Фрунзе, ім. Леніна 
та ім. Чубаря.
У кін. серп. 1936 отримано повідомлення про закриття КГРІ, 
а через деякий час (у жовт.) – про перетворення його у філію 
Дніпропетровського гірничого ін-ту. Після важкої боротьби за 
збереження вузу, яка тривала більше року, в кін. 1937, його 
відновили, але як вечірній. При ліквідації ін-ту зазнали втрат 
і залізорудні Р. – скорочено набір, частину викладачів було 
звільнено або репресовано.
У 1938, коли було відновлено денну форму навчання в КГРІ, 
при ньому відкрили 8-місячні курси підготовки до вступу у 
вищі учбові заклади. На них навчалось 100 чоловік, з них 50 
– без відриву від вир-ва.
У берез. 1940 при гірничорудному ін-ті започатковано 5-місяч-
ні курси з денною формою навчання, які готували до вступу 
у вуз на базі закінченої середньої освіти. Слухачів приймали 
без іспитів за рекомендаціями. Одночасно діяв і залізорудний 
Р. на вул. Пушкіна. Як показала перевірка, проведена  у квіт. 
1940, успішність студентів була низькою. Так, на 2-му курсі 
вона склала 39 %, а на 3-му – 14. Деякі студенти мали по 
20–30 год. пропусків лекцій. 
У зв’язку з розвитком сис-ми середньої освіти, Р. почали 
втрачати своє значення і з 1939 набори до них вже не про-
водились. У 1941 їх було остаточно ліквідовано.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 
2005, с. 298–302.

Робітничо-колгоспний театр – див. “Агіттеатр”.

Сторінка газ. ЧГ присвячена випуску робфаку, 
1931, 27 верес.
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Робітничо-селянська інспекція (РСІ) (повітова, окружна, 
районна) 1920-34 – Декретом Тимчасового робітничо-се-
лянського уряду України від 29.01.1919 в м. Харкові був 
створений Народний комісаріат державного контролю УРСР 
і Верховна Соціалістична інспекція, яка незабаром була 
відокремлена.
Робота Наркомдержконтролю була перервана в зв’язку з 
наступом армії Денікіна.
У січ. 1920 Розпорядженням Наркодежржконтролю РРФСР 
був призначений завідуючий державним контролем України, 
наказом якого від 23 лют. 1920 всі установи Державного 
контролю перетворились в єдиний орган „соціалістичного 
контролю” – Всеукраїнську робітничо-селянську інспекцію с 
місцем перебування в м. Харкові.
Постановою ВУЦВК від 23.05.1920 Всеукраїнська робіт-
ничо-селянська інспекція була реорганізована в Народний 
комісаріат робітничо-селянської інспекції.
26.07.1922 затверджено Положення про перетворення Народ-
ного комісаріату робітничо-селянської інспекції в Народний 
комісаріат робітничо-селянського контролю, який згідно с 
постановою ВУЦВКу від 29.08.1923 була реорганізована в 
Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції УРСР.
В 1923 на підставі рішення ХІІ з’їзду ВКП(б) ЦКК була пере-
творена на Комісію партійного контролю при ЦК ВКП(б), а 
наркомати РСІ були ліквідовані, апарат їх був переданий 
Комісії радянського контролю при Раднаркомі СРСР.
Повітова РСІ на Криворіжжі діяла з лют. 1920 по берез. 1923, 
окружна з квіт. 1923 по листоп. 1930, р-на (при міськраді) з 
1931 по 1934.
Промислова група.
Перевірка виконання директив і постанов вищих органів 
держ. влади про орг-цію, реорг-цію та діяльність місц. апара-
ту, інспекцій на підпр-вах і держ. установах, виконання місц. 
бюджетів, контроль стану обліку і звітності на підпр-вах та 
установах, стан і виробнича діяльність рудн., з-дів і держ. уста-
нов, поліпшення роботи держ. апарату, реалізація постанов та 
висновків РСІ. Обслідування діяльності установ та низового 
радянського апарату, пром-вих і торговельних орг-цій.
Розслідування скарг на установи, пром. підпр-ва і окремих 
осіб, прийняття рішень по результатам розслідувань. Питання 
реконструкції рудн., зниження собівартості та підвищення 
якості руди, скорочення адміністративно-госп. витрат Ви-
сновки з обслідувань стану т-ту „Руда” та окремих його під-
розділів, стан експорту руди та марганцю, іншої продукції. 
Перевірка виконання директив по зниженню собівартості, 
скорочення адміністративних витрат, складання і затверджен-
ня профінпланів, контроль за реалізацією фонду зарплати, 
стану трудової дисципліни на підпр-вах та держ. установах. 
Сприяння діяльності групи раціоналізації, переведення пром-
вих підпр-в на 8-7-6 год. роб. день, контроль контрактації 
студентів т-тами та підпр-вами.

Сільськогосподарська група.
Зведення і контроль за проведенням сільськогосподарських 
кампаній, ходу хлібозаготівлі. Боротьба з посухою, в р-нах 
округу, землеустрій, меліорація, стан насінництва, розве-
дення технічних культур, тваринництва і птахівництва, про 
діяльність радгоспів та стан агрономічної допомоги селян-
ству. Постачання селу сільськогосподарським машин і про 
хід колективізації в сільському г-ві.
Секція охорони здоров’я соціального забезпечення.
Складання звітів і актів обслідування про діяльність повітових 
(окружних та р-них) органів охорони здоров’я, медичне об-
слідування робітників і селян.
Група радапарату.
Звіти, пропозиції, акти обслідування про поліпшення діяльнос-
ті радапарату, про наукову орг-цію праці. Вивчення структури 
державних органів і низових установ, техніки управління 
підпр-вами. Контроль результатів нарад по раціоналізації 
підвищення продуктивності праці, перевірка постанов Рад-
наркому УРСР, упорядкування роботи місц. апарату.
Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 539, Оп. 1.

Робітничо-селянська інспекція 
шляхів сполучення (окружна), 
(ЮЖОР КИПС-рос. Інша назва 
- залізничеа РСІ).
Згідно з розпорядженням Нарко-
му РСІ РРФСР від 22.02.1922 в 
результаті реорг-ції Української 
робітничо-селянської інспекції 
шляхів сполучення була утво-
рена Південна окружна робіт-
ничо-селянська інспекція шляхів 
сполучення (ПОРС ІШС).
Основним завданням цієї інспек-
ції було здійснення ревізійно-
інспекторської нагляду за ро-
ботою Південного округу шляхів 
сполучення через місц. органи 
РСІ залізничного транспорту.
На Криворіжжі залізнична РСІ 
почала діяти з берез. 1922 при 
Довгинцевському вузлі (5-й відділок Катерининської за-
лізниці).
Нагляд за законністю прийому на роботу працівників служб 
залізниці, за порядком користування залізничними склад-
ськими приміщеннями, нагляд за перевезенням вантажів з 
метою боротьби з їх розкраданням, раціонального викорис-
тання рухомого складу, ревізійний догляд за будівництвом за-
лізничних гілок, розробка заходів поліпшення матеріального 
стану працівників місц. залізниці. Обслідування діяльності 
технічно-контрольних відділів залізниці. Ліквідовано в 1927.
Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 495, Оп. 1.

Робітничо-селянський палац – будинок культури, створений 
для закріплення „змички” між селянами і робітниками Криво-
ріжжя. Спочатку називався селянський палац і був відкритий 
в честь 3-ї річниці Жовтневої революції. Після ремонту взимку 
1921 повторно вікритий 7 листоп. 1921 під назвою Р-с.п. Зна-
ходився в приміщенні колишнього готелю Петербургський на 
Базарній площі Завідуючі: Мануйлова (1920), Бойко (1921-23), 
Сугенко (1922), Кірюшник (1923). З 1923 став називатися 
міським будинком колективіста.
Дж.: ДАДО Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 105, 17; 29, 111; ЦДАГо Ф. 1, Оп. 20, 
С. 230, А. 6 зв.

Робітничо-селянський театр – аматорський т., який давав 
свої вистави на підпр-вах і по селах Криворіжжя. Є різнови-
дом пересувного т. (див. Пересувний театр). Організовано у 
трав. 1927 окрполітпросом. Відсутність коштів і матеріальної 
бази розтягнула оформлення Р.-с. т. Репетиції проводились у 

Т.М. Кушедь - 
член ПОРСІШС 

Довгинцівського вузла, 
1924

Інструктивна нарада членів РСІ 
з питань покращення робітничого постачання, 1930, черв.
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клубі ім. Радченка (вул. К. Маркса). Утримання т. у 1928 було 
покладено на Укр. драм. т-во, яке не мало на це грошей. Тому 
т. був без постійного худ. кер-ва. Влітку 1928 постало питання 
про українізацію т. 2 черв. 1928 відбулася прем’єра п’єсою В. 
Винниченка “Базар”, яка була кваліфікаційною. 
Правонаступником Р.-с. т. став р.-колгоспний т., який існу-
вав у Веселих Тернах у 1931–35. Його репертуар складався 
з вистав на госп., освітні та санітарні теми. Перший виступ 
здійснено 25 трав. 1931 у клубі ім. Радченка. Колектив т. 
складався з 15 осіб, режисером був Колбасін.
Літ.: «Красный Горняк», 1927, 6 мая, Таке саме, 1928, 8 июн.; “Черво-
ний Гірник”, 1929, 9 лют.; Таке саме, 1931, 31 трав.; Таке саме, 1935, 
10 лип.

Робсількори – робочі і селянські кореспонденти рад. преси; 
масовий рух, ініційований комуністичною партією для підтри-
мання рад. газет на місцях, постачання їх кореспонденцією 
та активізації читачів. 
Орг-цію Р. Криворіжжя створено в трав. 1923. 
Дописи робкорів з жовт. 1923 місц. прокуратура почала ви-
користовувати як інформацію для розслідувань. Згодом така 
ж практика встановилася і відносно повідомлень сількорів. 
Це викликало незадоволення з боку кер-ва держ. підпр-в, 
кооперативів, с-г орг-цій та міськрад. Травля Р. стала час-
тим явищем, особливо на селі. Конфлікти, що виникали на 
цьому ґрунті, влада використовувала для посилення репресій 
щодо заможних селян та адм. тиску на вир-ві. Часто робкорів 
призначали рудн. комітети в адм. порядку. На кін. 1924 на 
рудн. “Жовтневий” було 9 робкорів, на ім. К. Лібкнехта – 6, 
на ім. Артема – 5, на ім. Леніна – 29, на рудн. Центральної 
групи – 2.
З метою поширення Р. руху у лют. 1925 у Криворізькому окру-
зі  проведено кампанію по створенню “залізного фонду Р”. 
При редакції “Красный Горняк” здійснювалися щорічні (згодом 
щоквартальні) наради Р. під контролем партійних органів. На 
них давались установки по роботі у відповідності з поточними 
завданнями та гаслами ВКП(б). Сис-ма перереєстрації та 
анкетування, яку ввели з 1925, допомагала позбавитися від 
осіб, які були критично налаштовані до політики рад. влади. 
Контроль за діяльність Р. здійснювався інспектором окружної 
партійної орг-ції. 
З 1924 почали орг-ти щорічні підсумкові (у кін. року) окружні 
конференції Р., а з 1926 – р-ні наради. На них з доповідями про 

розслідування мате-
ріалів по Р. корес-
понденціям виступа-
ли представники РСІ 
та прокуратури. В 
сер. груд. 1926 гур-
ток робкорів органі-
зувався на рудн. ім. 
Шварца. З поч. 1927 
розпочато практику 
проведення зборів 
робкорів разом з 
госп. керівниками 
і техн. персоналом 
рудн. з питань збіль-
шення видобутку 
залізної руди. Газ. 
“Красный Горняк” введено рубрику “По слідах робкорівського 
пера”, де публікувалися відповіді про заходи на критичні за-
уваження Р. У 1927 багато гуртків Р. розвалилося. Офіційна 
версія – через негативне відношення кер-ва і його оточення. 
Деяки оживлення роботи намітилося у 1928. У кожному 
номері “Червоного Гірника” введено рубрику “Чи правда, 
що...”, де друкувалися матеріали Р., а також рубрику “Відпо-
відають робсількори”. Регулярно проводилися конференції 
робкорів Залізорудного р-ну  і редакторів стіннівок з питань 
узгодження роботи.
У 1929, коли розпочалося становлення адм.-командної сис-
ми кер-ва, знову посилилась увага з боку партійних і держ. 
органів до Р. руху. Зокрема різко зростає к-ть дописів, які 
передаються на розслідування до прокуратури, посилюється 
тиск на кер-ків, які погано ставляться до Р. Великі надії також 
покладаються на активізацію соціалістичного змагання і його 
популяризацію знизу через Р. Тепер у Червоному Гірнику  
друкуються матеріали, на які рекомендується звернути увагу 
в першу чергу. Впроваджено конференції Р. галузевих проф-
спілок тощо. З подачі партійного кер-ва розгортається між-
народний Р. рух з метою пропаганди успіхів у соціалістичному 
буд-ві і збільшення прихильників Рад. Союзу за кордоном. 
Проте, інформація, яка йде до ін. країн, ретельно фільтруєть-
ся, – писати дозволено лише про успіхи, а також співчувати 
стану робітництва у капіталістичних країнах. З 1930-го, з 
початком масової колективізації, гол. увагу сількорів було 
спрямовано на проведення сівби і жнив, соцзмагання і бо-
ротьбу з “куркулями”. Сількорів вміло використовували для 
натравлення бідняцької маси проти заможного селянства. 
Після ліквідації Криворізького округу проводяться всебасей-
нові зльоти Р. та чисельні наради Криворізького р-ну. Станом 
на 1 жовт. 1930 їх було здійснено 85, а на поч. 1931 – 480. 
Число Р. досягло 1,7 тис. Проте, слід підкреслити, що зрос-
тання к-ті йшло за рахунок адміністрування і було наслідком 
гонитви за показниками. Саме факт подвоєння маси Р. за 3–4 
місяці викликає сумнів у стихійному зростанні к-ті бажаючих 
стати дописувачами місц. преси. Став поширеним заклик: 
“Кожний ударник – робсількор”. Короткий час виходила (не-
регулярно) газ. “Робсількор Криворіжжя”. Робкори-ударники 
організовують госпрозрахункові бригади, масово вступають 
до КП. З ними проводяться спеціальні семінари та наради, 
щоб вони стали провідниками ідей партії в пролетарське 
середовище. Міський партійний комітет почав призначати 
терміни проведення зльотів Р. Гол. стали питання виконання 
планових показників. 
В період кризи і голоду 1932–33 Р. рух прийшов у занепад, 
особливо на селі. Кущові й р-ні зльоти, які стали регулярно 
проводитися, не змогли активізувати роботу. У берез. 1933 
на р-ному семінарі сількорів гол. завданням було визначено 
“... зуміти розглядіти замаскованого куркуля, його справжнє 
обличчя розкладника і шкідника. Бачити класового ворога, 
вміти розпізнати його маневри в новій обстановці”. 
З поширенням стаханівського руху (1935) основною ідеєю 
стала передача передового досвіду роботи в широкі маси. З 
цією метою, зокрема, підписувалися угоди Р.-стаханівців про 

Стаття в ЧГ присвячена орг-ції Робітничо-селянського театру в 
Кривому Розі, 1928, 8 черв.

Робітники-стахановці активні робкори 

РОБ-РОБ



Історична енциклопедія Криворіжжя581

змагання. Вся інша робота Р. також набула чіткої регламента-
ції, – на нарадах ставилися конкретні завдання по пропаганді 
гасел, пов’язаних з підготовкою і проведенням чергової по-
літичної кампанії (з’їзди Рад, компартії, вибори тощо). 
В період репресій 1937–38 публікації Р. часто слугували осно-
вою для політичних звинувачень у шкідництві, хоча йшлося 
про суто госп. неполадки. З 1939 при редакції “Червоний 
Гірник” діяли річні курси для редакторів стіннівок і Р., де 
читалися теорія і практика партійної публіцистики, осно-
вні принципи роботи більшовицької преси, роль і завдання 
стіннівок тощо.
Кращими Р. Криворіжжя за 1934 було визнано: Дідиченко 
(колгосп ім. Сталіна Веселоіванівської сільради), Злов (кол-
госп “Червоний Гірник” Широківської сільради), Кишенька 
(рудн. ім. Леніна), О. Кондратенко (колгосп “Своя праця” Зе-
ленобалківської сільради), М. Кучеренко (с. Софієгейківка), 
А. Ковбаса (колгосп “Жовтень” Зеленобалківської сільради), 
І. Лисенко (шахта ім. Шильмана), Г. Махартов (рудн. ім. К. 
Лібкнехта), С.С. Скрипник, П. Руденко, Р.Д. Приступа, П. 
Пікуль, Граматинопулос, Кулішов (рудн. ім. Дзержинського), 
Гольдштейн (“Коксохіммонтаж”), М. Тарасевич (рудн. “Жов-
тневий”, І. Григор (Кривий Ріг), Ганжа (Радпартшкола), За-
славська (Єдиний диспансер), Вільчинський (КМК), Кам’яний 
(рудн. ім. Дзержинського), Н. Щербаков (рудн. ім. Артема), 
З. Сидоренко (рудн. “Червона Гвардія), Гопкало (Соцмісто), 
Дольніков, Брейтер, Уткін, І.А. Коваленко, Д.С. Мірошнічен-
ко, О. Ляшенко, Сердешний, Мальчук (с. Христофорівка), 
Овчінніков (рудн. ім. К. Лібкнехта), П. Марченко (Софієгей-
ківка), Н. Стародубець (с. Веселівка), Швергунов і Ляшенко 
(Кривий Ріг), Андріївський (шахта “Більшовик”), І. Чорний 
(рудн. ім. Дзержинського), Т.Н. Дашковський, Розумник, А.І. 
Недобой, С. Марета, Михайлова (Єдиний диспансер), М.А. 
Білобров (КРЕС), Н.В. Загоруйко, Я. Г. Прозорець і Брайко 
(рудн. “Червона Гвардія”).
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 422, А. 234; Там само, С. 730, А. 14; 
ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1404, А. 186 зв.; Там само, С. 2127, А. 3, 142; Там 
само, Ф. 19, Оп. 1, С.189, А. 6, 129.
Літ.: “Красный Горняк”, 1924, 7 дек.; Таке саме, 1925, 23 февр., 19 дек.; 
Таке саме, 1927, 8 февр.; “Червоний Гірник”, 1929, 6 берез., 28 черв., 
29 черв.; Таке саме, 1930, 2 лип.; Таке саме, 1931, 20 січ.ю; Таке саме, 
1933, 10 берез.; Таке саме, 1934, 17 листоп.; Таке саме, 1936, 15 верес.; 
Таке саме, 1939, 5 трав.; таке саме, 1940, 3 лют.

Розвідка корисних копалин – див. Геологічні дослідження 
басейну.

Рози Люксембург імені шахтоуправління. Створено після 
розукрупнення  рудоуправління “Червоногвардійське” 7 квіт. 
1939 і входило до складу т-ту “Ленінруда”. До Р.Л.і.ш. входили 
шахти: ім. Р.Л., “Червоний Гірник”, “Нова”, “Північна”.
За результатами роботи у 1939 кращими стали бригади Федо-
рова, Павлушина, зміни гірничих майстрів Кганця і Шкотніна, 

серед свердліїв – Бе-
лавцов і Артемчук – всі 
з шахти Р.Л.і. Більшість 
бригад ш. наприкінці 
1939 працювали за гра-
фіком циклічності. Ме-
тод зводився до схеми: 
бурильник свердлить в 
одному забої, в другому 
породу забирає скрепе-
рист, ще один забій – у 
резерві. 
Весною 1940 на шах-
ті “Червоний Гірник” 
поширилися випадки 
засмічування руди. Це 

провалило план по якості. Почастішали випадки виходу з ладу 
техніки через невиконання правил експлуатації (на всіх шах-
тах). Основною причиною була відсутність індивідуальної від-
повідальності за збережен-
ня обладнання. Механізми, 
які були в наявності, не 
використовувалися в по-
вній мірі, зокрема ПМЛ–3. 
Нераціональна орг-ція пра-
ці на шахті “Нова” - часто 
свердлії використовува-
лися на другорядних робо-
тах. Зафіксовані випадки 
змішування багатої і бідної 
руди, з метою підвищення 
показників видобутку. 
Кращими у 1940 стали 
зміни майстрів Бензорука 
і Босого з шахти Р.Л.і. З 
весни 1941 почалося від-
ставання у видобутку – за 
добу прохідники замість 6 
м давали лише 4–5. при 
цьому були перевитрати по 
фонду зарплати на 75 тис. 
крб. (березень). Штат ло-
паточників по ш. становив 
205 % від норми – ручне 
прибирання руди досягло 16,7 %. Перевитрати на кожну тонну 
відбитої руди склали: стислого повітря – 2,64 м3, вибухових 
матеріалів – 27 г, електроенергії – 1,08 кВт. Тонна руди ко-
штувала на 16,5 коп. більше проти встановленої собівартості. 
Продуктивність праці одного робітника по гірничому відділу в 
берез. 1941 становила 88,1 % від планової, а прогули у вка-
заному місяці склали 1024 год. Завантаженість бурильника 
безпосередньо на бурінні, становила 37,6 % робочого часу, 
а прохідника – 36,8 %.
У 1-й пол 1941 гірники Р.Л.і.ш. отримали 2960 м2 житлової 
площі. Було введено в дію великий комбінат-пропускник, 
гірничорятувальну станцію. Кращими визнано зміни гірничих 
майстрів М. Карети та Солдатова. Найбільших успіхів досягли 
бурильник Леліков та скреперист Рисіч.
Начальником ш. у 1939–40 був Товстановський, у 1941 
– Лябухов.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1939, 9 квіт., 12 листоп.; Таке саме, 1940, 29 
берез., 12 квіт., 16 квіт.; Таке саме, 1941, 15 квіт., 23 квіт., 1 черв.

Розкол – див. Старообрядництво.

Розкопана могила – курганна група з 7 насипів біля сел. 
Рахманівка, що досліджувалась у 1964 і 1966. Курган Р.м. 
відносився до скіфського часу і був пограбований у давнину. 
Серед знахідок виявилися золоті нашивні бляшки (штампова-
ні) із зображенням Силена, Медузи Горгони; золоті пластини із 
профілями лева і левиці, повернутих одне до одного, біконічні 
пустотілі намистини, золоті пронизки і ґудзики (74 екз.)., 5 

Сторінка ЧГ, присвячена міському зльоту робкорів

Свердлій стахановець С.Л. Збавенко 
виконував норму на 160-170, 1939

Краща бригада №9
 шахтоуправління, 

сидить бригадир А.Д. Федоров, 
1939, груд.
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бронзових наконечників стріл, навершшя від асірійського 
трону зі слонової кістки у вигляді шахового пішака, керамічні 
і пастові намистини, уламки меча-акінаку, руків’я кинджалу 
тощо. У кургані 2 знайдено 2 поховання. Померлі лежали 
на спині у прямокутних ящиках. Інвентар складався з 4-х 
плоских вапнякових плиток, бронзової обойми і проволоки. У 
кургані 3 основне поховання давньоямне, впускне – скіфське, 
пограбоване у давнину, у вхідній ямі і камері якого зафіксо-
вано 2 золоті пластини (6 х 9 см) зі зображенням грифону і 
3-х голів грифонів (5 х 15 см), бронзова варварка, 22 вістря 
стріл, бронзові і залізні пластини панцера. У кургані 4 було 18 
поховань різних епох: 2 – кемі-обинської, 4 – давньоямної, 2 
– катакомбної, 7 – пізньої бронзи, 3 – невизначені. Поховання 
кемі-обинської культури були здійснені у кам’яних ящиках із 
добре підігнаних брил ракушняку. Внутрішня поверхня плит 
розписана червоною вохрою. Орнамент складається з гео-
метричних фігур, найчастіше повторюється трикутник у різних 
сполученнях. В одному з ямних поховань на дні знаходився 
шар вохри товщиною бл. 15 см, під яким скорчено на правому 
боці лежав кістяк дорослої людини. Катакомбні могили супро-
воджувались орнаментованою сокиркою, в очницях знайдено 
кульки з вохри. В ін. катакомбному захороненні знайдено 
орнаментовану посудину і дерев’яний жезл грушоподібної 
форми, прикрашений бронзовими пластинами. В насипу за-
фіксовано кам’яну грушоподібну шліфовану булаву.
Курган 5 був повністю пограбований. У вхідній ямі знайдено 
вістря бронзових стріл і кістяк собаки. Курган 6 споруджено 
над похованням енеолітичного часу. У кургані 7, що належав 
сарматам, поховання не виявлено. У насипу знайдено за-
лізний кинджал, уламки амфори.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 80–81, 84–85.

Розкопки – див. Археологічні дослідження.

Розкуркулення – заходи рад. влади по ліквідації г-в за-
можних селян – основних виробників хліба в 1920-ті, при 
здійсненні суцільної колективізації. Масове Р. у Криворізько-
му окрузі  було проведено на поч. лют. 1930. У ньому взяло 
участь бл. 40 тис. робітників, батраків, бідняків і середняків. 
Лічені одниці чл. КП(б)У висловилися проти методів повної 
конфіскації г-в. Не було також масового опору бригадам по 
Р. – лише 4 випадки. По округу нараховувалось Р. до 4 тис. 
г-в (3,7 % від загал. кількості) або 95 % тих, хто сплачував 
експертний (індивідуально вирахуваний) податок. За при-
близними підрахунками було конфісковано до 4 тис. коней і 
стільки ж корів, бл. 4 тис. хат і 5 тис ін. будівель, понад 125 
тис. пудів хліба, 15 тис. с-г машин, бл. 3 тис. овець, понад 1 
тис. свиней, а також грошей, облігацій і різноманітного до-
машнього майна на суму 25–30 тис. крб., яке було передано 
новоствореним артілям. Комунам було віддано бл. 300 корів,  
та трактори. Бідняків переселяли у хати колиш. куркулів. 
Після закінчення Р. бл. 79 % середняцьких г-в протягом 10 
днів записалися до артілей. Більшість зробила це з остраху 
потрапити під нову хвилю Р. Елементарні підрахунки пока-

зують, що т.зв. куркулі не мали великих г-в, – в середньому 
в одному конфісковано по одному коню і корові, 1–2 госп. 
споруд, 3,75 одиниці реманенту, 0,75 вівці, 0,20 свиней, бл. 7 
крб. грошей. Ті “куркулі”, які не попали під перше Р., масово 
ліквідовували свої г-ва і виїздили з родинами або самі в пром. 
р-ни. Щоденно з округу убувало 10–15 родин. У процесі Р. 
мали місце факти зведення особистих рахунків, - зокрема Р. 
середняків і бідняків. Велика частка населення Р. сприйняла 
негативно, але відкрито виступати проти боялася.
На 15 берез. 1930 з Криворізького округу виселено 1163 
родин (5747 осіб). Частину селян було розселено по сусідніх 
селах або р-нах і згодом вони повернулися до своїх домівок 
( т.зв. “зворотними”). Виселення проводилося також на під-
ставі протоколу № 117 ЦК КП(б)У від 13 листоп. 1930: “Щодо 
куркулів, які зривають переселення на висілки й самовільно 
повертаються в села, вжити репресивних заходів, аж до 
вислання”. На місце висланих прибували ешелони зі “спец 
переселенцями” з Середньої Азії і Росії. У квіт. 1932 відбу-
лося додаткове виселення на Північ. нова хвиля вивезення 
відбулася також на поч. 1933.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 3189, А. 1,4 , 7, 31 зв., 183.
Літ.: Колективізація і голод на Україні 1929–1933. К., 1993, с. 142; Ві-
нниченко І. Україна 1920–1980-х; депортації, заслання, вислання. К., 
1994, с. 20–27. 

Розлучення – розривання законного 
шлюбу у встановленому законом по-
рядку за життя шлюбної пари. 
У 1923 на 1000 душ населення припадало 
1,7 Р., у 1924 – 2,4. У 1924 у Кривому 
Розі зареєстровано 49 Р., у р-нах Криво-
різького округу – 564. У 1-й пол. 1925 у 
Кривому Розі розлучилося 27 осіб, з них 
перший раз – 22, другий – 5; по згоді роз-
лучилося 15 пар. В окрузі за цей період 
розлучилося 478 пар, з них перший раз 
– 449, другий – 27, третій – 2; по згоді 
розлучилося 146 пар. Всього у 1925 на 
100 душ населення у Кривому Розі було 
0,27 Р., а у Криворізькому окрузі – 0,16. У 

Розпродаж майна розкуркулених селян на аукціоні, кін. 1931

Руйнування хати розкуркуленого селянина, 
поч 30-х. Фото М.М. Желєзняка

Оголошення в ЧГ 
про розлучення

Оголошення в Червоному гірнику про розлучення, 
1933, 11 квіт.
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1926 у Кривому Розі і Нікополі зареєстровано 158 Р., в с.м.т. 
– 83, у селах – 727, разом – 968.
Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 78–769; Статистика Криворіжжя, 1925, № 2, 
с. 6; Статистична хроніка, 1926, № 1, с. 13; Статистика Криворіжжя, 
1927, № 4, с. 34.

Розробка корисних копалин – див. Криворізький залізо-
рудний басейн.

Розцінки на видобуток залізної руди – розмір оплати праці 
за одиницю продукції при відрядній сис-м роботи. 
 На 1900 вартість оплати за пуд в. з. р. коливалася від 0,61 коп. 
до 1,15 коп., в залежності від міцності породи та умов праці. 
У 1913 плата за пуд р. складала 2,5 коп. В період 1921–25 
діяла 17-розрядна тарифна сітка, в якій по 1-му розряду 
робітник отримував 16,62 крб. на місяць, що складало 85 % 
прожиткового рівню. В основу було покладено зрівняльний 
принцип. З 1926 введено 10-розрядну тарифну сітку, а з 1932 
– 8-розрядну. 
Основні параметри 10- і 8-розрядної сіток:

Розряди Старі ставки Нові ставки для відряд-
них робітників

Нові ставки для по-
годинних робітників

1 1,30 2,00 1,65

2 1,50 2,25 1,85

3 1,65 2,70 2,20

4 1,90 3,25 2,65

5 2,10 3,90 3,20

6 2,40 4,80 3,95

7 2,60 6,00 4,95

8 2,95 7,50 6,20

9 3,25 – –

10 4,00 – –

1-й поза роз-
рядом

3,30 – –

2-1 поза роз-
рядом

3,40 – –

Для робітників провідних професій – бурильників, лопаточ-
ників, кріпильників, прохідників, машиністів екскаваторів і їх 
помічників, машиністів електровозів і мотовозів, коногонів, 
машиністів скреперів, вагонщиків, забійників, вантажників 
було введено прогресивно-преміальну відрядну оплату праці. 
На ін. роботах застосовувалася пряма відрядна. Для ряду ка-
тегорій погодинних робітників передбачалося преміювання у 
розмірі від 10 до 40 % їх заробітків, залежно від якості роботи 
і виконання плану.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 422, А. 15.
Літ.: “Сборник Херсонского земства”, 1902, с. 76; «Горный Журнал», 
1922, № 3–5, с. 779.; Малахов Г.М., Шостак А.Г., Стариков Н.И. История 
горного дела в Криворожском бассейне. К., 1956, с. 127–128.

Роксолани – об’єднання кількох іраномовних сарматських 
кочових племен, що населяли Криворіжжя у 2 ст. до н.е. – 1 
ст. н.е. Їх у 2 ст. н.е. витіснили алани, а частина Р. відкочу-
вала до своїх родичів язигів на кордоні з Панонією. Залишки 
Р. пізніше, у 4 ст. н.е. були розгромлені гунами. Частина 
людності Р. взяла участь у формуванні місц. черняхівської 
культури (див. Сармати).
На тер. України Р. створили велике міжплемінне об’єднання 
на чолі з царем Тасієм. Вони виступали як союзники скіфів у 
їхній боротьбі з Херсонесом, часто нападали на Ольвію, а з 
1 ст. н.е. почали робити набіги на римську провінцію Мезію 
та ін. придунайські володіння імперії. 
Своїх померлих Р. ховали у ямах, перекритих деревом. 
Займалися скотарством і вели кочовий спосіб життя, рухаю-
чись вздовж річкових долин Саксагані та Інгульця. Вірогідно, 
що частина місц. Р. перейшла до землеробства. У них було 
розвинено гончарське, ковальське, бронзоливарне та ін. 
ремесла. Проживали переважно у кибитках. Велику роль у 
житті Р. відігравали війни, в яких брали участь молоді жінки. 
Основа війська – важко озброєна кіннота (катафрактарії). 
Літ.: Давня історія України. Т. 2. К., 1998, с. 162–164; Довідник з історії 

України. К., 1001, с. 664.

Російська Православна Церква (РПЦ) на Криворіжжі 
– найбільша з суч. автокефальних православних церков. РПЦ 
керує патріарх московський і всієї Русі разом з Священним 
Синодом. 
Першу ПЦ у Кривому Розі, згідно з даними арх. Гавриїла 
(Розанова), збудовано у 1761. У суч. межах міста на 1912 ді-
яли такі храми РПЦ: св. Миколая (1863), Покровська (1885), 
св. Миколая (Рахманівка, 1819, 1873), Архістратига Михаїла 
(Веселі Терни, 1806), св. Миколая (Вечірній Кут, 1902), Олек-
сандра Невського (Долгінцево, 1899), Різдва Богородиці (с. 
Григорівка, нині тер. ПдГЗК), Вознесенська (Кривий Ріг, 1904), 
Різдва Богородиці (Кривий Ріг, 1886), Олександра Невського 
(Краматорівка, 1908), Сергієвський молитовний будинок (Ко-
лачевське, 1900). Крім того в межах сучасного Криворізького 
р-ну діяли П. храми: с. Мусіївка – Преображенська, с. Лозуват-
ка св. Миколая, (1814) – Покрова Пресвятої Богородиці (1880), 
с. Недайвода – св. Трійці (1895), с. Андріївка Широківського 
р-ну – Успенська 1807), с. Авдотієвка Широківського р-ну 
– Іоана Богослова (1897), Миколокозельск – Архангела Ми-
хаїла (1841), с. Новокурськ – Покровська (1863), с. Шестерня 
– Різдва Богородиці (1785), 1775, Кам’яна з 1874, св. Миколая 
(1905), сел. Широке – Введенська (1889), Покровська (1792), 
Кам’яна (1833), Георгієвська (1901), с. Софієгейківка (нині 
Валове) – Софіївська (1804). 
Після Жовтн. революції в РПЦ відбувся розкол, – виділилось 
обновленство (Див. Жива церква). На 1924 в Криворізькому 
окрузі було зареєстровано 90 греко-рос. (88 тис. віруючих) і 
21 обновленська громада (13 тис. прихожан).
К-ть віруючих по приходам Кривого Рогу на поч. 1925: Мико-
лаївської ц. – бл. 1 тис., Вознесенської ц. – 1225, Покровської 
ц. – 1200, Різдва Богородиці ц. – 540. На поч. 1926 в окрузі 
нараховувалося 199 старослов’янських (157205 віруючих) і 
18 синодальних громад (9385 віруючих).
На поч. 1930 в Кривому Розі в руках обновленців були: По-
кровська, Вознесенська, Миколаївська ц., а у греко-рос.: Різд-
ва Богородиці, Олександра Невського (на Краматорівці). До 
РПЦ належали в Апостолівському р-ні (с. Грушівка – Микола-
ївська ц, с. Костромка – Покровська ц., с. Марїнське – Святої 
Трійці, с. Покровка – Покровська ц., с. Камянка – Успенська 
ц., с. Миколаївка – Трьох Святителів, с. Михайлово-Заводське 
– Різдва Богородиці ц., с. 
Мар’їнське – Преображен-
ська ц. У Долинському р-ні 
було 8 храмів, у Казанків-
ському – 8, у Петровсько-
му – 11, у Софіївському 
– 5, у Божедарівському 
– 2, у Нікопольському – 8, у 
П’ятихатському – 4, у Ши-
роківському – 7. У Криво-
різькому р-ні були такі ц.: 
Миколаївська  (Рахманів-
ка), Михайлівська (Веселі 
Терни), Покровська, Пре-
ображенська, Миколаїв-
ська (Лозуватка), Троїцька 
(Недайвода), Софіївська 
(Валове), молитовний бу-
динок (Петрикове).
В період 1931–34 всі хра-
ми РПЦ у Кривому Розі 
були зачинені. Недоліком 
РПЦ був низький освітній 
рівень духівництва, не-
достатня к-ть проповід-
ників. З відомих діячів на 
Криворіжжі слід відмітити 
єпископа Онуфрія (Га-
галюк, 1923) і Порфирія 
(1930–31), які згодом були 

Патріарх Московський 
і всія Русі, 1917
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примислені до лику святих. 
З церковних письменників, які друкували праці по історії хра-
мів Херсонської єпархії відомі священик Автоном Лебедєв, 
Діодор Якубович, Павло Торський.
Дж.: ДАХО, Ф. 297, Оп. 1, С. 430, А, 1; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, 
А. 25; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 82 зв.; Там само, Оп. 5, С.123, А. 
159–162.
Літ.: Миляновский Ф. Памятная книга для духовенства Херсонской 
епархии. Одесса, 1902; Криворіжжя: більшовизм проти Православ’я. 
Кривий Ріг, 2005, с. 73, 79.

Російської соціал-демократичної робітничої партії 
(РСДРП) Криворізька організація. Перша місц. о. РСДРП 
була створена на поч. 1903 як філія Донецького комітету 
молодою єврейкою, ім’я якої було засекречено. Під час пере-
бування у Кривому Розі вона називалася Рахіллю Васерман. 
Справжнє ім’я на сьогодні не відоме. У 1903 до К. о. входили: 
А.З. Еренбург, О.М. Браїловський, М.-Б. Б. Цина, І.А. Рейніш, 
Ю.Л. Левін, Ф.І. Убізький, С.Р. Жуковський, А.Ф. Комаров, 
Д.Я. Михайленко, Ф.Т. Дикий. Всі вони були заарештовані 
поліцією у серп. 1903. Після розгрому К.о. відновилася,  і 
в 1905–07 її чл. вели активну пропаганду на рудн. “Дубова 
Балка”, “Руднєва Балка”, “Добровольський”, “Ушаковський”, 
“Жовта Річка”, Колачевського. 
Одночасно, у 1903 в с. Інгулець утворився осередок, що 
зайнявся створенням підпільної друкарні для видання газ. 
“Іскра”, спочатку в Черкасах, а потім в Умані. До неї входили 
Я.С. Новаковський, С.А. Магин, Бела Новаковська, Л.Н. Ягнін, 
А.Н. Ягніна та ін. О. розгромили поліція в кін. 1903. 
У К.о. активістами у 1904 були: Л.Б. Волинський, Д.А. Ліб-
ман; у 1905 – М.А. Осціловський; у 1906 – Меєр Пікман, В.Е. 

Рубанов, С.С. Кац; у 1908 – С.Г. Луцький, Й.Й. Яворсвкий; у 
1909 – Севастьян Сватіков, Ф. Вейсман, М.Л. Хейфец та інш. 
Місц. меншовики, на відміну від більшовиків, за мисленням 
були близькими до західних СД п., як у питаннях внутрішньої 
структури п., так і її ролі в суспільстві. не дивлячись на деякі 
розбіжності у поглядах з тими, хто себе вважав прихильни-
ками Леніна, місц. о. існували як єдині до сер. 1917.
З поч. революції 1917 РСДРП поставилися негативно до 
створення СД укр. о. Меншовики мали перевагу у місц. Раді, 
користувалися підтримкою робітництва протягом 1917. Ви-
ступали проти самостійності України.
Після більшовицького перевороту у жовт. 1917 частина с.-д. 
виступила за самостійність, але за умови, що піля розгрому 
більшовизму Україна повернеться до федерації у складі Росії. 
Гетьманський переворот сприйняли негативно .
У 1919–20 вплив меншовиків став знижуватися, але стійкі 
позиції утримувалися у профспілках і кооперативному русі. 
Вони боролися демократичними прийомами в держ. органах 
і виступали за розвиток самоврядування на місцях.
З відомих діячів РСДРП 1917–20 слід назвати А.Я. Уман-
ського, який протягом тривалого часу (1917) очолював К. 
Раду, І.Ф. Бабиченка, І.М. Веретеннікова, М.Д. Гергеля, Г.Д. 
Лєванова, Д.Д. Ходикіна, доктора В.Я. Павлова.
У 1923 під тиском ДПУ останні К. с.-д. заявили про остаточний 
вихід з п. і ліквідацію осередку (див. Меншовики).
Дж.: ЦДІАК, Ф. 419, Оп. 1, С. 3526, т. 1, А. 4; Там само, С. 2217, А. 22, 
78, 81, 96, 130–131; там само, С. 4685, А. 35.

Росіяни на Криворіжжі. Р. – Назва найчисельнішого славян-
ського народу, представники якого у великій к-ті проживають 
в регіоні (місцева назва - москалі, кацапи). 
Число Р. на тер. суч. К. у 18 ст. не відоме. Після ліквідації 
Запорізької Січі  розпочався процес напливу Р. на Південь 
України (Новоросію) за рахунок вільного і поміщицького пере-
селення. Згідно з даними перепису 1886 у 8-ми волостях, які 
входили в межі сучасного К. (Криворізький і Широківський 
р-ни) проживало 36860 осіб. Свідчень про к-ть Р.н.К. у пере-
писі 1897 не наводиться. Відомо лише, що у Херсонському 
повіті вони складали 15,2 % населення.

Рік

Кривий Ріг Криворізька 
волость

Кривбас

загал. 
к-ть 

насе-
лення

% 
росіян

загал. 
к-ть на-
селення

% 
росіян

загал. 
к-ть 

насе-
лення

% 
росіян

1886 3 745 1,56 7028 1,05 36 860 5,53

1896 10 010 4,5 14253 2,14 бл. 60 000 7,3

1900 15 859 9,38 21422 3,2 – 8,7

1916 26 018 13,9 38711 5,8 – 9,8

За результатами перепису 1923 у Кривому Розі проживало 
19047 осіб, з яких Р. було 1803, в т.ч. 847 чол. і 956 жін., що 
складало 9,47 %. У 1926 з 31019 жителів Кривого Рогу (без 
рудн.) Р. було 3,2 тис.
Переписом 1926 було встановлено, що населення К. округу 
складає 565012 осіб, з яких Р. – 30666 осіб, тобто 5,4 %. З 
цієї кількості Р. 29234 розмовляли рос. мовою (95,3 %) і 1365 
– укр. (4,41 %). Грамотних серед російськомовних було 16424, 
всіх грамотних Р. нараховувалося 17771.
Розподіл рос. населення по р-нах К. округу за даними пере-
пису 1926:

Протокол допиту у справі про підпільну  типографію 
в м. Умань, 1904
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Р-н К-ть г-в
% рос. 

г-в

К-ть 
насе-
лення

% Р. до 
загал. 

кіл-ті на-
селення

Апостолівський 432 4,74 1962 4,08

Божедарівський 244 2,98 965 2,39

Долинський 127 1,36 557 1,23

Зеленівський 32 0,3 180 0,34

Казанківський 833 9,83 3302 8,77

Криворізький 649 5,73 2380 6,27

Нікопольський 1687 11,54 7087 10,76

П’ятихатський 150 1,26 573 0,96

Софіївський 126 1,2 512 1,06

Широківський 413 4,88 1802 4,68

Разом 4693 сер. 4,59 19 320 сер. 4,15

У 1930 з 46,8 тис. жителів Кривого Рогу Р. складали бл. 4,7 
тис. (якщо виходити зі співвідношення 1926 – 10 %), а в Криво-
різькому р-ні – бл. 4,5 тис. У 1935 у Кривому Розі проживало 
бл. 16,2 тис., а в р-ні – бл. 11 тис. Як видно з наведених цифр, 
більшість Р. проживало у містах. 
Представники Р. були присутні у всіх соціальних прошарках 
населення. У місті найчисельнішою була верства чиновників-
службовців у всіх родах цивільних і військ. установ. Дуже 
значною була частка землевласників-поміщиків, купців 
і рудопромисловців. Чимало Р. знаходилися серед техн. 
інтелігенції і викладачів сис-ми нар. освіти та, згодом, про-
фесійної і середньої школи, а також поміж православного 
духовенства. З поч. 20 ст поступово зростала к-ть постійних 
рос. робітників на рудн. басейну, сприяючи прискоренню 
русифікації місц. укр. пролетаріату. Деякі села, засновані у 
19 ст., практично повністю. складалися з Р.: Новоселівка, 
Новокурськ, Новодмитрівка, Златоустівка. Ті Р., що жили в 
селах серед укр. населення, переважно селилися окремими 
кутками і зберігали свій спосіб життя і будівельні традиції. 
Тривалий час змішані шлюби були рідкістю, а взаємини з укр. 
населенням – стриманими. Більшість Р. вважали правильною 
центристську і русифікаційну політику царського уряду, а 
Україну – органічною частиною рос. держави. Укр. народ на-
зивали “малоросами”, а його мову – рос. діалектом. Культуру 
ж – варіантом рос., хоча багато хто з Р. шанував козаччину, 
любив укр. мову і розмовляв нею. Місц. Р. співали укр. пісень, 
поважали поезії Т.Г. Шевченка. Прагнення українців до само 
ідентичності Р. уявляли в контексті загальнорос. розвитку. 
Свій внесок у русифікацію українства внесла дореволюційна 
школа, яка була виключно російськомовною, православна 
церква, газети, чиновництво тощо. Питома вага населення 
з Р. на К. була другом після євреїв. До орг-ції укр. нац. сил в 

період 1917–18 більшість Р. поставилася негативно, включаю-
чи рос. патрії такі як РСДРП, СР, більшовики, кадети. Вороже 
більшість Р. сприйняли і проголошення УЦР щодо автономії і 
незалежності. У місц. більшовицьких осередках більшість чл.. 
були Р. або зросійщеними українцями і активно виступали 
проти незалежності Україні від Росії. До Гетьманату більшість 
ставилася нейтрально, а частина – прихильно, вбачаючи в 
ньому антибільшовицьку силу, які підтримувала рос. союзи і 
прийняла велику к-ть втікачів з Росії. 
Під час визвольних змагань з Росією більшість Р. були на 
боці більшовиків або Денікіна. Рос. селянство переважно 
було нейтральне. 
У 1920-ті – на поч. 1930-х Р. зайняли значне місце у місц. 
держ.-адм. і партійному апараті. Серед них домінувало пере-
конання, що змінилася лише форма політичної влади, а Росія 
повинна залишатися неподільною У складі місц. партійної 
орг-ції Р. досягали третини при 11 % серед населення (1926). 
Яскравим прикладом ворожого ставлення рос. більшовиків 
до укр. питання можна назвати створення у 1918 Донецько-
Криворізької республіки і спробу вивести її зі складу України. 
Занепад пром-ті та с.г. на поч. 1920-х сприяв відтоку Р. з 
К., але, починаючи з 2-ї пол. 1920-х, коли було розпочато 
відродження, а згодом і реконструкцію басейну, число рос. 
функціонерів, фахівців і робітників почало поступово збіль-
шуватися.
Демографічна ситуація у 1920-х була кращою для Р. Так, 
у 1926 у Р. на 100 чол. припадало 100,2 жін. (в українців 
– 106,1 жін.), дорослі і працездатні, віком від 20 до 53 років 
складали 51,2 % (серед українців – 43,1 %) Заробляли собі 
на життя с-г 51,8 % всіх Р. (українців – 80,7 %), були зайняті 
у пром-ті – 20 %, (українців – 5,9 %), Службовцями були 12,2 
% Р. і 2,6 % українців. 
Р були краще освічені, ніж українці. У 1926 на 100 осіб віком 
від 5 років і старше письменними серед Р. були 76,5 чол. і 
51,2 жін., а серед українців 66,5 і 32,5 відповідно. 
У результаті українізації (1925–32) потенціал Р. на К. знизив-
ся, – частина повернулася на батьківщину, частина асимілю-
валася. Значно знизився частка Р. у керівному апараті. Так, у 
Криворізькому окрвиконкомі у 1927 було 30 українців і 17 Р., 
серед чл. райвиконкомів – 183 і 20, у Криворізькій міськраді 
– 51 і 23, у сільрадах округу – 4961 і 231. На окружних з’їз-
дах рос. делегатів  було у 5 разів менше, ніж укр. При цьому 
їх доля по відношенню до всього населення, яка на 1927 
складала 5 %, була набагато більшою у представницьких 
органах влади, а в міській орг-ції КП(б)У Р. нараховувалося 
бл. третини. 
У результаті голоду і боротьби з укр. націоналізмом у 1-й пол. 
1930-х відсоток Р. серед міського населення збільшилася до 
15 % за рахунок прибуття нових кадрів і фахівців і вислання 
частки укр. населення або його виїздом, чому сприяли голод 
і гоніння.
Дж.: Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. VIII. 
СПб, 1886, с. 10–11, 74–75, 78–79; Список населенных мест Херсонского 

Хата російських  переселенців 
в с. Недайвода, поч. 20-го ст.

Вид на садибу в с. Новокурськ Широківського р-ну,
 фото поч. 20 ст.
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уезда. Херсон, 1896, с. 425–427; Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи 1892 г. Т. XLVII. Херсонская губерния. СПб, 1904, 
с. 90–91; Список населенных мест Херсонского и Александрийского 
уездов по материалам сельскохозяйственной переписи 1916 г. Х., 
1917, с. 92–94; Статистический сборник Екатеринославской губернии. 
1925. Екатеринослав, 1925, с. 45–46; Статистика Криворожья, 1923, № 
1, с. 8; ЦДАВОВУ, Ф. 582, Оп. 1, С. 352, А. 1–3.
Літ.: «Красный Горняк», 1928, 14 июн.

«Ростковський», рудник – див. Жовтневої Революції імені 
рудн.

“Руда” трест – об’єднання підпр-в по видобутку залізної руди, 
що були розташовані у межах Кривбасу. Створено у січ. 1931. 
Від свого попередника – Південнорудного т. (ПРТ) – отримав 
у підпорядкування і марганцеві рудн. До складу “Р”. ввійшло 
11 діючих рудоуправлінь, з яких одне – ім. Шварца – знахо-
дилося у П’ятихатському р-ні, а ін. – у Криворізькому: “Чер-
воногвардійське”, ім. Кагановича, ім. Леніна, ім. К. Лібкнехта, 
ім. газети “Правда”, ім. Чубаря, “Жовтневе”, ім. Артема, ім. 
Дзержинського, ім. Сталіна. На поч. 1931 у “Р”. працювало 
понад 20 тис. гірників. Завдання по видобутку руди на 1931 
склав 12 млн. т. За перші 7 місяців план року було виконано 
на 43,8 %, - по відвантаженню – на 72,7 %. У квітні 1932 було 
прийнято рішення про переведення управління “Р”. т. на чолі 
з Зоріним з Харкова до Кривого Рогу. Завдання 1932 по ви-
добутку 11 млн. т руди було виконано на 72,1 %, по видачи 
марганцю – на 42,2 %.
План 1-го кварталу 1933 по загал. видачі виконано на 85,7 
% і на 72,5 % – по механізованих роботах. Порівняно з 1-м 
кварталом 1932 зменшення склало 4,6 % (123 тис. т). На 1 січ. 
1933, порівняно з 1932, механізація по скреперних лебідках 
збільшилася на 53 %, по пневматичних молотках – на 40 %, 
по компресорах – на 16 %, по рудн. вагонетках – на 18 %, 
додатково було введено 2 нові, повністю механізовані шах-
ти, продуктивністю 2,86 млн. т. Зі 156 інженерів в апараті т. 
працювало 32, у стуктурах рудоуправлінь і підсобних підпр-в 
– 89, в штатах шахт – 27, завідуючими дільницями – 6. З 297 
техніків завідуючими дільницями працювало лише 13. За 5 
місяців 1933 з сис-ми “Р”. т. вибуло 93 інж.-техн. працівників. 
У 1932 на 74 шахтах змінилося 22 завідуючих шахт, 57 завід-
уючих дільницями, 50 завідуючих відділами управління. Із 197 
відповідальних працівників 123 працювали на своїх посадах 
менше 1 року. Інж.-підземщик на рудн. ім. Дзержинського 
отримував 300 крб., зайнятий в апараті шахти – 496 крб., 
в апараті рудоуправління – 607 крб. Простої механізмів за 
1-е півріччя 1933 склали 28 %, з 2200 молотків вибуло 500. 
Плинність кадрів досягла 50 %. У середині 1933 розпочато 
перекидку інженерів і техніків на підземні роботи. Було на-
правлено на працю 3 тис. ув’язнених. ЗРК реорг-но у відділи 
робітничого постачання. На серп. недостача робочої сили по 
“Р”. т. досягла 9796 чол. Восени на ліквідацію відставання у 
відвантаженні руди мобілізовано 900 колгоспників (середньо-
добове число). На 1 жовт. не вистачало 2,6 тис. робітників, 

з них 600 бурильників. 
У кін. 1933 розглядалося питання про виділення Нікополь-
Марганцевського басейну в окремий т. К-ть рудоуправлінь 
також з часом збільшилася. Якщо на поч. 1931 їх було 11, то 
у трав. вже добавилося 4 нових: “Змичка”, “МОДР”, “Першо-
травневе” і “Радянське”. Рудоуправління ім. Фрунзе і ім. газ. 
“Правда” були ліквідовані. Але через кілька місяців практика 
показала недоцільність такого подрібнення і у верес. рудо-
управління були відновлені у попередньому складі (11).
У лип. 1934 створено рудоуправління “Першотравневе”, у 
серп. – шахтоуправління “Більшовик”, а у листоп. – рудо-
управління ім. Ілліча. У жовт. 1935 до них добавилося рудо-
управління ім. Хатаєвича.
У 1934 відставання Кривбасу у видобутку і відвантаженні 
руди було подолано. Сировини було видано на 3,9 млн. т 
більше, ніж у 1933, середньодобовий видобуток зріс до 44 
тис. т проти 30,3 тис. т у січ. 1934 і 21,4 тис. т у трав. 1933. 
Підготовчих робіт пройдено бл. 77 тис. погонних метрів проти 
річного плану 70 тис. і проти 42,8 тис. за весь 1933. Продук-
тивність праці зросла на 20,6 % до 1933 і перевищила план 
на 1,9 %, а на новій шахті ім. Орджонікідзе вона досягла 5 т 
на робітника, що відповідало нормам американських шахт. 
Заробітна плата збільшилася на 15 % порівняно з попереднім 
роком. Середньодобове відвантаження склало 2036 вагонів 
проти 1497 у 1933. Собівартість однієї тонни руди за 11 місяців 
була на 0,4 % нижче планової. Виконано план по якості руди. 
Виросло застосування найбільш ефективних сис-м розробок, 
зокрема саб-левель-стопінгу, з 11,6 % у 1933 до 33,3 % у 
поточному. На багатьох шахтах було запроваджено двох- і 
багато циклічну орг-цію праці, особливу увагу спрямовано на 
підготовчі роботи. З 1934 було підготовлено і перепідготов-
лено через курси підвищення кваліфікації та індивідуальне Шахта МЮД, 1931

Шахта “Гігант” рудн. Дзержинського - найбільша в СРСР, 1940
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навчання 7434 чол., в т.ч. 3905 свердліїв і прохідників, 1332 
машиністів електровозів, електромеханіків, слюсарів та то-
карів. На підземних дільницях працювало 42 інженери і 149 
техніків проти 9 і 70 у 1933.
Значно покращали культурно-побутові умови робітників і 
ІТР, харчування і робітниче постачання порівняно з 1933. 
Великого поширення набрало індивідуальні городництво та 
індивідуальне житлове буд-во. Власні городи у 1934 мало 
19635 робітників проти 7743 у 1933, бл. 700 родин взяло ді-
лянки під індивідуальне буд-во. 
Протягом 1934 різко зросла к-ть нещасних випадків та пору-
шення правил ТБ. Травматизм продовжував підвищуватись і 
наступного року, особливо при користуванні динамітом. Люди 
також гинули під час розвантаження руди на металургійних з-
дах від шашок, які попали у руду. Для вирішення цієї проблеми 
на поч. берез. 1935 до Кривого Рогу прибула комісія ВЦСПС 
для впровадження безпечного амоналу замість динаміту. На 
поч. 1936 було вирішено законсервувати ряд дрібних шахт, 
впровадити у вир-во бурові колонки І.Д. Кроля (300 шт.) і О.М. 
Бєжина, які значно полегшили роботу бурильників, збільшив-
ши продуктивність праці і покращивши ТБ. У лют. розпочато 
введення нових, підвищених норм. Розпочато присвоєння 
звання “майстер” для робітників провідних професій. Ці та ін. 
заходи дозволили скоротити к-ть працюючих на рудн. з 22 325 
у 1935 до 17 615 у 1936. Продуктивність бурильника склала 
38,05 т, а робітника забійної групи – 19,3 т за зміну. 
У трав. 1936 приступили до реконструкції рудн. ім. Дзер-
жинського. 
У 1936–37 у результаті масового впровадження штангового 
буріння виникли нові, більш досконалі варіанти сис-м підпо-
верхового обвалення. При цих способах висота під поверху 
збільшилася з 6 до 14 метрів. Після невдачі 1931 відновили 
сис-му поверхового обвалення – спочатку на рудн. ім. Р. 
Люксембург. 
У 1936 на шахтах працювало 90 електровозів, 54 підйомні 
машини загальною потужністю 7640 кВт. протягом року було 
видобуто 17502 тис. т руди. Проте не дивлячись на підвищен-
ня рівня механізації і збільшення кількості техніки, підтримку 
стаханівського руху тощо, Кривбас з весни 1936 починає 
відставати у виконанні планів видобутку. Зростає к-ть аварій 
і порушень трудової дисципліни. Техн. нормування було не 
розробленим, що не створювало стимулів для підвищення ви-
робітку. У серп. розрив між продуктивністю праці і зарплатою 
досяг 13 %. Механічне застосування закордонних норм на гір-
ничопроходних роботах призвело до збоїв у раціональній орг-
ції виробничого процесу. Особливо ці тенденції посилились 
у 1937, що дало привід партійній номенклатурі звинуватити 
ряд кер-ків і інж. у шкідництві. Понад третини техперсоналу, 
згідно підрахунків О. В. Дольчука, було відсторонено від робіт, 
а на їх місце висунуто ударників і стахановців, які не мали 
відповідного досвіду кер-ва при низькому загальному техн. 
рівні. Це ще більше внесло розлад і, як наслідок - підсилення 
репресій у 2-й пол. 1937. 2 квіт. 1937 на кращій шахті Кривбасу 
– ім. Орджонікідзе – у результаті вибуху метану загинули 6 і 
було важко поранено 21 гірник. Ряд аварій виникло на інш. 
шахтах (ім. Фрунзе, “Червоногвардієць”, ім. Комінтерну). Го-
нитва за високими плановими показниками призвела до ряду 
порушень технології видобутку, значної к-ті імпровізованих 
видозмінених схем, наявності великої кількості незакріплених 
виробіток і пустот (на кін. 1937 вони склала 2152700 м3), які 
загрожували життю гірників і призводили до аварій. До кри-
тичного положення були доведені стволи шахт “Центральна” 
рудн. ім. Фрунзе, “КІМ” і “Нова” рудн. ім. К. Лібкнехта, ім. 
Орджонікідзе, ім. Шильмана та ін. Стан вентиляції і її за-
стосування, використання підйомних машин, компресорів, 
насосів, електровозів, скреперних установок на ряді рудн. 
було незадовільним. Техн. норми, встановлені у 1936, не ви-
конувалися. Були відсутні ліміти на прохідницькі роботи, що 
не стимулювало зростання продуктивності праці.
У сер. груд. 1937 було реорг-но рудн. “Правда”.
Протягом 1938 відбувалося подальше нарощення механізації 
у басейні: буріння – 100 %, доставка – 75,5 %, відкотка підзем-

на – 84,5 %, кінна – 15,5, відкотка на поверхні механізована 
– 97,5, навантаження у залізничні вагони – 94,8 %. Не див-
лячись на такі значні зрушення у механізації, план видобутку 
за 9 місяців 1939 було виконано на 79,5 %, підготовчих робіт 
– на 59,5 %, нарізних робіт – на 79 %, гірничо-прохідницьких 
– на 45,5 %. 
За 3-й квартал 1938 було зафіксовано 3834 прогули (по 42 
на день), за 9 місяців – 61 випадок важкого травматизму і 
564 легкого, 5 смертельних. На допомогу Криворіжжю при-
слано 200 метростроївців з Москви. Продуктивність одного 
робітника по басейну у 1938 складала 4,32 т. Скреперів 
було 748, перфораторних молотків 3035, електровозів 1505. 
План видобутку виконано на 78,2 %, недодано 4,5 млн. т 
руди, збитки склали 37,5 млн. крб. Відставання продовжу-
валось і у перші місяці 1939 (план 1-го кварталу реалізовано 
на 89 %). З метою наближення адм.-техн. кер-ва до шахт і 
дільниць, на основі постанови Раднарпрому СРСР і наказу 
наркома чорної металургії у Криворізькому басейні у берез. 
розпочато ліквідацію рудоуправлінь. Замість існуючого “Р”.
т. створено 3 т.: “Дзержинськруда” з перебуванням у Криво-
му Розі (кер. Лебідь Микола Георгійович), “Октябрьруда” з 
місцем перебування на рудн. ім. К. Лібкнехта (кер. Лаштоба 
Федір Іванович), “Ленінруда” з місцем перебування на рудн. 
ім. Леніна (кер. Мелєшкін Сергій Михайлович). З-д “Комуніст”, 
відділ збуту, транспортне управління “Р”.т. перейшли у віда-
ння наркомату чорної металургії. “Кривбаспроект” реорг-но 
у філію “Южгіпроруди”.
З 1 квіт. 1939 керівники нових т. приступили до роботи.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 4349, А. 88; Там само, С. 5322, А. 8; Там 
само, С. 6241, А. 10–29; Там само, С. 6626, А. 33; Там само, С. 7030, А. 
2; Там само, С. 7167, А. 95; Там само, С. 7262, А. 114 зв.; Там само, С. 
7264, А. 22, 27, 33; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 7, С. 1642, А. 2–9; ДАДО, Ф. 19, 
Оп. 2, С. 251, А. 1–3, 10, 14, 31 зв.; Там само, С. 726, А. 63–64.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1934, 12 груд.; Таке саме, 1939, 3 квіт.

“Рудметалторгу” криворізьке агентство. Відкрито у 1929. 
Гол. завдання – заготівля брухту чорних металів. Підпо-
рядковувалося Дніпропетровській обл. конторі “Р”., а та, в 
свою чергу, – “Головчормету”. У всіх райцентрах Криворізь-
кого округу “Р”. к. а. мало свої представництва) заготівельні 
пункти). План збору 1929–30 не було виконано. У кін. 1930го 
контору у Кривому Розі було ліквідовано у зв’язку з розфор-
муванням “Р”. Його функції перебрав на себе новостворений 
т-т “Металобрухт”.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1929, 16 лют.; Таке саме, 1930, 18 жовт.; Таке 
саме, 1931, 10 січ.

Рудники Тарапаківського пласта. На цьому пласті, що 
простирався в західній частині Кривого Рога, між річкою Ін-
гулець і ст. Карнаватка, на протязі 3,2 км, були розташовані 
безперервним ланцюгом 29 рудн. (на поч. 1901), з яких тільки 
2-3 рудн. були великими по своїй продуктивності і по облад-
нанню, всі ін. були продуктом „рудної лихоманки”, яка в кін. 
19 ст. охопила Кривбас. Рудн. ці були малопотужні, роботи 
вели за допомогою примітивного обладнання і в своїй біль-

Рудн. “Родь” розробка розносом, 1898
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шості належала дрібним підприємствам. До них відносились 
2 рудн., якими володіли Д. Перрі і І. Браїловський, 6 – купцю 
М. Копилову, ін. були власністю: Любарського, Кравцова, 
Константинівського тов-ва, Левенсона, Сінайського, Манзона, 
Голодця, Айнзейнштейна, Стронгіна, Когана, Диканського, 
Мінухіна, Рахманово-Криворізького тов-ва, Бродського, Лап-
тєва. З усіх цих рудн. тільки на трьох (Копилова № 2, Перрі 
і Браїловського № 3 і Лобарського № 1) були малопотужні 
парові підйомники, а на всіх ін. здіснювалось кінними бара-
банами, а то і просто на ношах.
На 1917 серед Р.Т.п. найбільшими були рудн. Тарапаківський 
№ 1, що належав т-ву “Руський Провіданс” в 1912 видобув 
182980 пуд., в 1913 – 3234437, в першій пол. 1914 – 16781-
21. Його обладнання складалось з 2 ланкаширських  котлів 
сумарною площею нагріву 202 кв.м, 2 парових підйомних ма-
шин загал. потужністю 90 к.с. і 5 парових поршневих насосів 
спільною продуктивністю 3,36 куб.м води за хвилину.
Рудн. Тарапаківський № 3 і № 5, що були власністю Доне-
цько-Юріївського мет. тов-ва, в 1913 видали 3,73 млн. пуд. 
залізної руди. На рудн. були встановлені 8 котлів з загальною 
поверхнею нагріву більш як 190 кв.м, 4 парових підйомних 
машини сумарною потужністю більше 130 к.с. і 11 парових 
поршневих насоси загал. продуктивністю більш як 4,7 куб.
м води на хвилину. 
Рудн. Тарапаківський, що належав т-ву Брянського з-ду, в 
1913 досяг продуктивності 6,2 млн. пуд. руди. Його облад-
нання складалось із одного корнвалійського котла площею 
нагріву в 60 кв.м і одного вертикального котла робочею 
площею 610 кв.м.
Рудн. „Тарапаківський”, що належав Новому т-ву Криворізь-
ких рудн. в 1913 видобув 200 тис. пуд. руди. Його обладнання 
складалось з 2 водотрубних котлів з загальною площею 
нагріву 100 кв.м.
Дж.: ЦДАВОВУ. Ф. 390, Оп. 1, С. 2, А. 93.
Літ.: Томилин В.Н. „Обзор железорудного р-на Кривого Рога”//дело 
№ 5, 1920, 171; По Екатерининской железной дороге, Е-6, 1903, с. 
61-62.

Рудничне єдине споживче товариство (РЄСТ) – коопера-
тивна орг-ція по постачанню продовольчими і пром. товарами 
працівників гірничої пром-ті Кривбасу та їх сімей. Орг-но у 
берез. 1921 шляхом реорг-ції кооперативу “Многолавка” 
згідно з розпорядженням Катеринославського особливого 
прод. комітету. Гол. завдання у 1921 – постачання їдалень, де 
харчувалися робітники, що працювали на відновленні рудн. 
Голова правління – Філіпченко. За 3 місяці роботи залізо-
рудному р-ну надано 2554 пуд. хлібопродуктів, що склало 
30 % від норми. На утриманні РЄСТ знаходився 12751 чл. 
сімей робітників. Розпочато орг-цію сироварні, шкіряного і 
миловарного з-дів. 
Громадське харчування було низькокалорійним і одноманіт-
ним через відсутність овочів. У берез.–трав. 1921 постачання 
склало 50 % від норми хліба, а жирів не було зовсім. У черв.–
лип. хліба видано 19 % від норми, м’яса – 4 %, жирів – 0,45 %, 
овочів – 2 %, солі – 250 %, цукру – 2,5 %, круп не було.
У трав. 1924 нараховувалося 2443 пайщика, що складало 

65,5 % всіх працюючих. У берез. 1925 – 4703 (96 %). Пайовий 
капітал у трав. 1924 дорівнював 2588 крб., у жовт – 7017. 
Оборот продажу у трав. 1924 становив 40380 крб., у листоп. 
– 95710 крб. 
З жовт. по груд. 1924 їдальні РЄСТ було передано до сис-ми 
Нархарчу. З лют. 1925 припинено кредитування робітників і 
службовців і розпочато продаж товарів за готівку. 
У трав. 1925 прийнято рішення про ліквідацію РЄСТ в зв’язку 
з великою заборгованістю (63 тис. крб.). Обслуговування 
залізорудного р-ну передано Центральному робітничому 
кооперативу (див. Центральний робітничий кооператив). 
Ліквідаційний з’їзд уповноважених РЄСТ відбувся 18 жовт. 
1925.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 2, С. 4, А. 69, 92; Там само, С. 201, А. 14; 
Там само, Оп. 1, С. 730, А. 6, 22, 34; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1806, А. 112; 
Там само, С. 1992, А. 20; Там само, С. 2127, А. 21 зв.
Літ.: «Красный Горняк», 1925, 15 окт.

Рудоуправління. У відповідності до постанови президії 
УРНГ у 1919 розпочалася підготовка до націоналізації рудн., 
яка була завершена на поч. 1920-го. У жовт. 1920 у складі 
Центрального правління південних підпр-в було створено 
управління “Райруда”, куди ввійшли копальні “Галковського”, 
“Дубова Балка”, “Ростковського”, “Новоросійського” кущів 
рудн., Північної, Центральної і Південної груп рудн. та буро-
вугільного рудн. “Свобода”. Згодом, з 1924 до 1930 було ство-
рено ряд Р. ін. рудн. (ім. Леніна, “Інгулець”, ім. Орджонікідзе, 
ім. Рози Люксембург, “Червоногвардійське”, ім. Шварца, ім. 
Кагановича, ім. Фрунзе, ім. Жовтневої революції, ім. Карла 
Лібкнехта, ім. Артема, ім. Дзержинського, ім. газ. “Правда”, ім. 
Ілліча. У сер. 1930-х створено Р. “Більшовик”  ім. Хатаєвича, 
ім. Чубаря (“Інгулець”), “Першотравневе. Рудн. ім. Шварца у 
сер. 1938 перейменовано на “Жовта Річка”, а ім. Чубаря – на 
ім. Єжова. У верес. 1938 створено Р. ім. Кірова. Кер-во Р. 
здійснював т-т “Руда”, а з квіт. 1939 – т-ти “Дзержинськруда”, 
“Октябрьруда”, “Ленінруда”.
Р. займалися видобутком, реалізацією і збагаченням залізних 
руд. Проводили засідання техн. рад, рад НТР, постійно діючих 
виробничих нарад. Розробляли виробничі програми і плани 
видобутку руди, зниження собівартості продукції, здійснювали 
аналіз собівартості продукції. Вели статистичну звітність їх 
виконання завдань. Складали фінансові плани і звітності, 
плани та ліміти по праці, звітність про їх виконання. Сприяли 
впровадженню у вир-во винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій, проводили огляди-конкурси втілення досягнень 
науки і техніки у вир-во.
Займалися розробкою титульних показників і планів капіталь-
них робіт, кон’юнктурних оглядів про хід буд-ва. Складали 
плани заходів по техніці безпеки, економії палива, тепла та 
електроенергії. Вели роботу з кадрами і спеціалістами. Роз-
повсюджували і узагальнювали передові методи праці, орг-ли 
роботу курсів передового досвіду, стаханівських шкіл підви-
щення продуктивності праці. Створювали комплексні бригади, 
що працювали за передовими методами. Популяризували 
досягнення передовиків вир-ва. Проводили громадські огляди 
високої культури вир-ва. Орг-ли соціалістичні змагання на 
вир-ві, договори на їх проведення між бригадами, шахтами 
і Р. Висували кращих робітників і ІТР на нагородження по-
чесними знаками “Шахтарська слава”, “Заслужений гірник 
УРСР”, представляли трудящих Р. до урядових нагород. 
Присвоювали звання “Ударник комуністичної праці”, “Бри-
гада комуністичної праці”. Розробляли різноманітні заходи 
до календарних дат та ювілеїв. Орг-ли засідання рудкомів, 
загально-рудничних зборів, звітно-виборчих профспілкових 
комітетів.
Дж.: ДАДО, Ф. 19,Ю оп. 1, С. 794, А. 95; Там само, Оп. 2, С. 729, А. 44.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1938, 10 верес.

Рядові могили – курганна група з 9 насипів, розташована 
на пн. борті Ганнівського кар’єру ПівнГЗК. Досліджувалась 
у 1983–90. У 1984 було розкопано курган 4 висотою 2,5 м, 
який відносився до доби пізньої бронзи (14–12 ст. до н.е.). 
Насип було побудовано у 2 прийоми. Основне і впускне по-

Візитка Тарапаківського рудн. т-ва “Руський Провіданс”, 1913
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ховання відносилися до сабатинівської культури. Впускна 
могила знаходилась у кам’яному ящику. На рівні насипу, з 
якого воно було впущено, простежено залишки вогнища, у 
попелі зафіксовано кістки тварин і фрагменти кераміки. Без-
посередньо біля поховання знайдено 2 менгери, які могли 
виконувати роль надмогильних знаків. 
У 1985 розкопано кургани 6, 7 і 8. Перші два відносяться до 
сабатинівської культури. В кургані 6 знайдено кубок на ви-
сокому піддоні, з календарним орнаментом. Курган 8 висо-
тою 0,8 м відносився до кочівницького часу (13 ст. н.е.) (див. 
Половці) і включав одне поховання. Яма на плечиках була 
перекрита дошками. Знахідки: зотлілий берестяний сагайгак 
з 6-ма наконечниками стріл різних типів, світильник, звер-
нутий з мідної пластини, залізні пряжки, портупейне кільце, 
кресало та ін. речі.
У 1989 досліджувався вал між курганами 1 і 2, у центрі якого 
зафіксовано кремоване поховання доби пізньої бронзи. Роз-
чищено залишки кам’яної алеї довжиною 18 і шириною 5 м. 
Висота гранітних брил – бл. 1 м. Між рядами плит знаходилася 
брила розмірами 0,9 х 1,8 х 0,3 м, перекрита бронзоливарним 
шлаком, на якому знайдено розвали 2-х ліпних горщиків. 
У 1990 розкопано курган 2 висотою 5 м, діаметром 45 м. У 
ньому зафіксовано 7 поховань: 2 давньоямних, 2 катакомб-
них, 2 кемі-обинської культури, 1 епохи пізньої бронзи. На 
поверхні первинного насипу відкрито глиняне скульптурне 
зображення змії. В основному похованні № 1 знаходилася 
бронзова бритва, прикрашена пуансонним орнаментом. У 
катакомбному захороненні № 2, біля правої руки померлого 
лежала булава сферичної форми, з діабазу. У кам’яному 
ящику могили № 3 культури багатопружкової кераміки було 
здійснено поховання кремова них залишків померлого. До 
складу інвентарю входила ліпна кубкоподібна посудина зна-
чних розмірів, прикрашена геометричним орнаментом.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 96–104.

Рядові могили – курганна група з 11 насипів, що знаходить-
ся на пн. від с. Радіонівка. У 1984 досліджено 6 насипів, які 
відносяться до різних епох. Курган 6 висотою 2,4 м включав 
3 поховання доби пізньої бронзи і 1 кочівницьке. У кургані 
7 висотою 2,9 м знайдено 9 поховань кін. 3–1 тис. до н.е. У 
катакомбному захоронень № 8 на обличчя померлого було 
нанесено вохрову маску, а біля правиці знаходилася амфі-
болітова сокирка-жезл із різьбленим орнаментом складного 
сюжету, що включав фестони, зображення ялинки, овалів 
тощо. У кургані 8 висотою 1,9 м знаходилося одне скіфське 
поховання, пограбоване у давнину. Збереглася золота пла-
тівка-оббивка дерев’яної чаші зі стилізованим зображенням 
голови орла, чисельні залізні платівки захисного панцера. 
Курган 9 висотою 1,8 м включав 3 скіфських поховання, осно-
вне було пограбовано у давнину. Знайдено велику к-ть фраг-
ментів залізного панцера. 2 впускні могили належали дітям, 
їх інвентар: пастові намистини, уламки залізного браслету. 
У кургані 10 висотою 0,6 м було розкрито 5 поховань кін. 3–2 
тис. до н.е., а в кургані 11 висотою 0,5 м – одне давньоямне 
безінвентарне поховання межі 3–2 тис. до н.е.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 97–98.

с. Родіонівка, Кам’яна орнаментована сокирка-жезл 
кург. 7 п. 9
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