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Євангельські християни (євангелісти) – протестантська 

секта близька до баптистів, з якими об’єдналася у 1944. 
Дані про Є.х. до поч. 20-х 20-го відсутні. У жовт. 1923 у 
Криворізькому окрузі нараховувалося 31 громада з 50 
керівниками. Основна маса віруючих – селяни. На поч. 1924 
було 32 громади. Найбільша к-ть Є.х. зосереджувалася в 
Апостолівському, Михайлівському і Криворізькому р-нах 
округу. Основну масу складали середняки і заможні селяни. 
На кін. 1924 Є.х. в окрузі нараховувалося 1 010 і 626 Християн 
євангельської віри. У жовт. 1926 у Криворізькому окрузі 
нараховувалося 3 громади Є.х. і 4 – Християн євангельської 
віри. У 1928 оформилася група Є.х. чисельністю 35 осіб на 
рудн. ім. Жовтневої Революції. У лип. 1930 у Кривому Розі діяв 
молитовний будинок Є.х., в Апостолівському р-ні – 6 громад, у 
Долинському – 1, у Казанківському – 1, у Софіївському – 6, у 
Божедарівському – 1, у П’ятихатському – 3, у Широківському 
– 1, у Криворізькому – 3 (с. Лозуватка, Романівка, Недайвода), 
у Петровському – 4. загальна к-ть Є.х. в Криворізькому окрузі 
досягала 1,7 тис. осіб. 
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 1690, А. 163; Там само, С. 1920, А. 13; 
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. 159–161.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1928, 27 груд.

 
Євгеніївський рудник Донецького товариства. 

Розташовувався біля ст. Інгулець на землях Ушакова і А. 
Махоріно. Належав Д.т., яке було створено у 1891. Для 
забезпечення своїх з-дів Д.т. вступило у спілку з Брянським 
та Криворізьким АТ, спільно з якими у 1898 взяло в оренду 
розвідані т. “Дубова Балка” 780 дес. землі терміном на 20 
років з платою Ушакову по 2,5 коп. з пуду видобутої руди при 

щорічній гарантії 67,5 тис. крб., а Махоріно – по 3 коп., при 
гарантії 45 тис. крб. Для розробок було закладено 2 кар’єри, 
які обслуговували кінні підйомники. Один з цих кар’єрів, що 
на землі Махоріно, мав довжину 213 м, ширину 43 м, глибину 
від 23 до 32 м. розроблявся, а другий, що на землях Ушакова, 
менших розмірів, був закритий під час кризи 1901–02 і 
заповнився водою. Виходи залізної руди в обох кар’єрах 
прикриті шаром вапняку товщиною до 11 саж. (32 м). Запас 
руди оцінювався в 100 млн. пуд. На Є.р. було встановлено 
11 парових котлів загальною пл. нагріву 601,7 м2, з яких 6 
паротрубних котлів знаходилися у центральній котельній, пл. 
нагріву яких становила 442 м2. Ще 5 котлів пл. нагріву 159,7 
м2  використовувалися на підйомниках і насосах. Крім того, 
у центральній електричній станції знаходилося 2 парових 
двигуни потужністю 710 к.с., 2 генератори перемінного 
струму  спільною потужністю 500 кВт і 1 генератор в 13,2 
кВт. На 1913 у дії знаходилося 3 електричні (171,2 кВт) і 10 
парових підйомних машини (111 к.с.), а також 7 електричних 

помп загальною продуктивністю 7,2 м3/хв. і 15 парових – 7,52 
м3/хв. 

Видобуток у 1910 склав 5 209 510 пуд., у 1911 – 7 570 029, 
у 1912 – 7 473 305, у 1913 – 11 028 670, у 1-й пол. 1914 – 8 051 
400 пуд. Є.р. зупинився влітку 1918 і був затоплений.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 2, А. 83.
Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
78; 
Томилин В. Положение рудодобывающей промышленности в 1920 г. 
В ж.: «Горное дело», № 5, 1920; Його ж, Рудн.и Криворожского желе-
зорудного района в 1920 г. В ж.: «Горный Журнал», 1921, № 1-2.

Є в р е ї  ( ж и д и )  – 
найстаріша нац. і релігійна 
меншість на Криворіжжі. 
Єврейс .  колон ізац ія 
краю розпочалася після 
ліквідації Запорізької Січі 
і переходу її земель до 
складу Новоросійської 
г уберн і ї  на  п ідс тав і 
указу Катерини ІІ від 
1764. Універсалом 1785 
за Є. визнано однакові 
права з християнами 
т і є ї  ж  с у с п і л ь н о ї 
к а т е г о р і ї .  П е р ш е 
масове переселення 
здійснено у 1807, коли 
бл. 200 переселенців з 
Могилівської губернії 
з а с н у в а л и  к о л о н і ю 
І н г у л е ц ь  н а  т е р . 
сучасного Широківського 
р-ну (нині с. Інгулець). 
Колонізацію припинено 
у 1810 і відновлено у 
1822. У кін. 19 ст. у межах 
Криворізької волості  було 3 колонії: Інгулець, Нововитебськ, 
Новожитомир. В Інгульці на 1896 проживало 2 458 осіб і було 
300 дворів; у Нововитебську – 827 осіб; у Новожитомирі 
– 235. На поч. 20 ст. в межах нинішнього Широківського р-ну 
виникли поселення Лекерт, Трудолюбівка, Калинівка, Най 
Лебен (Нове Життя).

У 1-й пол. 19 ст. (до 1859) у Кривому Розі, який з 1775 
по 1828 мав статус воєнної слободи, а з 1829 по 1859 
– воєнного поселення, постійно проживаючих Є. не було 
– це заборонялося діючим на той час законодавством. Перші 
поселенці з’явилися у 1861, коли Кривий Ріг став містечком. 
Першу синагогу (молитовний будинок) відкрито у 1863. 
У 1882 після 1-го єврейс. погрому Кривий Ріг потрапив у 
перелік населених пунктів, куди було заборонено поселятися 
новим Є.-переселенцям, (т. зв. “тимчасові правила”), які було 
скасовано у 1903. У 1896 у Кривому Розі діяв молитовний 
будинок, 3 приватних шк., де навчалося 50 хлопчиків і 20 
дівчаток. К-ть Є. населення у Кривому Розі досягала 1 800 
осіб(підрахунки автора), у Криворізькій волості – 2 672. У 
листоп. 1899 відкрито Головну (Хоральну) синагогу на 500 
осіб. На кін. 19 ст. в межах сучасного Криворіжжя, яке на той 
час знаходилося у Катеринославській і Херсонській губерніях, 
проживало бл. 2,5 тис. осіб. З них торгівлею займалося 41,3 
%,  кустарно-ремісничим промислом – 33, 0 %, с. г. – 7,2 %, 
держ. службою і громадською діяльністю – 4,8 %, приватною 
діяльністю – 6,0 %. 50 % чол. і 27 % жін. були грамотними, що 
перевищувало середній показник по Кривому Рогу (40 і 20 
% відповідно). На поч. 20 ст. найбільший потік переселенців 
йшов з Черкаського повіту Київської губернії та з Херсонської 
губернії. На 1910 діяло 6 загал. єврейс. уч-щі суботня шк. З 25 
тис. населення містечка Є. було бл. 5 тис., ще 500 проживало 
в рудн. р-ні і бл. 500 у Веселих Тернах.

На поч. 20 ст. серед Є. з’явилося чимало купців, банкірів, 
рудопромисловців, вищої інтелігенції, які орієнтувалися на 
поступову асиміляцію у рос. спільноті. Ін. Є. були орієнтовані 

Розробка нового уступа, 1903, фото Є. Фукса

Єврей-криворожанин, 
фото поч. 20 ст. 
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на розвиток власного національного руху (сіонізм) та 
піднесення національної культури. Єврейс. пролетаріат, 
збідніла інтелігенція та напівінтелігенція поповнювали ряди 
революціонерів. У 1903 вони створили 1-у у Кривому Розі 
революційну соціал-демократичну орг-цію. Напередодні 
Першої світової війни гол. видом діяльності Є. Криворіжжя 
була торгівля у всьому її різноманітті – починаючи від 
дрібного розносу на базарах і закінчуючи крупною оптовою. 
У цій сфері було задіяно бл. половини єврейс. людності 
Кривбасу. На 2-му місці була позико-ощадна і банківська 
діяльність, де працювало бл. 9 %, 3-й напрямок – медицина 
– бл. 7 %, гірничий сектор і власний бізнес – 4 %. Достатньо 
велика к-ть Є. приймала активну участь у громадському 
житті (благоустрій, б-ки, профспілки, благодійні т-ва тощо). 
Під час Української національної революції (1917–20) Є. 
не мали спільного фронту. За винятком комуністів вони 
належали до опозиції або так були налаштовані. Більшість 
громади підтримала січн.. 1918 закон УЦР про національно-
персональну автономію меншостей, який на той час був 
самим прогресивним в Європі. З політичних партій, які на 
той час діяли, були Бунд, Поалей Ціон, Єврейс. робітнича 
партія, Єврейс. національно-демократичний союз. Але всі 
осередки були малочисельними і не перевищували загалом 
по партіям 30–50 чл. Більшість громадськості була за 
збереження Російської імперії, а значна частина інтелігенції 
і робітництва пішла за більшовиками і посіла керівні посади у 
місц. органах влади. В період громадянської війни (1918–20) 
на Криворіжжі було кілька погромів з боку денікінців та 
українських повстанських загонів. У свою чергу більшовики 
також фізично нищили багатих єврейс. капіталістів і торговців. 
На 1923 у Кривому Розі з 19 047 осіб населення Є. складали 
3 948 і були другою після українців (12 050) національністю, 
що складало 20,7 % від населення. У Криворізькому окрузі на 
цей час проживало 5 тис. Є. Політика коренізації, яка почала 
здійснюватися з 1923, сприяла відродженню традиційної 
єврейс. культури. При окрвиконкомі було створено Бюро 
національних меншин, яке опікувалося питаннями розбудови 
на засадах самоуправління, зокрема було створено єврейс. 
секцію наробразу, єврейс. національну шк., яких згодом в 
окрузі доведено до 6. Одночасно були ліквідовані (до 1922) 
всі єврейс. партії та громадські орг-ції, зокрема Маккабі, яка 
проводила роботу по переселенню до Палестини. У верес. 
1925 створено єврейс. судову камеру і т-во медико-санітарної 
допомоги (КЄМСО).

Погіршення загал. стану більшості Є. людності в період 
непу породило проблему працевлаштування, яку вирішували 
шляхом їх переселення на землю для заняття с-г. З 1925 почав 
діяти окружний комітет по працевлаштуванню трудящих Є. 
Слід підкреслити, що Криворіжжя стало гол. місцем єврейс. 
с-г колонізації на Україні. Але на 1926 було побудовано для 
переселенців лише 4 % житлових будинків. На черв. 1926 до 
Криворізького округу переселено 1,5 тис. сімей, яким надано 
15 тис. дес. землі. Наркомзем відвів ще 28 тис. дес. для 3 тис. 
сімей. На 1 жовт. 1927 для переселенців відмежовано 56 331 
га землі. Планувалося, що на них осяде не менше, ніж 5,5 
тис. сімей. Незважаючи на недоліки цього волюнтаристського 
експерименту, він на деякий час дозволив знизити соціальну 
напруженість у багатьох регіонах України.

Ін. напрямком відновлення єврейс. кустарно-ремісничого 
вир-ва стало їх кооперування шляхом об’єднання у 
промсоюзи і кустарсоюзи. Частка кустарів у середовищі 
єврейс. населення міста на 1926 складала 21 %. Податкові 
пільги та зрівняння у правах з робітниками сприяло підйому 
кустарних промислів в окрузі. Коли у 1930 неп було згорнуто 
остаточно, то більшість кустарів залишилася працювати у 
промартілях та кооперативах місц. пром-ті. На 1 січ. 1927 у 
2-х єврейс. шк. Кривого Рогу отримувало освіту 702 дітей, а 
всього по округу – 2 730. Більшість єврейс. дітей навчалася 
у кооперативно-промисловій профшколі , організованій у 
1926, а у 1930 реорганізованій у промислово-кооперативний 
технікум. 

У 1930 відкрито Зеленівський єврейс. зоотехнікум 

ім. Кагановича. У 1938 всі заклади єврейс. освіти було 
переведено у російські.

До кін. 1920-х було створено мережу єврейс. закладів 
культури, які знаходилися під безпосереднім контролем 
єврейс. секції при окрвиконкомі. Гол. їх мета – роз’яснення і 
популяризація внутрішньої політики рад. влади. У гурд. 1928 
Хоральну синагогу перетворено на Будинок єврейс. культури. 
Водночас при клубі кустарів, пекарів, радторгслужбовців 
організовано гуртки худ. самодіяльності і б-ки. З поч. 1930-
х всю роботу єврейс. культурно-освітніх закладів було 
перебудовано на потребу обслуговування ідеологічних 
заходів правлячої партії. 

У контексті реалізації урядової програми коренізації у 
межах Криворізького округу було створено єврейс. нац. 
р-н – Сталіндорфський – з центром у с. Ізлучисте. Рішення 
про це окрвиконком прийняв 15 лип. 1930. Не проіснувавши 
і 10 років, він був ліквідований у 1939 – утвердження 
тоталітаризму відкинуло необхідність демократизації й 
демократичних підходів до вирішення нац. питань взагалі. 
Перед цим пройшла кампанія по орг-ції нац. сільрад, яких 
на 1 жовт. 1925 діяло 6, на кін. 1927 – 9.

Для реалізації основних принципів держ. політики 
коренізації на допомогу комітету по землевпорядкуванню 
працюючих Є. було створено (1925) громадську орг-цію 
– окружне т-во по землевпорядкуванню трудящих-Є. 
(окрОЗЕТ). Основне призначення зводилося до координації 
дій різних держ. відомств і орг-цій, зайнятих у переселенні 
Є., зв’язок з закордонними орг-ціями, зокрема Єврейс. 
колонізаційним т-вом, яке допомагало створенню поселень. 
З кін. 1920-х окрОЗЕТ почав вербувати переселенців на 
Далекий Схід. Але по мірі централізації всієї роботи в руках 
НКВС прискорили ліквідацію ОЗЕТ у 1935.

У 1931 було закрито 2-гу з 3-х існуючих у Кривому Розі 
синагогу – Хевро-Мішнаїс. Криза у с-г р-ну, що розпочалася 
з 1930-х, значно погіршила і без того важкий стан єврейс. 
колгоспів р-ну Розпочався масовий виїзд Є. до міст. К-ть 
єврейс. колгоспів зменшилася у 2 рази.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 413, Оп. 1, С. 80, А. 76; Там само, Ф. 1, Оп. 6, С. 
478, А. 58, 119; Там само, Оп. 7, С. 1153, А. 103; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, 
С. 1108, А. 81; Там само, Ф. 19, Оп. 1, С. 790, А. 7; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, 
С. 644, А. 156; Там само, С. 1476, А. 129; Там само, С. 2127, А. 52, 82, 
174; Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925 г. 
Екатеринослав, 1925, с. 45.
Літ.: Рофальський О. Національні меншості України у ХХ ст. К., 2000 
с. 182.

Єдина трудова школа – назва рад. сис-ми освіти на 
Україні, яка охоплювала початкову і неповну середню шк. 
(семирічку). Назва підкреслювала, що шк. готує, гол. чин., до 
т. діяльності, хоча т. виховання, як такого, спочатку не було, 
натомість велася гурткова робота. Перші спроби широкого 
застосування т. виховання слід віднести до поч. 1930-х, 
коли розпочалася масова колективізація та індустріалізація. 
У вказаний час цей рух конкретизувався у визначенні 
– політехнічна освіта, політехнізація шк. 

Згідно з Тимчасовим положенням про т.ш. від 1922 вона 
повинна відповідати певним вимогам: бути сухим, світлим, 
мати не менше як 7 класних кімнат мінімум на 200 дітей, 
кімнату для б-ки, одну – для наочних приладь, одну – для 
медперсоналу, канцелярію, залу для загальних зборів, 
кухню, квартири для зав. шк. і техн. працівників, комору, 
сарай. Нормальна к-ть дітей у класі приймалась за 30 . 
Штати 7–річної т.ш. складалися: 1 зав., 7 керівників (один з 
них – заступник зав.), необхідної к-ті викладачів спеціальних 
предметів (згідно з навчальними планами), 2 техн. працівника. 
Але в реальному житті цих правил не дотримувалися і т.ш. 
часто були перевантажені при недостатності педагогічного 
персоналу. Особливо це відчувалося у 1920-ті.
Літ.: Руководство по социальному воспитанию. Х., 1922, с. 55–57; ЕУ, 
т. 9. Львів, 2000, с. 3269.

Єдине споживче товариство (ЄСТ) – кооперативна 
огр-ція по постачанню села та робітників (Є робітниче СТ). 
Попередником ЄСТ був робітничий кооператив “Многолавка” 
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реорганізований у квіт. 1920 у ЄСТ. Правління знаходилося 
на рудн.у ім. Жовтневої Революції. У серп. 1920 ЄСТ на селі 
мало 40 кооперативів. У 1921 у спілки знаходилося в оренді 
3 млина, 2 маслозаводи, 2 консервних з-ди і миловарний з-д. 
У 1922 до перелічених підпр-в добавилися: сірникова ф-ка, 
шорна майстерня, пральня, галантерейна та скорбна лавки. 
Новостворене ЄРСТ працювало погано через відсутність 
обігових коштів. У 1921 до правління ЄСП входили: Фінаєв, 
Мануйлов, Пінус, Міланов, Локшин, Заболотний, Козбінов, 
більшість з них були чл. КП(б)У. У наступному році до 
правління були вибрані: Ліпицький, Білан, Мадаєв, Гуревич, 
Жуков. Стан у 1922–23 залишався важким – не було 
основного капіталу, а село нічого не купувало у зв’язку з 
високою вартістю товару і її невідповідності хлібним цінам.

Міське ЄРСТ у 1923 стояло на межі банкрутства через 
погане господарювання і відсутність кредитів. Сільс. 
кооперативи трималися  завдяки отриманим кредитам. У 
1924 завдяки підвищенню цін на с-г продукцію і зниженню на 
промислову діяльність ЄСТ зростає. Ціни у кооперації стали 
нижчими ніж на ринку. Внаслідок перевірки Центркооперкому 
України робота була визнана за незадовільну і прийнято 
рішення про ліквідацію спочатку ЄРСТ, а згодом і сільс. 
структур, які були передані Центральному робітничому 
кооперативу (ЦРК).
Дж.: ДАДО, Ф, 1, оп. 1, С. 112, А. 28, 62, 125–126.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941. Кривий Ріг, 
2005, с. 187–188.

Єпархія – церковно-адм. одиниця, яку зазвичай очолює 
єпископ. Після ліквідації Запорізької Січі Криворіжжя 
ввійшло до складу Є. другого класу, яка отримала 
назву Слов’янська і Херсонська з управлінням у Полтаві 

(створено 9 верес. 1775). Указом від 28 листоп. 1787 її було 
перейменовано у Катеринославську та Херсонсько-Таврійську 
з центром у Кременчуці, 21 груд. 1797 – Новоросійську та 
Дніпровську з управлінням у Новомиргороді, 25 черв. 1803 
– Катеринославську, Херсонську та Таврійську з центром у 
Катеринославі.

9 трав. 1837 було створено Є. Херсонську та Таврійську, куди 
ввійшла пд. частина Криворіжжя, а пн. – до Катеринославської. 
У листоп. 1859 орг-но окрему Таврійську і Сімферопольську 
Є., а Херсонська дістала назву Херсонської та Одеської. 

У межах Херсонської губернії у 1829 відділено Широківське 
благочиння, до якого віднесено храми пд. Криворіжжя, а 
у межах Верхньодніпровського повіту – Веселотернівське 
благочиння. 

У дорадянський час церковне кер-во Є. було поставлено 
на службу державі і підлягало органам місц. влади. 

Одним з напрямків діяльності Є. крім місіонерства та 
боротьби з розколом та сектантством було поширення мережі 
початкових шк., які складали бл. третини від усіх.

На поч. 1920-х у період розколу церкви для боротьби 
з обновленнями, які займали на Криворіжжі лідируюче 
положення, у 1923 було створено Криворізьку Є. РПЦ, яку 
очолив єп. Онуфрій (Гагалюк). Але він пробув на кафедрі 
лише 6 місяців, – його заарештували і вислали до Харкова. 
На поч. 1930 кілька місяців Криворізьку Є. очолював єп. 
Порфірій, якого також було вислано. У зв’язку з ліквідацією 
Криворізького округу і фактичним знищенням церковної адм. 
структури місц. Є. ліквідовано у листоп. 1930.
Дж.: Тригуб О.П. Історія Херсонської єпархії (1775–1918). А/р к.і.н. 
Донецьк, 2001, с. 13–18.
Літ.: Криворіжжя: більшовизм проти Православ’я. Кривий Ріг, 2005, 
с. 54–55.
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