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“За опанування технікою” (ЗОТ) – т-во, яке розгортало 

створення техн. гуртків по освоєнню нової т., підвищенню 
кваліфікації, вивченню свого вир-ва, питань тенх. 
реконструкції тощо. Створювалися на підставі постанови 
ЦК ВКП(б) від 19 листоп. 1931. Фінансувалися за рахунок 
тих виробничих підпр-в і орг-цій, при яких діяли. Завершення 
орг-ції мережі ЗОТів у Кривбасі припало на верес. 1932. 
Об’єднували техн. інтелігенцію, техніків, середній персонал 
і передових робітників. Основна увага приділялася роботі у 
виробничій бригаді. На шахтах і у цехах утворилися бюро 
у складі 3-х осіб, які керували діяльністю. Вищою ланкою 
було р-не бюро. Бюрократичні методи підходу і фактично 
насильницьке залучення до роботи в техн. гуртках інженерів 
і робітників призвело до формалізації навчання та його 
низької результативності. Гол. завдання – виховання 
“нового технічно освіченого робітника, який озброєний суч. 
досягненнями науки і техніки” виконано не було. На 1934 у 
ЗОТ нараховувалося 9 тис. чл.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 17 верес.; Те ж саме, 1934, 27 лют.

“Забой” – літ. орг-
ція Донбасу. Створено 
у  1 9 2 5 .  Д о  о р г - ц і ї 
власного  осередк у 
ВУСПП криворізька 
літ. орг-ція “Червоний 
Г і р н и к ”  в х о д и л а 
асоційованим чл. “З”. 
Твори деяких м ісц. 
поетів і письменників 
д р у к у в а л и с я  у  ж . 
“Забой”. З відомих письменників, що входили до “З”. на 
Криворіжжі часто бували Іван Ле, Іван Лисогоренко, М. 
Соболенко та ін. З 1927 “З”. розпорядженням ЦК КП(б)У став 
складовою частиною ВУСПП, а зі створенням Спілки рад. 
письменників України у 1932 “З”. припинив своє існування.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 6 лип.; ЕУ, т. 2. Львів, 1993, с. 704. 

“Забой” – літ. журнал 
письменників Донбасу 
і Кривбасу. Засновано 
у 1922 при редакції газ. 
“Кочегарка” (рудн. ім. 
Артема). Спочатку виходив 
рос. мовою, у сер. 1920-х 
українізований. З 1925 – 
орган однойменної літ. орг-
ції. Редактор Г. Багнюк. У 
1932 перейменовано на 
“Літературний Донбас”.

М і с ц .  л і т е р а т о р и 
вважали, що редакція 
“З”. “нечуло ставиться до 
криворожан, мало друкуючи їхні твори у своєму часописі”.

 Завод – пром. підпр-во з механізованими процесами вир-
ва. 1-м з великих підпр-в став Гданцівський чавуноливарний 
з-д (1892). У 1900 пущено З-д землеробських знарядь Фрезе, 
у наступні роки – чавуно- і мідноливарний З.Б. Василовського 
(див. Василовського з-д) чавунний і мідноливарний З. Статіва 
і К0, ливарний З. Савінкова і Ружицького, З. гірничого 
обладнання “Комуніст”, автомоторемонтний З. (1930), КМЗ 
(1934), Коксохімічний З. № 28 (1936).

До 1913 виникло ряд З. харчової пром-сті: з вир-ва 
мінеральних вод (Суботовської Х.Л., вул. Поштова; Качан 
С.Б.–Левенсона, вул. Глинка; І. Зака, вул. Верхньобазарна) 
кишковий З. І.Л. Зільбермана при міській різниці. З. колісної 
мазі т-ва “Спадкоємці І.М. Лібермана”, вул. Вокзальна і С.М. 
Кісілевського, вул. Миколаївська. Працювало 2 миловарних 
З.: т-ва “Спадкоємці І.М. Лібермана”, вул. Вокзальна і М.І. 
Кіржнера, пл. Базарна. Існував ряд цегельних З.: на Гданцівці 
І.М. Должанського та ін., братів Іванових і Образцова, пл. 

Новоярмаркова, І. Кана, ст. Долгінцево. А також черепичні З.: 
на Гданцівці А.І. Гольдіна, Л.М. Дунаєвського, на вул. Червона, 
І.А. Княжицького, при ст. Кривий Ріг. На вул. Вознесенській 
розташовувався пивоварний З. І.Є. Кофмана. У кін. 1929-го 
відкрито 2 З. місцьпрому: “Червоний металіст” і “Місцьпром”, 
а у 1932 – З. “Компровосталь”.

У Криворізькому окрузі на 1 жовт. 1925 нараховувалося 
52 маслоз-дів, 5 механічних, 2 пивоварних, 1 миловарний, 14 
цегляних, 5 по обробці шкіри.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 131.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 
147–148.

Завод землеробських знарядь Фрезе (с. Зелене 
Поле Веселотернівської волості). Засновано у 1900 Фрезе 
Йоганом Йогановичем. З. виготовляв віялки, плуги, жатки, 
снопов’язки, молотили, букери та ін. Вир-во зупинено з поч. 
Першої світової війни. Роботу відновлено у берез. 1921, а у 
верес. того ж року З. призупинено через відсутність вугілля. 
У подальшому використовувався окружним відділом місц. 
пром-сті як ремонтна база с-г машин і знарядь. У берез. 
1927 З. продано Зеленопільському с-г т-ву під майстерню з 
ремонту тракторів та с-г техніки.

Літ.: По Екатерининской железной дороге. Екатеринослав, 1903, с. 
122; “Криворожское уездное отделение УкрРОСТА”, 1921, 16 мар.; 
“За работу”, 1921, 25 сент.; “Красный Горняк”, 1927, 16 мар. 

Загальна трудова повинність – примусовість праці, яка 
випливала з ідеї цілком позбавленого ринкових важелів 
планового г-ва. Запроваджено на Криворіжжі не відразу. 
Конституція 1918, яка визнала працю обов’язковою, не 
передбачила механізму, який би забезпечував це гасло. 10 квіт. 
1919 з’явився декрет РНК РСФРР “Про загальну мобілізацію”. 
ним встановлювався принцип призову  робочої сили через 
профспілки, а згодом – через місц. органи Наркомату праці. У 
зв’язку з необхідністю госп. відбудови з кін. січ. 1920 розпочато 
мобілізацію “індустріального пролетаріату” та застосування 
військ. частин для госп. 
потреб .  Моб іл і зац ію 
г ірничих працівник ів 
розпочато у квіт. 1920. З 
цього часу до Кривбасу 
прибуває велика к-ть 
призваних гірничих інж., 
техніків та кваліфікованих 
роб і тник ів .  Зг ідно  з 
наказом № 58 від 15 
жовт. 1920 Укртрудармії 
Криворізький рудний 
р - н  о г о л о ш е н о 
мілітаризованим – він 
і  с тав  єдиною адм. -
військ. одиницею. На 
вир-ві вводилася віськ. 
дисципліна з підлеглістю 

Оголошення про конференцію, 
1930, червень 

Оголошення про підписку 
на журнал, 1930, лют. 

Схематичний план з-ду Й. Й. Фрезе в с. Зелене поле 
(виконаний 1949)

Декрет про загальну
трудову повинність, 1918

ЗАА-ЗАГ
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ревкому і штабу Укртрудармії, на чолі якого стояв С.К. 
Мацилецький. Сюди також переведено 1 батальйон у якості 
робочої сили, а у разі потреби – для примусу і покарання. 
Мобілізації підлягали всі чол. віком від 18 до 45 років.

Слід підкреслити, що лінія на військовизацію праці зустріла 
опір як у середовищі робітничого класу, так і комуністів. 
Ревком мав право вилучати фахівців з будь-якої установи 
і направляти на потрібні в даний час місця. Воєнно-польові 
методи кер-ва виявилися малоефективними і від них 
відмовилися у листоп. 1921.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 39, Оп. 1, С. 43, А. 220–221.
Літ.: “Горное дело”, 1920, № 1, с. 29; Мельник О.О. Гірнича інтелі-
генція Криворіжжя: соціальний портрет. В ж. “Саксагань”, 2003, № 
3, с. 64–66.

Загальне початкове навчання – н. всіх без винятку дітей 
визначеного віку в загальноосвітніх шк.

У  Х е р с о н с ь к і й  ч а с т и н і 
Криворіжжя (пд.) проекти переходу 
до З.п.н. почали розглядатися ще 
у кін. 19 ст. (особливо з 1892), 
але відсутність коштів для буд-ва 
потрібної к-ті шк. дала можливість 
визначити лише концептуальні 
принципи переходу. Гол. з них: 
1) н. повинно бути обов’язковим 
для всіх; 2) безкоштовність; 3) 
відкритість для всіх незалежно від 
суспільного стану.

У  В е р х н ь о д н і п р о в с ь ко м у 
повіті проект З.п.н. розроблено 
і н с п е к т о р о м  н а р .  у ч - щ  Г . І . 
Шепелєвим у 1909. Земські повітові 
збори прийняли його за основу. 
Згідно з планом введення освіти 
намічалося здійснювати поетапно 
на протязі 1905–30. З цією метою 
на кошти земства  збирались 
відкрити 128 нових шк. на 263 
класи і розширити існуючі на 47. Всього, з урахуванням шк. 
МНО і церковно-приходських, необхідно було створити 310 
нових класів. Планувалося, що половину коштів на буд-во 
шк. і їх утримання виділить земство, а другу частину – МНО. 
Земство приступило до здійснення реформи у 1910, але 
Перша світова і громадянська війни не дозволили реалізувати 
ці задуми. У 1917 аналогічний проект було розроблено урядом 
УНР і видано відповідний закон про З.п.н., але у тих умовах 
його здійснення було неможливим.

За доби рад. влади закон про З.п.н. прийнято 30 лип. 1924. 
На Криворіжжі масову кампанію за З. п. освіту розгорнуто 
на поч. 1929. Міськрадою приймається ряд рішень про 
звільнення шкільних приміщень стороннім орг-ціями. На кін. 
1929 перехід здійснити не вдвалося – з дітей віком 8–9 років 
навчалося лише 74,2 %. Поза шк. у Криворізькому окрузі 
залишалося 5 244 дитини, всього дітей шкільного віку було 
17 552. додатково було необхідно 40 шк. і 440 вчителів. З 
метою більшого залучення дітей на поч. верес. 1929 всі шк. 
міста переведено на 2-змінну роботу. Це дало можливість у 
листоп. охопити н. майже всю малечу віком 8–9 років, але пл. 
на одного учня складала лише половину від норми. 7-річні 
шк. було переведено на безперервний тиждень. У груд. 1929 
ще не всі діти 8–11 років відвідували шк.. Вважалося, що 
відставання у цьому питанні складає бл. 4-х років. На 1930/31 
навчальний рік планувалося долучити до навчання 7 368 
дітей у місті і р-ні. Додатково потрібно 207 викладачів, а фонд 
зарплати подали лише на 118. З метою здійснення урядової 
постанови міськрада 4 верес. 1930 оголосила мобілізацію 
вчителів, що працювали не за фахом. Повного охоплення всіх 
дітей шк. у Кривому Розі було досягнуто у трав. 1931. У сільс. 
місцевості під час голоду 1932–33 шк. відвідувало 50–70 % 
учнів, у Кривому Розі – бл. 95 %.
Дж.: Постановление Верхнеднепровского уездного земского со-
брания. 6 мая 1909, г. Верхнеднепровск, 1910. Приложение № 1, с. 

17–19.
Літ.: Кадкіна С.М. Спроби запровадження загальної народної освіти у 
дореволюційній Росії. В кн. Південний архів. Херсон, 1999, в.І, с. 160. 
Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий Ріг, 
2005, с. 255–263.

Заготзерно -  (див. Всеукраїнська контора Всесоюзного 
державного об’єднання по заготівлі зернових, бобових, 
круп’яних, олійних і фуражних культур (Заготзерно). 

Заготівельні організації – спеціалізований по окремих 
видах товарів З. апарат з розгалуженою мережею З. 
пунктів. 

У 1924–26 у Криворізькому окрузі діяли такі З.о.: 
Хлібопродукт – 25,4 % (частка заготівель), Укрмут – 24,9 %, 
Держторг – 16,8, Держбанк – 14,5 %, Райспоживспілка – 9,7 
%, Окрсільгоспспілка – 6,6 %, кооп. Гірник – 1,6 %, Маслот-т 
– 0, 3 %. 

К-ть заготівель по різних культурах мала такий вигляд:

Орг-ція
1924/25 1925/26 Різниця 

(у %)ц % ц %
Укрхліб 117 338 35,0 110 833 14,2 –5,6
Хлібопродукт 69 391 20,7 107 350 13,8 +54,8
Райспоживспілка 33 480 10,0 222 212 28,6 +562,6
Сільгоспспілка 10 365 3,1 173 747 22,4 +1586,4
Держбанк 23 707 7,2 22 559 2,9 –7,0
Ін. держ. та кооп. орг-ції 7 119 2,1 13 050 1,9 +82,5
Разом держ. та кооп. орг-ції 261 400 78,1 649 751 83,8 +148,6
Разом приватні орг-ції 73 740 21,9 125 805 16,2 +70,6
Разом по округу 335 140 100 775 556 120 +131,4

По мірі згортання непу із З. ринку було витіснено 
приватників, а сис-ма держ. заготівель еволюціонувала у бік 
ще жорсткішої централізації. Так, вже у 1929 на місц. ринку 
діяли лише 3 основних групи З.о.: Сільгоспкооперація – 40 
%, Споживкооперація – 40 %, Союзхліб – 20 %.

Після колективізації сис-ма З.о. змінилася – у 1932 її 
реорг-но згідно з постановою РНК СРСР від 13 лют. у 
напрямку ще більшої централізації і пристосування до 
нових екон. умов, Так,  єдиним заготівельником зернових 
стало р-не відділення “Заготзерно”, що утворилося у 
результаті об’єднання Союзхліба, Хлібспоживцентру і 
Центросоюзу. Купівлею картоплі займалися “Союзплодовоч” 
і “Центроспілка”, вони ж провадили і заготівлю овочів. Крім 
того, до т. зв. децентралізованих заготівель овочів широко 
залучалися закриті робітничі кооперативи (ЗРК), споживча 
кооперація, “Союзнархарч” і сис-ма держ. торгівлі. Закупку 
худоби було зосереджено в руках “Заготскоту”, який підлягав 
Наркомпостачу СРСР і був утворений шляхом обєднання 
колиш. апаратів “Союзм’ясо”, “Хлібоживцентр” і “Центроспілка”. 
Заготівля молока проводилася відділеннями “Союз молоко”, 
яке охоплювало 50 % всього товарного молока, що йшло на 
постачання міста. Запасання молока для його переробки 
на масло, сир та ін. продукти вели “Союзмаслопром” (66 
%) і “Центроспілка” (13 %), а також радгоспні об’єднання 
Наркомзему. Закупівлі вовни було передано Наркомату 
легкої промисловості в особі його об’єднання “Заготшерсть” 
(бл. 70 %) і “Центроживсировині” (бл. 30 %). Заготівлю 
шкіряної сировини проводило об’єднання “Заготшкіра”, 
що входило до сис-ми Наркомлегпрому, а також вказані 
вище “Центроспілка” і “Центрошкірсировина”. Продукція 
птахівництва збиралася сис-мою споживчої кооперації, а 
також “Заготптах”. Скупівлю відходів тваринництва (щетина, 
кінський волос, роги й копита, пух, перо, хутро) проводили 
відповідні З.о. Наркомзовнішторгу (див. Експорт другорядний) 
і кооперації.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 3, С. 1289, А. 11, 59 зв.; Там само, Оп. 5, С. 
638, А. 11.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1932, 19 серп.; БСЕ, т. 25. М., 1932, С. 
770–771.

Заготівля сільськогосподарських продуктів – метод 
зосередження у руках рад. держави значної к-ті с-г продуктів 
для централізованого постачання міст, армії та для експорту; 
засіб експропріації неоплаченої частки продукту праці 
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Проект рішення земства 
про загально-початкове 
навчання у Верхньодні-

провському повіті, 
1909, трав.
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колгоспників на користь держави. 
У колгоспах практикувалося 4 форми З. с-г п.: обов’язкові 

поставки, натуроплата МТС (див. Машинно-тракторні станції), 
держ. закупки, контрактація техн. культур. Крім вказаних до 
фонду З. с-г п. здавали свою продукцію радгоспи, а з держ. 
млинів надходив мірчук. Плани З. с-г п. розглядалися як держ. 
завдання і підлягали найсуворішому виконанню.

З утвердженням рад. влади на Криворіжжі у 1918 З. с-г 
п. проводилися шляхом збору продрозкладки (див. Воєнний 
комунізм). Згідно з нормами, затвердженими у лют. 1919, 
селянам залишали по 14,5 пуд. хліба на рік на їдця, а всі 
рештки забиралися безкоштовно на користь держави. У 
1920–21 Криворізький повіт повинен був здати 950 тис. пуд. 
стеблефуражу, 1,8 млн. пуд. зернофуражу, 35 104 пуд. м’яса 
рогатої худоби, 14 339 пуд. свинини, 11 619 голів овець, 7 974 
пуд. битої птиці, 97 490 пуд. картоплі, 458 776 пуд. овочів, 213 
734 пуд. олійних культур та ін.

З 1921 введено продподаток (див. Неп), а з 1924 – З. с-г 
п. почала здійснюватися через вільний ринок. Так, за 1924/25 
Криворізький р-н здав єдиного с-гю податку на 214 085 крб. 
(104,3 %), а по Криворізькому округу ця сума склала 2 798 
885 крб. Характерно, що бідняцькі (без худоби) г-ва виконали 
план лише на 47 %. У 1926 хлібозаготівля була визначена (по 
округу) в 9 364 тис. пуд., але через неврожай цей показник 
зменшено до 8 911 тис. пуд. На 1 квіт. 1926 було заготовлено 
лише 5 106 тис. пуд. (57,4 %). З 1927 введено сис-му 
контрактації, за якою селяни укладали договір на постачання 
п. державі взамін на пром. товари. У серп. 1928 підвищено 
закупівельні ціни на хліб від 1 до 2,5 коп. за кг. Річний план 
хлібозаготівлі на 1929/30 по Криворізькому округу визначено 
в к-ті 12 640 000 пуд., з них продовольчих культур 7 млн. пуд. 
Після колективізації (1930) введено примусові хлібоздачі за 
нормами, які визначалися в центрі. 

Хлібозаготівлі по селянському сектору в 1930–33 по 
Криворізькому р-ну склали (в тоннах):

Рік План Фактичне виконання % виконання
1930/31 54 298 57 253 105,4
1931/32 40 000 33 908 84,8
1932/33 45 406 33 377 73

 
З січ. 1933 введено обов’язкові поставки за більш 

раціонально обрахованими нормами, які склали 3,1 ц з 1 
га планового посіву в колгоспах, які не обслуговувалися 
МТС, і по 2,5 ц з 1 га для тих, які ними обслуговувалися. З 
1935 ці норми знижено до 2,4 і 2,3 ц відповідно, а протягом 
1936–40 – до 2,4 і 2,0 ц. З черв. 1940 обов’язкові поставки 
стали нараховуватися з га ріллі або оброблюваної пл. Було 
встановлено диференційні норми податку, залежно від якості 
землі, які в середньому для Криворізького р-ну склали 167 кг 
з 1 га. Ці норми проіснували до 1953.

Натуроплата за роботи МТС з 1933 складала 20 % врожаю. 
У 1934–38 її було знижено до 125 кг з 1 га зернових, з 1939 

вона залежала від урожайності та виду робіт і становила 
бл. 185 кг з 1 га. З. ін. с-г п. проводилась аналогічно. Так, у 
1937 Криворізький р-н повинен був здати 557 т м’яса. З 1940 
введено норму – 4,5 кг м’яса на 1 га наявної землі на рік. Крім 
того колгоспники повинні були давати по 34 кг м’яса на двір на 
рік незалежно від того, є в г-ві худоба, чи немає. Обов’язкові 
поставки молока протягом 1933–40 становили 470 л від 
колгоспної і 110 від приватної корови. З 1941 норма здачі 
для колгоспників піднялася до 176 л молока на корову. Понад 
обов’язкові поставки держава різними засобами змушувала 
продавати їй продукцію за трохи вищими цінами через сис-му 
т. зв. децентралізованих заготівель або держ. закупок.

З. с-г п. держава оплачувала монопольно встановленими 
низькими цінами (див. Ціни). Середні колгоспні заготівельні 
ціни у 1934–54 складали (крб. за ц):

Назва продукту Обов’язкові поставки Держ. закупівля
Пшениця 9,65 120
Картопля 10 30
Свині 60 300
Вел. рог. худоба та вівці 30 145
Птиця 90 350
Молоко 15 75
Масло 250 1 250
Яйця (100 шт.) 4 20

Платячи низькі ціни, держава визискувала колгоспи. Потім 
п. перепродувалися споживачам за високими цінами. Високі 
надприбутки (сотні %) надходили до Держбанку СРСР у формі 
податку з обігу (див. Податки) і використовувалися для потреб 
індустріалізації, озброєння, утримання держапарату.

Примусова сис-ма З. с-г п. гальмувала розвиток с. г., 
вбивала у колгоспників бажання працювати з високою 
результативністю.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф, 1, Оп. 20, С. 238, А. 63; ЦДАВОВУ, Ф, 1, Оп 2, С. 3662, 
А. 117–118; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 10–11; Там само, Оп. 4, С. 765, 
А. 120; Там само, Оп. 5, С. 638, А. 11.
Літ.: Довідник з основних статистично-економічних показників 
господарства р-нів Дніпропетровської області УРСР. Х., 1933, с. 104; 
“Червоний Гірник”, 1937, 10 берез.; ЕУ, т. 2. Львів, 1993, с. 709–711.

ЗАГС (Запис актів громадянського стану) – установи 
для реєстрації актів громадянського стану. Підлягали МВС 
і як підвідділ загал. відділу – президії (з 1939 – виконкому) 
Криворізької міськради. При сільс. і селищних радах, де 
не було ЗАГСів, ці акти реєструвалися безпосередньо у 
виконкомах.

У Кривому Розі ЗАГС створено у берез. 1919 як відділ 
повітового виконкому. У 1921 заввідділом ЗАГСу призначено 
Стогнія. У трав. 1923 введено збір за послуги ЗАГСу і тоді ж всі 
метричні книги з церков р-ну передано до ЗАГСу. У 1923–24 
ці показники по округу мали такий вигляд: народилося 11 157 
хлоп. і 10 216 дівч., померло 3 405 чол. і 3 299 жін., укладено 
4 741 шлюбів, 471 розлучень. З 1 жовт. 1924 по 1 жовт. 1925 
у Кривому Розі зареєстровано 625 народжень хлоп. і 607 
дівч., померло 249 чол. і 220 жін., шлюбів 438, розлучень 72. 
У Криворізькому окрузі за вказаний період народилося 12 479 
хлоп. і 11 901 дівч., померло 4 660 чол. і 4 207 жін., шлюбів 
укладено 7 109, розлучень 870. У січ. 1925 у 9 великих селах 
округу було відкрито відділення ЗАГСів. 

З 1 квіт. по 1 жовт. 1926 у Криворізькому ЗАГСі 
зареєстровано: 640 актів про народження, 282 про смерть, 
232 шлюбних, 63 про розлучення. 

З 1931 міський ЗАГС існував як підвідділ загал. відділу 
міськради.

У 1935 архіви сільрад про г. с. передано до Криворізького 
ЗАГСу.

У черв. 1936 у Кривому Розі зареєстровано 80 розлучень, 
а у лип. після виходу постанови про заборону абортів, оплату 
за розлучення та ін. їх к-ть скоротилася до 15, а у верес. 
– до 4. 

Завідуючим міського бюро ЗАГСу у 1939–41 був Пасс.
Дж.: ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 62; ЦДАВОВУ, Ф, 1, Оп. 2, С. 1430, А. 41–42; 
Там само, С, 3662, А. 29; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 82 зв.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1936, 5 жовт.; Те ж саме, 1937, 4 верес.; Те ж саме, 
1940, 18 серп.
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Робітники рудн. ім. Дзержинського під час допомоги в збиранні 
врожаю колгоспникам, 1925
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Заїжджий двір – готель, обладнаний як для перебування 

людей, так і коней з возами. У Кривому Розі існувало 
кілька З.д. в р-ні пл Базарної та Староярмаркової (нині 

вул. Сиволапа). З 1922 по 1929 З.д. знаходився на вул. 
Жовтневій, 42. Його утримував А.А.Малецький. “Славився” 
своєю антисанітарією.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1929, 11 груд.

“Займ Свободи” (рос.) – випущений Тимчасовим урядом 
постановою згідно з постановою від 27 берез. 1917 для 
фінансування продовження розпочатих реформ і війни. Був 
розрахований на 94 роки з 5% номінальних при підписній 
ціні 85 крб.

У трав. 1917 Криворізька Рада ухвалила постанову 
про негайну підписку на “З.С.” Через 2 місяці, у лип., було 
прийнято ще одне рішення про купівлю облігацій за рахунок 
коштів Ради. Створено комісію з 3-х осіб для орг-ції роботи 
серед населення і агітації за підписку. Серед широкого 
загалу населення краю “З.С.” не користувався популярністю, 
не дивлячись на підтримку його соціалістичними та ін. 
буржуазними партіями (крім більшовиків).

У лют. 1918 облігації “З.С.” було пущено в якості грошей 
у межах Катеринославської губернії у зв’язку з нестачею 
паперових. Загальні надходження від реалізації “З.С.” склали 
18 % від усіх грошей, які дали ін. З. 1917.
Літ.: «Известия Криворожского Совета рабочих, солдатских и крас-
ноармейских депутатов», 1917, № 11, № 15, № 16; «Звезда», 1918, 
26 февр.

 Залізний вік – період 
в історії людства, який 
розпочинається бл. 1000 
р. до н.е. На Криворіжжі 
поч. З.в. пов’язується 
з  к і м м е р і й с ь к о ю 
культурою. Серед укр. 
науковців ранній З.в. 
под іляється  на  так і 
періоди: предскіфський –
до 8 ст. до н.е., скіфський 
–  7 – 3  с т .  д о  н . е . , 
сарматський – 2 ст до н.е. 
– 4 ст. н.е. Ранній З.в. на 
Криворіжжі відмічений 
такими явищами як поч. 
виготовлення знарядь 
праці і зброї із заліза, 
входження регіону до 
ранньодерж. скіфських 
і сарматських утворень. 
Крім названих до раннього З.в. відноситься і черняхівська 
культура.

На Криворіжжі опосередкованим доказом використання 
місц. сировини слугують знахідки плавильних печей у Дубовій 
і Червоній балках.
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 83. Мельник А.А. Кто 
мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 47–52.

Залізничний транспорт – основний засіб т. на Криворіжжі 
з 80-х 19-го (див. Придніпровська залізниця).

Залізопрокатних заводів у Костянтинівці акціонерне 
товариство. У 1917 володіло “Камчатським” рудн. біля ст. 
Жовта Річка, а також у містечку Кривий Ріг рудн. “Сушкова 
Балка” (знаходився навпроти суч. ринку “Центральний”, на розі 
вул. Кобилянського і п-ту Миру) і “Червоний”. Управляючим 
криворізькими рудн. був І.І. Рейман, завідувачем – штейгер 
М.А. Карпов.
Дж.: Адресная книга горнопромышленных предприятий Юга России. 
1917. Х., 1917, с. 155–160.

Залізорудна промисловість – видобуток шахтним 
або відкритим 
м е т о д о м  т а 
обробка залізної 
руди до такого 
с т а н у ,  щ о б 
з  н е ї  м о ж н а 
було отримати 
сировину  для 
металург ійної 
п. (рудоочистка, 
рудозбагачення, 
а г л о м е р а ц і я 
руди тощо).

Н а  д у м к у 
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Оголошення про підписку на займ,  1917

Заїжджий двір на вул. Жовтнева 20-х рр. 20 ст., фото 50-х рр.

Поховання раннього залізного віку 
біля вовнопрядильної фабрики, 

1983

Шахта Комунар рудн. ім. Дзержинського 
30-ті 20 ст.
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деяких  геолог ів  (С. 
Конткевич, К.  Фукс, 
Ю .  Ге р ш о й г  т а  і н . ) 
і істориків (Б.Граков) 
видобуток і  обробка 
криворізької залізної 
руди могла відбуватися 
ще за часів перебування 
у  П р и ч о р н о м о р ’ ї 
скіфів (4 ст. до н.е.). 
Опосередковано на 
це вказують залишки 
плавильних печей біля 
Гайдамацької печери 
у Дубовій балці ,  як і 
досліджував Б. Граков 
у  1 9 4 6 .  В і н  т а к о ж 
припускав, що метал 
могли виплавляти у період 
існування Запорізької 
Січі. З 1881 розпочався 
п р о м .  в и д о б у т о к 
криворізької залізної 
руди за ін іц іативою 
О.М. Поля, який став 
с п і в з а с н о в н и к о м 
французького АТ під 
назвою “Анонімне АТ 
Криворізьких залізних 
руд” (див. Криворізький залізорудний басейн).
Літ.: Танатар И.И. Геологический очерк Криворожского железоруд-
ного бассейна. Кривой Рог, 1922. Граков Б.М. Інформаційний звіт 
Нікопольської археологічної експедиції за 1946 рік. А.П., К., 1949, т. 
2, с. 112–115.

Замощення вулиць – брукування тротуарів і проїзжої 
частини каменем або покриття асфальтом, бетоном, 
цементом тощо.

Сис-матичні роботи по З. в. розпочато у 1924. За період 
з 1 жовт. 1924 по 1 жовт. 1925 у Кривому Розі зроблено 
мостових на пл. 2 343 м2, перемощено проїздів на пл. 852 
м2, тротуарів забетоновано 396 м2, заасфальтовано 2 556 
м2, встановлено 852 пог. м бордюрів. З трав. по жовт. 1926 
було покладено 840 м2 брущатки, залито асфальтом 1 370 м2 
і замощено бетонними плитами 41 м2 тротуарів на загальну 
суму 15 352 крб. За 1927/28 було замощено під’їзні шляхи до 
міста, зроблено нове мощення від ст. Карнаватка до Кривого 
Рогу, перемощено дорогу від ст. Кривий Ріг (нині Кривий Ріг 
Західний) до центру міста, переложено в. Жовтневу, Леніна і 
Петровського (нині Сиволапа), а також частково перемощено 
інш. в. На З. використано бл. 48 тис. крб.

У 1929 на ремонт тротуарів виділено 1 тис. крб. Згідно з 
планом 1930-го на ремонт старих тротуарів відпущено 8 тис. 
крб. і 150 тис. крб. – на спорудження нових.

Темпи З.в. міста склали: 1924 – 3 в., 1925 – 3, 1926 – 4, 
1927 – 5, 1928 – 7, 1929 – 10, 1930 – 13.

На рудничних селищах ця справа була набагато гіршою. 
Так, на 1 черв. 1931 з 7 селищ 4 не мали впорядкування. 
Міськрада асигнувала на створення тротуарів і пішохідних 
доріжок та З.в. 184 тис. крб.

У 1937 на брукування в. відпущено 135 тис. крб., зокрема 
перебруковано в. Леніна. 85 тис. крб. виділено на ремонт уже 
наявних тротуарів і бруківки. 

До поч. війни постійним недоліком робіт по З. в. була 
низька якість (особливо асфальтування), це вимагало 
щорічного ремонту.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 3662, А. 86; Там само, Оп. 3, С. 3402, 
А. 58.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 148–157.

Заощадження – нагромадження вільних сум грошей, 

які населення не витрачає на споживання. З. є мірилом 
заможності й життєвого стандарту. На Криворіжжі З., 
вкладені в ощадні каси, становили:

Рік
Сума по Криворізько-
му округу, з 1931 – по 

р-ну (тис. крб.)

Середній розмір вкла-
ду по Криворізькому 
округу (р-ну) (крб.)

Сума по м. 
Кривий Ріг (тис. 

крб.)
1923/24 17,0 12,4

1925 69,7 70–80 21,7
1926 111,4 35,9
1927 341,0 82 56,8
1928 934,0 120 495,2
1929 779,3 124 226,0
1930 693,7 29 356,4
1931 – 865,5
1932 1 773 1 373
1933 2 912 10 2 334
1934 3 493 2 747
1935 4 073 3 160
1936 6 739 6 527
1937 8 240 8 533
1938 11 000 258 10 003
1939 12 650 11 531
1940 10 812 9 949
1941 11 932 10 663

З таблиці видно, що суми заощаджень незначні. Це вказує 
на бідність населення. Відсоток нарахувань на З. складав 
3–6. 

У міжвоєнний період практикувалися примусові З. у 
вигляді позик, які випускалися майже щорічно на великі суми. 
Фактично, кожен працюючий повинен був підписатися на 
облігації, які складали вартість місячної зарплати.
Дж.: ДАДО, Ф, 19, Оп. 1, С. 906, А. 112.
Літ.: Нові адміністративні р-ни УСРР. Х., 1930, с. 176, 283; “Красный 
Горняк”, 1925, 27 июл.; Те ж саме, 1926, 14 ноябр., 19 ноябр.; Те ж саме, 
1927, 15 февр., 8 июн., 23 ноябр.; Те ж саме, 9 июн., 6 июл.; “Червоний 
Гірник”, 1929, 8 груд.; Те ж саме, 1937, 14 берез.; Те ж саме, 1939, 27 
січ., 6 лип.; Те ж саме, 1940, 15 берез.

«Записки Императорского Одесского Общества 
Истории и Древностей», (1844–1919, 33 т) – періодичні 
збірки, присвячені питанням археології, історії, географії та 
етнографії Південної України.

У багатьох випусках безпосередньо згадується наш регіон. 
Так, у т. 2 (1850) опубліковано працю Гавріла, архієпископа 
Херсонського і Таврійського “Хроніко-історичний опис церков 
єпархій Херсонської і Таврійської”, де сказано про існування 
церкви у Кривому Розі у 1761. У т. 3 (с. 286) вказується, 
що Катерина ІІ побувала у Кривому Розі 3 черв. 1787. 
Про мегалітичні прадавні споруди Криворіжжя розміщено 
інформацію у т. 7 (1866, с. 97, 100). У т. 8 (1872) опубліковано 
статті нашого земляка О.М. Поля “Археологічні пошуки” та 
“Мішурін Ріг”. Про знахідку унікальної стели з сарматськими 
знаками у р-ні ст. Шмакове вміщено повідомлення у т. 16 
(1894), а у наступному – стаття “Опис топографічного огляду 
Херсонської губернії”, де зображена природа нашого краю.
Дж.: ЗИООИД, т. 2. Одеса, 1839, с. 148; Те ж саме, т. 3. Одесса, 1841, 
с. 286; Те ж саме, т. 7. Одесса, 1866, с. 97, 100; Те ж саме, т. 8. Одесса, 
1872, ч. 436–450; Те ж саме, т. 16. Одесса, 1894, с. 63.

Запорізька Січ – військ.-політична орг-ція укр. козацтва. 
Виникла внаслідок стихійної колонізації земель Середнього 
та Нижнього Подніпров’я у сер. 16 ст.

Терени суч. Криворіжжя протягом всього істор. часу 
існування З.С., не дивлячись на неодноразову зміну 
територіальних меж “козацької республіки”, знаходились в 
її землях. З 1734 наш край входив до складу 3-х паланок: 
західна частина (правобережжя Інгульця) відносилась до 
Бугогардівської паланки; лівобережна частина, до повороту р. 
Саксагань зі сх. на пн. (лінія розташування шахти “Саксагань”) 
знаходилась в Інгульській або Перевізькій паланці; пн. 
частина Кривбасу належала Козацькій паланці. 

З Криворіжжям пов’язані імена таких видатних діячів 
З.С. як Сидір Білий осавул, наказний отаман. Під час рос.-
турецької війни 1768–79, коли ставка Коша знаходилася 
поблизу зимівника Кривий Ріг, С. Білого було нагороджено 
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Знаряддя праці Криворізьких 
гірників кін. 19 - поч. 20 ст.
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золотою медаллю без алмазів за героїзм під час бойових 
дій (1771). Його брат Андрій мав землі у р-ні нинішнього сел. 
Широке. Він став одним з організаторів Чорноморського 
козацького війська у 1780–83. У 1787 супроводжував як 
охоронець Катерину ІІ під час її подорожі до Криму. Отримав у 
нагороду золоту табакерку. Помер від ран, отриманих у 1789 
під час штурму Кінбурна (Очаков). Микола Білий деякий час 
був Січовим отаманом.

Бували у нас і полковник, суддя Війська З. Микола 
Косап, кошовий отаман Павло Козелецький,  осавул Андрій 
Лях. У 1770 на Криворіжжі знаходилися такі відомі військ. 
діячі козацтва як Григорій Лантух і Пилип Пилипенко. Сам 
зимівник Кривий Ріг належав відомому старшині Війська З. 
Василю Богацькому, який у 1749 був одним з 4-х депутатів на 
переговорах з Польщею по встановленню кордонів. Вірогідно, 
що по мірі дослідження історії Криворіжжя в період існування 
З.С., будуть додані нові імена видатних діячів, доля яких була 
пов’язана з нашим краєм.
Літ.: Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Т. 1. Львів, 1990, с. 
14–25; Балабушевич Т.А. Територія та кордони Запорізьких земель 
(1667–1775). В кн.: Історично-географічні дослідження в Україні. К., 
1994, с. 84–85; Мельник О.О. Наше минуле. А ж.: “Саксагань”, 2005, 
№ 2, с. 7–9.

Зарічний, 5-й мікрор-н м. Кривого Рогу. У зоні забудови 
З. у 1986 досліджено 3 кургани, які вміщували 30 поховань 
енеоліту і доби бронзи (кін. 3 – 2 тис. до н.е.). Поховання 
давньоямної культури здійснені у прямокутних камерах, 
перекритих деревом або кам’яними плитами. Для впускних 
могил характерні ями з уступами і кругове планування. 
Померлі у більшості випадків лежали скорчено на спині або 
на правому боці, орієнтація нестійка, кістки злегка покриті 
вохрою. У більшості поховань до інвентарю входили шматки 
формованої вохри. Навкруги основної могили 5 кургану 4 
зафіксовано викопаний рівчак діаметром 11 м, а могила 8 
цього ж кургану була перекрита 3-ма антропоморфними 
стелами, причому на 2-х з них червоною вохрою було 
намальовано пояси – символ влади. 

Катакомбні захоронення здійснено в овальних камерах 
з округлими вхідними ямами. Кістяки лежали витягнуто на 

спині. Багатством інвентарю 
виділялися 2 поховання. У могилі 
4 кургану № 3 знайдено глиняну 
чашу, кам’яний вівтарик у формі 
голови бика, амфіболітові товкач 
і сокирку. Череп померлого у 
тім’яній частині мав круглий отвір 
діаметром 3,5 см – прижиттєва 
трепанація. У захороненні 10 
кургану № 4 знайдено 2 ліпних 
горщика, сковорідка, бронзові 
ніж та шило, 75 бабок овець.

І н в е н т а р  і н .  п о х о в а н ь 
складався з ліпних горщиків, 
кам’яної сокирки, крем’яного 
вістря стріли, формованої вохри, 
стулок прісноводної мушлі.

У  1989  досл ідж увалося 
поселення доби пізньої бронзи 
(16–12 ст. до н.е.) “Рибасово–2”. 
Розкрито пл. бл. 600 м2. У результаті роскопок відкрито: 
житлова і госп. будівлі, зольник (ритуальна яма з попелом 
та речами). Вироби представлені кам’яними, кістяними 
знаряддями та різноманітною керамікою.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 100, 104.

Заробітна плата – сума грошей, яку працедавець платив 
робітникам чи службовцям за виконання певної роботи. 
Основними, поширеними на Криворіжжі формами З.п. 
були: погодинна, – тобто плата за певний час праці (місяць, 
тиждень, година) і відрядна – плата за виконання визначеної 
норми чи об’єму роботи.

У  г і р н и ч о м у 
секторі середня 
З . п .  н а  1 9 1 3 
с к л а д а л а  3 8 , 2 
крб.  на місяць. 
В и н а г о р о д а 
з а  а н а л о г і ч н у 
п р а ц ю  у  1 9 2 1 
давалася грішми 
і  н а т у р а л ь н и м 
д о в о л ь с т в о м . 
У  п е р е р а х у н к у 
н а  г р о ш і  с у м а 
складала від 5,6 
тис. крб. до 273 

тис. крб., що у відсотковому відношенні до золотого рубля 
1913 коливалося від 0,2 до 8,0. У наступному 1922 платня 
разом з довольством (у золотих крб.) складала від 1,99 до 
27,4, що у відношенні до 1913 відповідало від 10,1 до 38,6. 
Заробіток 1923 був від 14,4 до 29,3 крб. (26–45 % порівняно 
з 1913), у 1924 – від 25,6 до 44,1, що складало 37,5 – 59,1 % 
відносно 1913.

Середня З.п. робітника на Криворіжжі у 1922 дорівнювала 
7,4 крб. (20,8 % від З.п. 1913). У 1924 вчитель отримував 
25–35 крб. на місяць, лікар – 35–40 крб., агроном – 40–50 крб. 
Місячна З.п. робітника гірничого відділу у 1924/25 становила 
40,4 крб., службовців – 85,1 крб., у 1925/26 – 52,3 крб. і 100 
крб. відповідно. У 1926/27 ці категорії отримували 56,16 крб. 
і 107,1 крб.

Переведення пром-сті Кривбасу на відрядну сис-му повністю 
завершилося у 1934. Це стимулювало продуктивність праці, 
але й одночасно значною мірою підвищувало її експлуатацію. 
За перевиконання норм було введено відрядно-прогресивну 
сис-му п. На місцях адм. підпр-в, виходячи з обумовленого 
фонду З.п. могла самочинно змінювати ставки робітникам і 
розцінки, що призводило до зловживань і конфліктів. Частка 
З.п. у гірничому секторі на 1940 складала 34 % від виробленої 
продукції.

Середня місячна З.п. працюючого у Кривбасі у 1929 
становила 68 крб., у 1932 – 115 крб., у 1937 – 237,1 крб., у 
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Прапор Війська Запорізького Низового (копія) в експозиції 
Криворізького музею

Запорізький зимівник

Поховання ямної культури 
кінця 3 тис. до н.е.

Видача зарплати на рудн. Суха Балка, 
поч. 20 ст.
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1940 – 319 крб.

У 1-й пол. 1941 середня З.р. робітника гірничої галузі 
склала 427 крб., а ІТП – 1 154 крб. на місяць.
Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 466, 474; ЦДАГОУ, Ф, 1, Оп. 20, С. 1916, А. 86; 
Там само, С. 1970, А. 92; ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 1, С. 1420, А. 29 зв.; 
Там само, С. 1909, А. 45, 47.
Літ.: ЕУ, т. 2. Львів, 1993, с. 755–756.

Заселення та господарче освоєння краю в кін. 18 
– сер. 19 ст. Під час існування Запорізької Січі у межах суч. 
Криворіжжя нараховувалося бл. 10 зимівників з населенням 
не менше, ніж 120 осіб. Після знищення володінь запорожців 
край став ареною колонізаційної діяльності намісника 
Новоросії Г. Потьомкіна. Запорожці, які продовжували жити на 
своїх землях і переходили до осілості у новостворених селах, 
з 1777 були обкладені поземельним податком (1 крб. з душі). 
З 1784 на Криворіжжя розпочато переселення економічних 
(колиш. церковних) і поміщицьких селян для заселення 
отриманих наділів одночасно сюди перевозять і держ. селян 
у слободи (Кривий Ріг, Широке, Шестерня). Указом від 12 
груд. 1796 за кожного втікача-селянина, який поселився на 
поміщицьких землях, новий хазяїн землі повинен заплатити 
поміщику власнику кріпака 50 крб. і залишити його жити на 
місці. Так. чин., відбулося часткове закріпачення поселенців. 
Під час ревізії (перепису) 1787 у Кривому Розі було 68 
дворів і 216 душ чоловічого населення – тобто загальна к-ть 
жителів досягала бл. 450 осіб. Факторами, які уповільнювали 
колонізацію були неврожай і посуха 1780, чума 1784, побіги 
невдоволених новими порядками колиш. запорожців.

У 1781–85 більшість вільних земель суч. Криворіжжя було 
роздано поміщикам з Росії та колиш. козацькій старшині. 
Поміщицькі і держ. селяни, переселені у край, звільнялися 
від податків на 10 років. Земля розбиралася швидко – її 
могли отримати всі бажаючі, включаючи селян. Продажна 
ціна на угіддя була низькою – бл. 15 коп. за 1 дес. З 1788 
переселення держ. (казенних) селян у Херсонський повіт було 
призупинено, а у січ. 1798 було припинено продаж держ. землі 
у приватні руки. 12 груд. 1801 було дозволено всім купцям, 
міщанам, казенним селянам і відпущеним на волю кріпосним 
купувати землю, а з 1804 таке право надано іноземцям, які 
бажали сюди переселитися. При цьому вони звільнялися 
від особистого податку. Нові власники землі через 10 років 
повинні почати сплачувати поземельний податок. Якщо 
землі були незаселені, але податок сплачувався своєчасно, 
то вони залишалися навічно за власником, у протилежному 
випадку – відбиралися і роздавалися новим господарям. 
У держ. поселеннях норм виділення землі на 1 г-во у 1806 
встановлена у 15 дес.

Дворяни, які отримали в тимчасове користування землі, 
заселили їх і розвинули госп. діяльність указом від 19 лют. 
1808 отримали їх у спадкове володіння. Остаточно земля, яка 
знаходилась у власності селянської громади Кривого Рогу, 
була за нею закріплена у 1823.

Період роздачі земель дворянству зафіксувався у 
назвах деяких сіл: Олександродар (Рахманівка), Царев Дар 
(Гданцівка), Дар Радевічу (Радевічево). 

У 1809 засновано 1-у єврейську землеробську колонію 
Інгулець. Велика к-ть кріпосних на Криворіжжя була 
переселена у 20–30-х 19-го. Одночасно посилилася тенденція 
втеч з нового місця проживання. Біглих ловили, причому за 
кожного спійманого рядовому жандарму видавали 10 крб. 
Спочатку дозволялося виплачувати за прийом втікачів по 
250 крб. за чол. і 150 крб. за жінку і залишати у себе, потім 
штраф зріс до 2 тис. крб.

У 1830-х виникло ще 2 єврейських поселення на 
Криворіжжі – Нововітебськ і Новожитомир. Уряд намагався 
всіх, хто переселився стихійно, утримувати у селах, 
заборонивши з 26 черв. 1821 зачисляти казенних селян у 
міщани або купецтво (тобто переселятися у місто). Згідно 
з правилами про переселення малоземельних селян від 24 
берез. 1824 їм повинно було виділятися від 8 до 15 дес. землі 
на ревізьку душу. 

З 1841 держ. органи 
почали контролювати 
розділ земель всередині 
громади і вести посімейні 
списки.

Н а  1 8 5 9  с е р е д н я 
щільн іс ть  населення 
склала 9,84 особи на кв. 
версту (по Херсонській 
г у б е р н і ї  –  1 3 , 6 1 ) . 
Н а с е л е н и й  п у н к т 
приходився на кожні 42,2 
кв. версти (по Херсонській 
губ. – на 22,0), причому 
половина поселень мали населення до 100 душ. В середньому 
в 1 пункті було 62 двора і 420 жителіів. На 100 чол. приходилося 
95,5 жін. Переважна більшість жителів були українцями – 71 
%, 10 % росіян, 4,0 % білорусів, 8,9 % євреїв. З рос. сіл 
Криворіжжя найбільшими були: Новоселівка, Новокурськ, 
Новодмитрівка, Златоустівка. Як відмічали дослідники, 
росіяни під впливом та місц. природних умов з часом втратили 
свої національні ознаки. Значна к-ть білорусів проживало у 
селах Олександродар і Царев Дар. Багато поляків проживало 
у Кривому Розі.

Динаміка зростання населення Кривого Рогу у кін. 18 
– сер. 19 ст.:

Рік Дворів Населення Рік Дворів Населення
1781 34 204 1816 482 2 184
1782 44 400 1833 539 3 156
1786 44 396 1837 586 3 416
1787 68 408 1838 596 3 576
1799 152 752 1859 604 3 644
1805 226 1 623

Населені пункти Криворіжжя (пд. частина) за станом на 
1859:

 Назва Дворів
Жителів

Примітки
Чол. Жін.

Миколаївка (Козельок) 60 175 172 Православна церква
Скалеватка 65 187 191
Городоватка 24 57 61
Красногорка 3 7 9
Зелене 50 102 107 Винокурний з-д
Латівка 18 49 53
Полтавка 26 48 54

Олександродар 151 596 553 Православний молитов-
ний будинок

Дремлюги, х. 4 12 15
Радушне 12 21 24

Кривий Ріг 554 1 801 1 843 1 церква, 2 ярмарки, 1 
базар

Скотовата Балка 3 11 14
Рябініна, х. 3 8 11
Поди 2 26 24
Іванівка (Салтиковка) 51 125 133
Новоселівка 23 71 75

Інгулець 165 730 666 Синагога, 3 молитовних 
будинки

Широке 441 1 750 1 802 церква, базар
Дар 19 78 78
Конюшки 5 7 8
Могилівка 12 21 19
Новокурськ 108 477 477 Церква
Шестерня 259 1 019 1 031 Церква, базар
Ганнівка 34 87 107

Дж.: Списки населенных мест по сведениям за 1859 г. СПб, 1868, с. 
XLII–LXXII; Материалы по оценке земель Херсонской губернии. Т. VI. 
Херсонский уезд. Херсон, 1890, с. 123–167.

Захисні лісові насадження – штучно створені посадкою 
або посівом н. для захисту с-г угідь, ґрунтів, водоймищ, доріг, 
населених пунктів від несприятливих природних факторів.

Вперше З.л.н. на Криворіжжі проведено під час існування 
воєнних поселень у 30-ті 19-го. У 1850 край з інспекторською 
перевіркою відвідав сенатор К.Ф. фон Врадке, який у своєму 
рапорті рекомендував терміново розпочати садити штучні 
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л.н. З цього часу місц. поміщикам вмінялося цим займатися. 
Але широко роботи розгорнуто не було. Планове н. лісосмуг 
розпочалося з 1929, коли у трав. окрвиконком виділив 15 
тис. крб. на облісіння берегів річок у м. Кривий Ріг. Великі 
роботи по обсадженню чаші Карачунівського водосховища 
планувалися з 1932, але голод і нестача коштів не дозволили 
повністю виконати задум – до 1936 було висаджено бл. 70 
га. Особливо інтенсивні роботи розгорнулися з весни 1936, 
коли за своєчасність виконання робіт по н. встановлено 
персональну відповідальність голів правлінь колгоспів і 
сільрад. Весною того року було висаджено 175 га, а восени 
– 139 га лісосмуг. Облісіння ставків здійснено на 20 га, ярів 
– на 46,5 га, поновлено посадки минулих років на пл. 41 
га. Розширено штати і пл. Криворізького і Долгінцевського 
лісопитомників. У 2-й пол. 30-х лісопарк насаджено в р-ні 1-ї 
лікарні та в Зеленому містечку, на схилах балки Червона, 
між КМЗ і з-дом “Коксохім” та Соцмістом. Всього на поч. 1941 
З.л.н. були на 1,2 тис. га. 
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 5, С. 636, А. 78; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 189, 
А. 27, 84; Там само, Оп. 2, С. 251, А, 42; ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 7025, 
А. 39.
Літ.: “Киевская Старина”, 1885, № 9, с. 97; Варгатюк П.Л. Криворіжжя. 
Дніпропетровськ, 1969, с. 155–156.

Збагачувальна фабрика – експериментальна ф. 
для збагачення залізистих кварцитів. Буд-во розпочато 
у жовт. 1930 на рудн. ім. К. Лібкнехта. На ф. згідно з 
проектом, розробленим Ленінградським ін-том “Механобр” 
повинні вивчатися 2 методи збагачення – сухий і мокрий. 
Продуктивність ф. розрахована на 650 т кварциту щодоби. 
Сировина – відвали багатих кварцитів рудн. ім. Артема та 
ім. К. Лібкнехта (вміст заліза 34–40 %). Підвіз матеріалу 
здійснювався у вагонетках нормального типу. Обладнання 
імпортне і вітчизняне. Ф. за масштабами того часу являлася 
найбільшою в СРСР. Замовник буд-ва – ПРТ, підрядчик – т-
ти “Індубуд” та “Сталь”.

Буд-во ф. планувалося закінчити у 1931, але через 
відсутність відповідних кадрів і незабезпеченість матеріалами 
спорудження затягнулося. Пуск 1-ї черги відбувся 7 листоп. 
1932. Ф. присвоїли ім’я “15-річчя Жовтн. революції”. 2-га черга 
стала до ладу 6 черв. 1933. Низька кваліфікація персоналу 
призводила до щоденних аварій і поломок, погана дисципліна 
праці, плинність кадрів, порушення технології вир-ва мали 
сис-мний характер протягом 2-х років. Правління ПРТ стало 
експлуатувати ф. як пром., а не дослідницьку. Все зводилося 
до виконання визначеного плану, який протягом 1933 було 
виконано на 20,7 %, а у наступному – на 62 %. У зв’язку зі 
збитковою роботою З,ф. у трав. 1936 було поставлено на 
консервацію.
Дж.: ДАДО, Ф, 19, Оп. 1, С. 189, А. 110; Там само, Оп. 2, С. 251, А. 94 
зв.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1930, 6 листоп.; Те ж саме, 1931, 4 лют., 13 
берез.; Те ж саме, 1934, 17 квіт.

 Звіринець – колекція 
д и к и х  т в а р и н ,  я к і 
утримуються у клітках і 
призначені для показу 
відвідувачам.

На поч. 20 ст Кривий 
Р і г  в і д в і д у в а л и  р і з н і 
приватні З., які зупинялися 
н а  С т а р о я р м а р ко в і й 
або  Базарн ій  пл .  1 -а 
велика зоовиставка за 
рад. часів відкрилася 26 
серп. 1928 під кер-вом 
професійного зоолога І.І. Островського. Серед тварин були: 
лев, африканський тигр, індійський леопард, тигровий оцелот, 
месопотамська гієна, нільський крокодил, бразильські удави, 
морський лев, броненосці з Парагваю, американські єноти, 
зайці агуті з Індостану, японська вогняна саламандра, мавпи 
різних порід (понад 10), північні олені, ведмеді, вовки, лиси, 
дикобрази та ін. В числі експонатів зоовиставки згадувалася 
також і “жінка-павук”. Плата за вхід – від 20 до 40 коп. 
Наступна аналогічна зоовиставка прибула до міста 13 верес. 
1929. З того часу З. періодично приїздили на гастролі до 
Кривого Рогу. традиційним місцем їхнього перебування був 
цирк, розташований на вул. Жовтневій (тепер на тій ділянці 
знаходиться банно-пральний комбінат).
Літ.: “Красный Горняк”, 1928, 21 авг., 12 сент.; “Червоний Гірник”, 
1929, 4 серп.; Те ж саме, 1939, 2 груд., 5 груд.

З в і р и н и й  с т и л ь  – 
особливий худ. напрямок у 
мистецтві племен раннього 
залізного віку. Невід’ємна 
ч а с т и н а  к у л ьт у р н о г о 
комплексу багатьох народів 
Євразії 1 тис. до н.е.

Творцями скіфського 
З.с. були племена степової 
ч а с т и н и  П і в н і ч н о г о 
Причорномор’я  Криму, скіфи 
та меоти Північного Кавказу, 
л ісостепове населення 
України. Для скіфського 
З.с. є характерними фігурки 
о л е н я ,  л о с я ,  л о с и х и , 
“котячого” хижака, голови 
коня, барана, грифо-барана, кабана, ноги копитного, хижака, 
пазурів, лап, вуха, голови орла. Для 4 ст. до н.е. є типовими 
орлино- та левиноголові грифони, проробка деталей 
тисненням та гравіруванням.

Цікаві зразки З.с. 4 ст. до н.е. було знайдено у кургані 
Розкопана Могила біля сел. Рахманівка (1964). Це золоті 
пластинки з зображенням лева і левиці. У кургані, що 
знаходився поруч, знайдено золоту пластинку розмірами 9х6 
см з тисненим зображенням голови грифона і ін. пластинка 
– 5 х 1,5 см – із зображенням голів 3-х грифонів. Під час 
розкопок кургану біля с. Радіонівка (1985) у пограбованому 
в давнину похованні відкрито золоту пластину 5х7 см від 
обшивки дерев’яної чаші  з зображенням голови хижого 
птаха (можливо орла).
Літ.: Словник-довідник з археології. К., 1996, с. 85–88; Мельник А.А. 
Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 51–52.

Зв’язок – галузь нар. г-ва для пердачі повідомлень і 
посилок (див. Пошта; Радіо; Телеграф; Телефон).

Зеленівська волость – адм.-тер. одиниця Криворізького 
повіту у 1919 – берез. 1923. На поч. квіт. 1921 нараховувала 1 
518 г-в, які мали 19 029 дес. землі; середній наділ склав 12,2 
дес. Населення – 5 102 чол. і 5 276 жін. Діяла 1 амбулаторія 
з фельдшером (лікарні і лікаря не було). З 10-ти початкових 
шк. працювали 3 (14 вчителів, 441 учень), навчалися 24 год. 
на тиждень. Існувало 5 хат-читалень (по 2 дні на тиждень), 
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могила сел. Рахманівка, 1964

ЗАГ-ЗЕЛ



Історична енциклопедія Криворіжжя297
був 1 самодіяльний театр, який ставив твори укр. авторів, 
1 клуб, де відбувалися виступи хору. Відчувалася гостра 
потреба в медичних працівниках і препаратах. Відношення до 
рад. влади характеризувалося як невизначене, до комуністів 
– негативне.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 329, А. 50.

Земельне управління окружного виконавчого комітету 
(окрземуправління). Створено у 1923 на основі постанови 
ВУЦВК від 13 лют. 1923. З 1925 підвладне НКЗ УРСР. 
Закінчило діяльність у 1930 у зв’язку з ліквідацією округу.

Вирішувало питання кредитів на житлове буд-во на 
селі, видачі позик на придбання посівного матеріалу, 
землеустрою, меліоративних та гідротехнічних робіт, надання 
землі незаможним селянам, ліквідації “куркульства” у ході 
колективізації (1929–30). Проводило регулярні огляди 
землеустрою в окрузі, питання допомоги населенню, що 
постраждало від неврожаю. Складало характеристики с-г 
об’єднань та здійснювало боротьбу з наслідками неврожаю 
1924–25.

Начальниками о. Криворізького округу були: Михайло 
Євдокимович Ткаченко (1927–28); Г.Г. Войтенко (лют. 1928 
– груд. 1928); Пірожок (груд. 1928 – трав. 1929); Тубалєв 
(трав. 1929 – 1930).
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 4, С. 765, А 29; Там само, Оп. 5, С. 636, А. 
73, 90.

Земельний відділ виконкому Криворізької районної 
Ради депутатів трудящих (райземвідділ), 1918–31, 
1939–41. Створено 6 лют. 1918. До його функцій входило: 
контроль за виконанням З. законодавства, розвитком с-г, 
кер-во “соціалістичною” реконструкцією с-г і колгоспного буд-
ва у р-ні. До 1930 З.в. підлягав окружному земвідділу. З 1930 
його перейменовано у З. інспекцію. У своїй роботі підлягав 
обласному управлінню с-г 

Займався питаннями оплати праці чл. с-г артілей, 
сприяв заходам по підвищенню урожайності с-г культур і 
продуктивності тваринництва, землеустроєм, контролював 
хід весняних посівних кампаній та збирання врожаю, 
розведення племінної худоби. Керував складанням планів 
З. угідь р-ну, підготовку кадрів для с-г, втілював заходи по 
прискоренню розвитку тваринництва, в т.ч. конярства, та 
підвищення врожайності с-г культур у колгоспах та радгоспах, 
боротьби зі шкідниками с-г культур, сприяння діяльності МТС. 
Вів облік наявних с-г машин, худоби. Проводив ревізії орг.-
госп. діяльності колгоспів та радгоспів р-ну.
Літ.: Государственный архив Днепропетровской области. Путеводи-
тель. К., 1987, с. 104–105.

Земельні громади (див. Громада поземельна).

Земельні комісії – спеціальні судові установи по 
розбору суперечок, які виникали по землеустрою і 
землекористуванню.

Перші З.к. створювалися на Криворіжжі при волосних 
З. комітетах на поч. 1921. Юридично узаконені постановою 
ВЦВК від 24 трав. 1922 при Наркомземі і його місц. органах. 
Виділення З. справ з компетенції загал. суду було викликане їх 
специфічними госп. умовами, тісним зв’язком із землеустроєм 
і необхідністю контролю за здійсненням проведення З. 
реформи. Сис-ми З.к. створювалися за принципом адм. 
поділу країни. Нижчим рівнем були волосні, потім повітові (р-
ні), окружні. До складу р-них З.к. входили: землевпорядник, 
агроном, нар. суддя і представник райколгоспспілки, 1 чл. 
вибирався р-ним з’їздом Рад, очолювали їх голови РВК.

У 1920-ті у зв’язку з великою кількістю поділів і розмежувань 
земель З.к. не справлялися з роботою. З переходом до 
колективізації землеустрій індивідуального сектору різко 
зменшився. У таких умовах існування З.к. як спеціальних 
судів стало недоцільним. Постановою ВЦВК і РНК від 10 
жовт. 1930 З.к. було ліквідовано. Вирішення тих справ, 
які залишилися на цей момент, було доручено сільрадам і 
райвиконкомам.

Законом від 3 верес. 1932 З.к. відновлено. на них 
покладено завдання “охорони революційної законності 
в галузі землекористування і укріплення колгоспного 
землекористування”. До їх компетенцій почало входити 
проведення заходів по збільшенню врожайності  і 
продуктивності праці, вирішення суперечок по З. питаннях 
між колгоспами.
Літ.: «Криворожское отделение УкрРОСТа», 1921, 4 март.; БСЭ, т. 26. 
М., 1933, с. 600–601.

Земельні комітети – установи, що створив Тимчасовий 
уряд у берез. 1917 для боротьби з самовільним захопленням 
і розподілом землі селянами. У квіт. було орг-но З.к. 
Криворізької, Веселотернівської, Лозуватської та ін. волостей. 
Волосні к. також займалися підготовкою пропозицій і проектів 
по вирішенню земельного питання Установчими Зборами. 
Волосні З.к. вибиралися з 5 чл. волосними земськими 
зборами, а до повітового земства – з представників низової 
адм. ланки. У черв. 1917 при волосних З.к. створюються 
особливі примирительні камери – по 1 представнику від 
селян, землевласників, орендаторів і речників влади. 
Селянство пробувало використовувати З.к. для отримання 
поміщицької землі. Восени З.к. діяли у всіх волостях, які 
входили у межі суч. Криворіжжя. Утримувалися З.к. за 
рахунок волосних земств, а у своїй діяльності керувалися 
інструкціями Мін. юстиції і Мін. землеробства. На поч. 1918 
З.к. передано поміщицькі, церковні і держ. землі з усім живим 
і мертвим реманентом. Згодом їх повноваження перейшли 
до комбідів, а потім – до КНС. У трав. 1919 З.к. розпущено, 
одночасно створено З. відділ повітового виконкому.
Літ.: БСЭ, т. 26. М., 1933, с. 601–602; Государство и право в России в 
период от февраля до 25 октября 1917 г. Х., 1965, с. 65–66.

Землеволодіння – володіння на правах власності землею 
як особливо важливим засобом вир-ва.

Обмеженість даних по земельній статистиці волостей, які 
знаходилися на тер. суч. Криворіжжя, не дозволяє оперувати 
конкретними фактами. Земська статистика велася по 
повітах, до яких входив наш край: Верхньодніпровському, 
Олександрійському та Херсонському. Дані, які є в 
нашому розпорядженні по Веселотернівській волості 
Верхньодніпровського повіту дають такі співвідношення 
(підрахунки автора):

Рік
Дворяни Купці і міщани Селяни Селянські 

громади Разом

 дес. % дес. % дес. % дес. % дес. %
1882 24 495 57,5 3 203 7,3 5 517 12,9 9 619 22,5 42 834 100
1894 23 625 55,2 822 1,9 7 157 16,7 11 230 26,2 42 834 100

Більш ґрунтовні матеріали про рух земельної власності 
дають звіти Херсонського повітового земства. Для ілюстрації 
наводимо дані по повіту, які відображають загальні тенденції, 
що проявилися і на Криворіжжі.

К-ть землі, яка переходила в ін. руки, мала такий вигляд 
(у % до всієї приватної земельної власності): 1892–99 – 4,7; 
1900–04 – 4,8; 1905–09 – 5,4; 1910 – 4,94; 1911 – 5,96; 1912 
– 2,45; 1913 – 3,9. Підвищення 1911 дала ліквідація земель 
держ. фонду. З 1908, після виходу закону про відміну викупних 
платежів і право на закріплення землі у власність цей процес 
пішов швидкими темпами. Так, у приватну власність надільної 
землі селянами (без єврейських колоній) було оформлено: на 
1 січ. 1908 – 7,34 %; 1909 – 15 %; 1910 – 21,52 %; 1911 – 27,48 
%; 1912 – 34,29 %; 1913 – 36,63 %; 1914 – 38,5 %. Крім того 
земськими начальниками на підставі Закону від 14 черв. 1910 
було затверджено ряд актів на велику к-ть землі. Так що до 
індивідуального володіння на 1 січ. 1914 перейшли 45,2 % всієї 
селянської надільної землі. Також частина селян виділила свої 
землі в окремі хутори. Так, з Криворізької громади на 1913 
вийшло 225 го-в, які володіли 1 868 дес. землі; з Широківської 
– 36 (516 дес.); з Миколаївської – 142 (995 дес.); з Андріївської 
– 117 (729 дес.). Одночасно збільшилася к-ть безземельних 
сімей – у 2 р. порівняно з 1907, що на 1913 склало бл. 8,9 % 
всіх селянських г-в. 
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Земельні переходи за 1870–1913 по Херсонському повіту 

мали такий вигляд (у %):
Станово-екон. групи 1870 1880 1890 1900 1910* 1914*
Дворяни і чиновники 79,6 62,3 51,5 43,5 35,2 32,5
Купці і почесні громадяни 9,5 14,4 12,6 10,3 17,6 16,8
Міщани і особисті власники 
(в т.ч.) 9,9 9,69

Товариства 1,56 1,7
Громади 0,67 0,66
Всього у міщан 1,3 2,5 64 92 12,1 12,3
Особисті власники (селяни) 9,8 12,1
Товариства 11,9 12,8
Громади 1,8 1,8
Всього у селян 0,8 2,8 8,8 15,9 23,8 26,6
Німецькі поселенці (особ. і 
т-ва) 4,9 11,4 15,0 15,4 10,4 10,7

Євреї 3,4 5,5 4,7 4,6 0,7 0,7
Духівництво 0,1 0,1 0,3 0,4 0,22 0,23
Іноземці 0,4 1,0 0,7 0,7 0,15 0,02

* - так в документі
Розподіл особистої земельної власності (без т-в і громад) 

на 1 січ. 1914 був таким у дворян і чиновників – 42,5 %, у 
купців і почесних громадян – 22,0 %, у міщан – 13 %, у селян 
– 15,8 %, у німців-поселенців – 5,3 %, у євреїв – 0,95 %, у 
духівництва – 0,3 %, у іноземців – 0,03 %.

Зміна у розподілі приватних земель за розмірами за 25 
років характеризується такими даними:

Розмір володінь (дес.)
Площа володінь у %

1887 1910
Менше 5 – 0,01
5–10 – 0,06
10–25 – 0,57
25–50 – 0,46
Разом менше 50 0,3 1,1
50–100 0,7 1,16
100–250 2,7 9,9
250–500 4,9 9,7
500–1 000 6,8 13,0
1 000–2 000 17,5 14,1
2 000–5 000 14,3 14,7
5 000–10 000 25,8 12,1
Понад 10 000 27,0 23,5

Середнє З. (до 1 000 дес.) збільшилося при суттєвому 
зменшенні великого. 

З. по всім категоріям на 1 січ. 1914 мало такий вигляд:

Категорії
Частка від загалу (у %)
1887 1914

На приватному праві 44,5 38,3
У т-в міщан і селян 42 7,3
У німецьких колоністів 3,4 3,3
У селянських громад (купл.) – 0,88
У міщанських громад – 0,33
Всього                                                              49,1                       50,1
Надільні землі
У селянських громад 29,0 31,3
У єврейських т-в 2,5 3,4
У німецьких колоністів 1,5 1,5
Всього 33,0 36,2
Держ. Госп-го, міського відомства і 
Департаменту землеустрою 8,5 4,6

Церковні, установ, банків тощо 9,4 9,1

Після утвердження рад. влади землю було націоналізовано, 
ін-т приватного З. було знищено. Єдиним і монопольним 
власником землі стала держава.
Дж.: Отчет Верхнеднепровской уездной земской управы за 1882 г. 
Екатеринослав, 1883, с. 175–245; Отчет Верхнеднепровской уездной 
земской управы за 1894 г. Верхнеднепровск, 1895, с. 167; СТЭО Хер-
сонского уезда за 1913 год. Херсон, 1914, с. 11–17.

Землевпорядкування – техн.-орг-ційні заходи і діяльність 
відповідних, найчастіше держ. органів, спрямовані на 
впорядкування і розмежування землі з метою визначення 
об’єкту, меж і суб’єкту власності чи землекористування, 
а також для більш раціонального використання землі 
(див. Кріпацтва скасування; Столипинська реформа; 
Колективізація).

У Російській імперії основна маса землі Криворіжжя 
розподілялася між поміщиками, державою і церквою. Якщо 
взяти пл. суч. Криворізького р-ну (1 419,2 км2) і перерахувати 
у дес., то отримаємо 130202 дес. На 1832 більша частина 
земель р-ну 53 % (69 000 дес.) належала приватним 
землевласникам, середній розмір володінь яких складав 5 
500 дес. У користуванні громад держ. селян знаходилося 26 
% (33 800 дес.), у віданні контори опіки іноземних поселенців 
та євреїв – бл. 5 % (6 510 дес.). На 1859 ситуація змінилася. 
Тепер приватним власникам належало 55 % всієї пл. 
Криворіжжя, а казні і відомствам, які управляють селянами 
– 44,5 %.

Скасування кріпацтва у 1861 потягло за собою ґрунтовні 
зміни у З. Тепер (на 1878) у приватній власності знаходилося 
48,5 %, у власності і користуванні селянських громад – 35 %, 
казенних земель було 8,2 %. Громади колиш. поміщицьких 
селян мали 17,2 % (7 900 дес. або по 4,4 дес. на ревізьку 
душу), громади колиш. колоністів – 11 800 дес. (по 6,4 дес. 
на душу), громади євреїв-колоністів – 10 800 дес. (по 4,6 
дес. на душу).

На 1890 44 % території знаходилося у приватній власності, 
сільські громади володіли 33 %, приватні т-ва – 4,6 % землі. 
Середній розмір індивідуального володіння понизився з 5 
500 дес. до 1 243 дес., причому найбільшими ділянками 
володіли князі, графи, барони (понад 11 000 дес.), за ними 
йшли іноземні піддані (понад 3 000 дес.), потім купці і почесні 
громадяни ( понад 2 500 дес.) і, нарешті, дворяни (1 500 
дес.). Найменші ділянки приватної землі належали селянам 
(в середньому 240 дес.), міщанам (300) і духівництву (270 
дес.).

Середній розмір володіння (1 700 дес.) селянських 
громад, що платили за свою власність викуп також значно 
понизився порівняно з поч. 19 ст., коли він складав 12–20 
тис. дес. При цьому найменші ділянки (по 60 дес.) дісталися 
селянам колиш. дрібнопомісних маєтків, зарахованих у держ., 
потім колиш. поміщицьких селян (по 450 дес.), найбільше 
належало громадам колиш. воєнних поселян (бл. 9 000 
дес.) і колиш. держ. селянам (5,5 тис. дес. в середньому). В 
середньому сільс. громади Криворіжжя мали понад 1 000 дес., 
найбільшими ділянками (б. 1 400 дес. в сер.) володіли німецькі 
колоністи, а найменшими (бл. 500 дес.) – селянські т-ва.

Слід особливо підкреслити, що до кін. 19 ст. 95 % землі 
у межах Верхньодніпровського повіту і 89 % на теренах 
Херсонського і Олександрійського повітів знаходилися у 
громадському (общинному) користуванні, що стримувало 
розвиток селянських г-в. Розмір селянського двору з 1877 
по 1905 в середньому зменшився на 25 % внаслідок поділу 
землі між нащадками. Цей фактор спричинив подальше 
загострення аграрних відносин, що яскраво проявилося 
під час революції 1905. Нові можливості селянам давала 
Столипінська реформа, що за законом 1906 і уточненнями 
1910 дозволяла ім виходити з общини та закріплювала 
виділену їм землю у власність. Селяни могли зводити належну 
їм землю докупи, включаючи садибу (хутір) або ні (відруб). 
Процес нового розмежування селянських наділів не був 
закінчений до 1917.

На поч. 1914 дворянське землеволодіння скоротилося до 
32,5 %, а селянське зросло до 50 % (див. Землеволодіння), 
причому 8,6 % г-в були без землі.

У період Укр. нац. революції 1917–20 здійснити проголошені 
аграрні закони через відсутність фактичної держ. незалежності 
не вдалося.

В УРСР за доби воєнного комунізму і до видання 
Земельного кодексу (1922) ніякого орг-ного З. не було. Так, 
у 1921 Криворізький повітвиконком встановив норму землі 
на 1 їдока в 1 дес. 2 000 саж2. Згідно з Земельним кодексом 
земля вважалася власністю держави, а селянам надавалося 
право нею користуватися, але безпосереднім отримувачем 
землі виступала земельна громада, що за своїм характером 
була схожа на колиш. общину. Подальший розподіл землі 
громада здійснювала виходячи з традиційного для краю 
подвірного г-ва з відрубами та хуторами (див. Громада 
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поземельна). Протягом 1920-х продовжувалися З. роботи, 
що дало значне зростання середняцьких г-в (до 70 %). Але 
роботи по З. постійно не виконувались у запланованому 
обсязі, з ін. боку багато громад своєчасно не сплачували їхню 
вартість. Так, на 1925/26 було заплановано здійснити З. у 105 
населених пунктах Криворізького округу на пл. 260 645 га. 
реально план виконано на 39 % на 1 жовт. 1925 і 37 % на 1 
жовт. 1926. В останньому випадку було землевпорядковано 
96 громад з 10 584 дворами на пл. 116 755 га. При З. на кін. 
1926 було орг-но 21 виселок на 1 417 дворів. З боку держави 
на це відпущено 21 458 крб. безповоротного кредиту і 14 800 
крб. з поверненням.

Земельну реєстрацію дворів у Кривому Розі було проведено 
влітку 1929. Вся заборгованість з боку населення на поч. 1929 
склала 66 000 крб. У цей час приймається нова інструкція 
про З., згідно з якою колгоспам, колиш. червоногвардійцям, 
біднякам на З. видавалося безповоротна допомога.

Корінні зміни у З. спричинила колективізація, що 
проходила у 1930–31. У січ. 1930 окрвиконком прийняв 
рішення про складання мапи ґрунтів Криворізького округу. 
На цю справу було виділено 55 000 крб. Великий план З. 
робіт був прийнятий Криворізькою міськрадою на 1931. 
Згідно з ним передбачалося провести обмір всіх земель 
колгоспів, радгоспів і одноосібних г-в з виділенням ділянок 
с-г культур і створити їх плани. Визначалися ділянки сівозмін, 
відповідно до передбачих завдань, окреслювався паровий і 
просапний клин та ін. заходи по підвищенню врожайності. 
До 1932 проведено закріплення ділянок за виробничими 
бригадами, тракторними бригадами радгоспів та МТС. При 
міськраді було створено земельно-реєстраційну комісію 
для подальшого розмежування земель усуспільненого і 
одноосібного секторів.

На поч. 1933 засівна пл. радгоспів Криворізького р-ну 
склала 12 906 га (22,5 %) колгоспів – 41 773 га (72,5 %), 
одноосібників – 2 980 га (5 %). 

На поч. 1934 земельний фонд Криворізького р-ну 
розподілявся так (без міської землі):
Категорія землекористування тис. га %
Колгоспні землі (всього) 96,5 68,0
в т.ч. громадського користування 91,4 94,7
Присадибні ділянки 5,1 5,3
Землі держ. г-в (всього) 29,9 21,1
в т.ч. радгоспів 24,1 80,6
в т.ч. с-г підпр-в 5,8 19,4
В особистому користуванні 6,6 4,7
Робітників і службовців 0,6 0,4
Держ. земельний фонд 0,3 0,18
Ін. землекористувачі 8,1 5,7
Разом 142,0 100

Дж.: Материалы по оценке земель Херсонской губернии, т. VI. Хер-
сонский уезд. Херсон, 1890, с. 170–179; ДАДО, Ф. 3225, Оп. 1, С.15, 
А. 14;
ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 1289, А. 43, 50; Там само, Оп. 5, С. 638, А. 80; 
Там само, Оп. 6, С. 478, А. 12; Там само, Оп. 7, С. 1153, А. 43–44.
Літ.: ЕУ, т. 2. Львів, 1996, с. 785–786.

Землекористування – госп. використання землі, що 
знаходиться в особистій або суспільній (держ., юридичних 
осіб тощо) власності. Згідно з даними земських обстежень 
1900 земля, в перерахунку на  межі Криворізького округу, у 
1900 використовувалася так. чин.:

Таб. 1

Категорія г-в Садибні 
землі (га)

в т.ч. са-
дів (га)

Рілля

Всього рілліПосівна 
пл. (га

Перелоги і 
толоки

Всі г-ва 101 478  1 554 917 344 142 391 1 059 735
Селянські 50 562 323 400 388 34 927 435 315
(Продовження)

Категорія г-в
Всього

Сума
Удобної Неудобної

Всі г-ва 1 301 923 35 463 1 337 386
Селянські                                                511 058         17 068       528 126
Таб. 2

1917
Загальна пл. орної землі складала 
708 232 га.
Всі г-ва 132 183 – 867 547

Селянські нема 
даних

нема 
даних

нема 
даних

По Криворізькому р-ну (в межах 1924) розподіл землі на 
1900 за категоріями мав такий вигляд (дес.):

Таб. 3
Рілля Сінокос ін. удобна Всього удобної

Загальна пл. землі у на-
селення 36 091 1 428 7 061 44 580

В т.ч. у селян 34 130 1 255 7 018 42 403

За категоріями володінь земля розподілялася так. чин.:
Таб. 4

Категорія Відруб Черезполосиця Всього

Подворно-спадкова 183 г-в
577 дес.

4 146 г-в
16 859 дес.

4 329 г-в
17 436 дес.

Закріплена 15 г-в
38 дес.

З. за даними Всеросійського с-г перепису 1917 дало такі 
показники (в межах Криворізького р-ну, на 1924):

Таб. 5

Категорії

Орна (дес.)

Природні 
сіножаті

Ін. удо-
бна

Всього 
удобної

Під по-
сівом

Під 
паром

під пер-
логом

Всього 
орної

всього
в т.ч. 

сінокос
Всі г-ва 34 378 1 288 13 328 3 836 48 994 2 043 11 577 62 614
Селянські 33 291 1 171 13 180 3 801 47 642 2 043 10 613 60 298

Розподіл удобної землі по угіддям по Криворізькому округу 
на 1924 за даними 10 % весняного обслідування (на 100 дес. 
удобної землі приходилося, у відсотках):

Таб. 6

Посівні групи Садиби Рілля Природні 
сіножаті Ін. удобна Всього удо-

бної
 Безпосівні 24,6 44,1 18,5 12,8 100 
З посівом до 1 дес. 12,5 61,0 15,6 10,9 100 
від 1 до 2 дес. 9,5 75,6 12,0 2,9 100 
від 2 до 3 дес. 8,9 79,6 9,0 2,5 100 
від 3 до 4 дес. 7,5 83,3 8,2 1,0 100 
від 4 до 6 дес. 6,2 87,2 5,7 0,9 100 
від 6 до 9 дес. 4,0 89,8 4,7 0,6 100 
від 9 до 15 дес. 3,9 92,3 3,3 0,5 100 
понад 15 дес. 3,0 94,6 2,0 0,4 100 

(Продовження)

Посівні групи Посів Пар 1-річна 
толока

багато-
річна 

толока

Ін. 
рілля

Всього 
удо-
бної

 Безпосівні – 3,7 16,3 54,6 25,4 100 
З посівом до 1 дес. 49,1 2,3 9,0 33,5 6,1 100 
від 1 до 2 дес. 62,7 1,6 6,9 26,2 2,6 100 
від 2 до 3 дес. 75,1 2,5 4,9 15,7 1,8 100 
від 3 до 4 дес. 77,4 3,3 4,5 14,1 0,7 100 
від 4 до 6 дес. 81,0 3,6 3,8 10,9 0,7 100 
від 6 до 9 дес. 81,6 4,7 4,1 9,0 0,6 100 
від 9 до 15 дес. 83,5 5,5 2,6 7,8 0,6 100 
понад 15 дес. 82,5 7,8 1,6 7,2 0,9 100 
По всім групам* 80,5 4,7 3,6 10,3 0,9 100 

* так в джерелі.
Отже, найрезультативніше орну землю використовували 

г-ва, які мали наділ від 4 дес. і більше. Причому, пл. посівів 
збільшувалася при зростанні к-ті землі в г-ві.

На 100 дес. польової пл. під посів у 1913–24 у межах 
Криворізького округу приходилося (у %):

Таб. 7

Роки
Озимі

Яре жито Яра пшениця Ячмінь
Жито Пшениця Разом

1913 14,80 0,70 15,50 – 52,62 21,11
1916 15,60 13,47 29,07 0,60 27,01 27,89
1917 15,68 22,26 37,94 0,34 18,42 25,54
1920 10,77 19,07 29,84 0,31 23,04 29,16
1922 24,30 14,34 38,64 – 7,40 11,28
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1923 27,11 7,65 34,76 – 12,14 23,46
1924 28,25 12,44 40,69 – 20,14 19,11

(Продовження)
Роки Овес Гречка Кукурудза Просо Соняшник Льон
1913 3,23 – 3,44 – – –
1916 3,59 0,1 5,13 1,86 0,39 0,17
1917 4,15 0,19 4,24 2,02 0,66 0,25
1920 4,54 0,34 3,65 3,27 2,32 0,25
1922 2,95 0,85 13,0 11,26 7,31 0,92
1923 3,42 0,16 7,04 6,03 6,45 0,76
1924 2,07 0,06 4,71 2,24 5,26 0,38

(Продовження)

Роки Коноплі Ін. олійні Стручкові Картопля
Буряк

Цукровий Кормовий
1913 – – – – – –
1916 0,06 – – 0,96 0,21 –
1917 0,07 – – 0,96 0,10 0,04
1920 0,12 – 0,02 1,01 0,01 0,02
1922 0,09 0,22 0,05 0,48 0,02 0,01
1923 0,10 0,19 0,06 0,63 0,03 0,01
1924 0,07 0,03 0,03 0,25 0,02 0,01

(Продовження)

Роки
Трави Бахча і горо-

дина Ін. і технічні к-ри Всього
1-річні Багаторічні

1913 – – – 4,10 100 %
1916 0,24 0,79 1,51 0,51 100 %
1917 0,30 0,27 2,23 2,28 100 %
1920 0,81 0,19 0,74 0,63 100 %
1922 0,17 0,06 4,15 1,14 100 %
1923 0,23 0,05 3,87 0,61 100 %
1924 0,04 0,03 3,80 1,05 100 %

На 1930 у Криворізькому р-ні, який тоді включав і суч. 
Широківський, розподіл засівів по культурам на загальній 
пл. 141 217 га мав такий вигляд: 

Таб. 8
Культура га Культура га Культура га
Жито 31 122 Озима пшениця 19 619 Яра пшениця 32 253
Ячмінь 20 713 Овес 5 214 Просо 5 551
Гречка 49 Кукурудза 6 767 Ін. зернові 101
Льон 128 Конопля 15 Соняшник 6 825
Трави 4 356 Буряк (цукр.) 22 Кормові корнеплоди 434
Бахча 1 913 Картопля (на полі) 1 485 Картопля (на садибі) 1 470
Городні 2 300 Тютюн 1 Ін. 878

Після колективізації структура посівних угідь змінилась, 
але більшість пл, як і раніше, займали пшениця та жито, 
значно зросли засіви олійних та кормових культур, картоплі. 
На 1932 у межах Криворізького р-ну (разом з Широківським) 
земельні фонди на загальній пл, 264 749 га розподілялися 
так. чин. (в га):

Таб. 9
В межах садибної 

смуги
Поза межами садиб-

ної смуги
Городи 4 287 4 384
Рілля 301 177 679
Сади та виноградники 1 109 1 219
Ліс, чагарники, полезахисні 
смуги

– 469

Вигони, шляхи, залізниця 
тощо

– 61 081

Непридатних земель – 14 229
Разом землі 5697 2599061

Засівна пл. всіх типів г-в (радгоспи, колгоспи, одноосібники) 
склала (в га):
Озимі культури 69 362 Фуражні 37 712
в т.ч. пшениця 51 240 Круп’яні 6 272
Ярі культури 90 419 Бобові 618
в т.ч. ярі зернові 50852 Льон 126
в т.ч. яра пшениця 5 907 Конопля 4
Разом озимих та ярих 159 781 Соняшник 7 187
Картопля 3 470 Всіх технічних 8 079
Городні та бахчові 8 820 Всіх кормових 19 210

Дж.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 

Екатеринослав, 1925, с. 148–149, 156–159, 212–213.
Літ.: Нові адміністративні р-ни УСРС. Х., 1930, с. 190–191; Довідник 
з основних статистико-економічних показників господарства р-нів 
Дніпропетровської області УРСР. Х., 1933, с. 12–13, 22–23.

Землеробство – загальна назва галузі с. г., що 
займається вирощуванням продовольчих, кормових, техн. 
та ін. культур. На кін. 19 ст. структура посівів на земельних 
дачах Криворіжжя, які входили до Херсонської губернії, мала 
такий вигляд (у % на 100 дес. посівів):

Таб. 1

Дача Озиме 
жито Озима пшениця Яра пшениця Ячмінь Овес

Шестерянська 43,0 1,9 27,3 16,2 –
Сичеванівська 40,0 7,1 17,0 20,0 11,4
Широківська 34,0 – 27,0 22,0 13,7
Скелеватська 37,0 0,4 43,0 12,2 2,8
Криворізька 30,0 – 33,4 12,8 –
Златоустівська 32,0 0,8 29,7 13,2 1,9

(Продовження)
Дача Льон Просо Кукурудза Баштан Картопля
Шестерянська 3,0 9,0 – – –
Сичеванівська 11,0 15,5 0,2 3,4 1,7
Широківська 6,8 5,5 – 0,5 –
Скелеватська – 2,6 – – 1,2
Криворізька 5,2 15,2 – – –
Златоустівська 6,8 12,5 1,2 – 2,4

Дані таблиці вказують, що на Криворіжжі більш за все сіяли 
озиме жито, яру пшеницю і ячмінь. Причому жито переважало 
на переораних селянських полях, складаючи часто від 
третини до половини всіх посівів. Це можна пов’язати з тим, 
що на їхніх угіддях пшениця погано родила, а жито краще 

бореться з бур’янами. Також селяни гол. метою ставили, в 1-у 
чергу, отримання достатньої к-ті хліба для свого харчування, 
а у 2-гу – для продажу. Після 3-х гол. хлібів ін. культури 
ідуть у такому порядку: просо, озима пшениця, льон, овес, 
картопля, баштанні, кукурудза. Що ж стосується найбільш 
розповсюдженої культури – жита – то вона переважає, потім 
йде яра пшениця (гірка, рідше – арнаутка). У селянських 
г-вах переважає жито, а у власників – пшениця і ячмінь. 
Співвідношення ярових культур до озимих мало в середньому 
6 : 4. На кін. 19 ст. стала проявлятися тенденція до збільшення 
посівів озимих. Хоча уставлених пропорцій посівів не 
існувало, вона могла також залежати і від щорічних коливань 
кон’юнктури. Середня багаторічна пропорція посівів кін. 19 
ст. мала такий вигляд: жито займало 34 % пл.; яра пшениця 
– 28 %, ячмінь – 17 %, просо – 7,4 %, озима пшениця – 7 %, 
льон – 2,3 %, овес – 2,7 %, баштанні – 17 %, кукурудза – 0,4 
%, картопля – 0,9 %.

Гарний врожай 1887 збільшив загальну пл. засівів на 12 %, 
а посіви ярої пшениці зросли з 25 до 34 %, озимої – з 5,6 до 
10,2 %, при зменшенні засівної пл. вівса з 19,4 до 13,2 %.

Про товарний характер с-г вир-ва свідчить співвідношення 
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засівів і вивозу хлібів на ринок: 

Таб. 2
Культура Засівалося (%) Вивозилося (%)

Пшениця 35–40 44–50 
Жито 30–34 24–26 
Ячмінь 13–19 17–25 
Овес 1,5–2,0 1–3
Просо та ін. 3–7 2–4

Вивіз лишків хлібів здійснювався, гол. чин., за кордон 
через Миколаївський порт. Для домашнього вживання 
йшло, в основному, жито, якого сіялося відносно більше, ніж 
пшениці, а також просо. Пшениця і ячмінь складали гол. хліби, 
які йшли на збут. У деяких місцях сіяли разом пшеницю і жито, 
щоб отримати т.зв. “суржик” для збільшення маси зернових, 
які йдуть на продаж. Густота посівів, тобто к-ть зерна, що 
висівалося на 1 дес., за багаторічними даними земської 
статистики можна визначити так ( в пудах):

Таб. 3 
Культура В середньому Коливання
Пшениця гірка 4,3 3,25–6,0     
Жито 4,3 3,0–6,5        
Озима пшениця 5,0 3,5–7,0       
Ячмінь 5,0 3–8,0
Овес 5,3 3–8,0

 
Коливання к-ті засівного зерна залежали від його якості і 

від часу засіву, а також від дорботності ґрунту. На урожайність 
у значній мірі впливала погода. Середні показники його в кін. 
19 ст. по основних культурах були такі (пуд. з дес.):

Таб. 4

Дача Озиме 
жито

Озима 
пшениця Яра пшениця Ячмінь Овес

Шестерянська 25 20 25 25 28
Сичеванівська 28 24 24 31 35
Широківська 25 23 20 20 16
Скелеватська 35 43 23 34 20
Криворізька 25 30 30 35 21
Златоустівська 20 31 20 25 20

Наведені цифри не виражають дійсної середньої 
врожайності. Це підрахунки, гол. чин., селян за 80-ті 19-го. 
Коливання від погоди були вельми значні. Так, в урожайні 
роки – 1874, 1877, 1881, 1888 – середній збір з дес. міг 
досягати 90–100 пуд., а іноді й 120–170 пуд. А бували роки, 
коли збиралося по 5–10 пуд., іноді навіть не повертали 
посіяного зерна.

Посівна пл. в 1913 по основних культурах мала такий 
вигляд (у %): 

Таб. 5

Землеволодіння/
Культура 

Казен-
них

При-
ватних

Т-в 
селян і 
міщан

Селян-
ських 

громад

Німців та 
колиш. 

колоністів

По по-
віту

Жито озиме 6,1 12,8 8,3 7,4 5,7 8,9
Пшениця озима 6,0 7,8 6,7 6,7 3,0 8,3
Пшениця яра 31,3 35,8 44,8 44,8 50,5 36,5
Ячмінь 27,2 35,0 32,5 32,5 26,0 37,6
Овес 1,54 2,8 2,8 2,2 2,7 2,4
Кукурудза 12,6 1,4 1,4 2,3 8,7 2,0
Просо 1,9 1,3 1,3 1,3 0,2 1,2
Картопля 2,5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6
Баштан 5,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2

Урожай 1913 по волостях на селянських землях, які 
входили у межі суч. Криворіжжя, склав (пуд. з дес.):

Таб. 6

Волость
Жито 
озиме

Пшениця 
озима

Пшени-
ця яра

Ячмінь Овес
Куку-
рудза

Просо
Карто-

пля
Криворізька 54,2 35,0 34,8 51,0 63,0 60,0 32,0 150,0
Миколаївська1 54,0 51,0 35,4 71,8 52,4 90,0 40,0 240,0
Шестерянська 64,0 73,5 56,8 82,6 97,1 91,7 85,0 107,1
Широківська 45,0 63,3 71,3 81,5 148,3 192,0 110,0 170,0

Урожай хлібів у середньому за 20 років (1891–1910) склав 
(пуд. з дес.):

Таб. 7
Культура 1891–1895 1896–1900 1901–1905 1906–1910
Жито озиме 35,8 22,3 36,5 33,5
Пшениця озима 20,0 17,1 36,9 32,6
Пшениця яра 41,2 25,2 34,1 31,1
Ячмінь 46,8 19,0 46,6 48,0
Овес 42,7 36,5 40,1 47,2
Просо 32,0 25,2 28,1 33,2
Кукурудза 91,5 56,6 47,1 64,8
Льон 27,3 23,2 24,4 46,8
Коноплі 22,9 8,9 22,6 23,0
Горох 18,1 18,2 28,2 29,0
Чечевиця 25,0 16,0 26,6 27,8
Квасоля 25,0 19,0 28,0 30,8
Суріпа – 15,7 26,8 31,2
Картопля 176,2 91,6 105,4 124,9

У період Першої світової війни с. г. Криворіжжя прийшло 
в занепад, стан З. погіршив голод 1921–23. Відродження 
розпочато з кін. 1922, а у 1924 засівна пл. досягла 613 152 
дес., що перевершило показник 1916 на 6,7 %. Величина 
засівів у порівнянні 1916 з 1924 і 1925 по Криворізькому 
округу становила:

Таб. 8

Назва культури
1916 1924 1925

дес. % дес. % дес. %
Жито 92 388 100 166 055 179,7 111 679 120,9
Озима пшениця 77 654 100 70 510 90,8 102 830 132,4
Яра пшениця 157 403 100 117 752 74,8 130 768 83,1
Ячмінь 158 810 100 110 669 69,7 90 872 57,2
Овес 17 238 100 11 973 69,5 70 248 40,9
Гречка 665 100 432 65 521 78,3
Просо 10 438 100 14 017 134,3 40 848 391,3
Кукурудза 29 560 100 27 524 93,1 64 824 219,3
Соняшник 2 186 100 30 132 1 378,4 27 991 1 280,4
Ін. 28 716 100 34 359 119,7 35 771 124,6
Разом 575 058 100 583 423 101,5 613 152 106,7

Валовий збір 7-ми гол. культур за 3 роки (1923–25):
Таб. 9

Назва культури 1923 1924 1925
Жито 7 655 800 7 266 300 5 453 300
Пшениця 3 786 400 5 703 000 8 492 300
Ячмінь 4 471 200 4 125 700 3 959 900
Овес 603 400 433 500 335 400
Кукурудза 2 271 000 3 186 100 6 683 600
Соняшник 1 914 000 1 794 000 1 886 000
Просо 739 300 639 400 1 538 700
Разом 21 441 100 23 148 000 28 349 200

Завданням на 1926 величину ярового клину визначено у 
407 тис. дес., що у порівнянні з минулим роком було більше 
на 8,8 тис. дес. Загальна пл. озимого і ярого засіву склала 698 
тис. дес. Планом посівної кампанії передбачалося збільшення 
ринкових культур. У 1926 пл. всіх посівів збільшено на 
8,35 %, озимого клину – на 43 %, посіву пшениці – на 21 ; 
навпаки зменшено: пл. ярого клину – на 12 %, кукурудзи і 
соняшника – на 41 %. Характерне загальне збільшення пл. 
посухостійких озимих, зокрема пшениці. Відбулась закладка 
у землегромадах, колгоспах і радгоспах пл. чистосортних 
культур та заміна малоцінних сортів на нові. Яровий клин 
зменшено у цілому на 12 % при збільшенні ранніх ярових на 
4 %. Недорідним р-нам було відпущено кредит 132,5 тис. крб. 
на придбання ярого зерна.

Засів основних культур на 1932 по Криворізькому р-ну 
(га):

Таб. 10

 Сектор Озимі Ярі Бобові Техн. Кор-
мові Разом

Радгоспи 15 160 12 759 821 10 663 5 645 45 048
Колгоспи 48 712 35 683 6 578 27 268 8 803 127 044
Одноосібники 5 487 2 281 350 28 4 000 12 146
Разом 69 359 50 723 7 749 37 959 18 448 184 238

Засіяні пл. та врожайність у 1932 склали (га):
Таб. 11

Культура Пшениця 
озима

Пшениця 
яра Гречка Бобові Кукурудза Просо
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Засів (га) 39617 38470 5458 8666 28 28 406 406 2651 2651 5239 5233
Врожай
(ц/га)

10 8,4 6,5 5 5 5 6 7,8 4,2 2,6 12 6,9

Збір
(тонн)

39617 32314 3547 4333 14 14 244 317 1113 689 628 3611

Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2,С. 3662, А. 104; Там само, Оп. 3, С. 1289, А. 45 
зв; ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20,С. 5368, А. 35, 41; Материалы по оценке земель 
Херсонской губернии, т. VI. Херсонский уезд. Херсон, 1890, с. 300–309; 
СТЭО Херсонского уезда за 1913 г. Херсон, 1914, доп. ст. 31–40.

Земства. Земські установи – органи місц. самоврядування 
у царській Росії, що існували з 1865 до Жовтн. революції 1917. 
Положення про З.у. Олександр ІІ затвердив 1 січ. 1864. Це 
дало основу для створення нового типу місц. громадських у. 
на принципах всестановості, буржуазного майнового цензу, 
поділу влади на розпорядну і виконавчу, але при цьому 
діяв недемократичний виборчий закон, примусова влада у 
нових органах була відсутня, були обмежені бюджетні права, 
сильною була також і адм. опіка. Вибрані від населення особи 
або земські гласні розпоряджалися у повітах чисельними 
справами: шкільною і позашкільною нар. освітою, охороною 
здоров’я і орг-цією лікарняної служби (дв. Земська 
освіта і Земська медицина), наданням допомоги бідним, 
інвалідам, сиротам , сприяли місц. землеробству, торгівлі, 
пром-ті, ветеринарним 
наглядом, боротьбою 
з і  ш к і д л и в и м и 
тваринами і комахами, 
п р о т и п о ж е ж н о ю 
справою, утриманням 
доріг тощо. До 1890 
З. проводило вибори 
мирових суддів, яких 
потім змінили призначені 
З .  начальники ,  як і 
до останніх н іякого 
відношення не мали. 
До 1900 З. завідували 
т а кож  с т в о р е н н я м 
запасів продовольства 
д л я  н а с е л е н н я  н а 
випадок неврожаю або 
стихійного лиха.

П о в і т о в і  З . 
б е з п о с е р е д н ь о  н е 
підлягали губернському, 
хоча багатьма справами 
опікувалися спільно. 
Засідання З. зборів 
проходили публічно і 
кожен бажаючий, з тих, хто сплачував З. податки, міг бути на 
них присутнім. Головою зборів був предводитель повітового 
дворянства. Для виконання всіх постанов вибиралася 
повітова З. управа на 3 роки, як і депутати. Збори всіх гласних 
проводилися не рідше 1 разу на рік. З. управа також щорічно 
звітувала про свої дії, зокрема про витрати коштів. Згідно з 
законом від 12 черв. 1890 на Херсонський повіт вибиралось 
40 депутатів, з них 22 від землевласників і домовласників 
дворян і чиновників, 7 від таких же власників, але не дворян 
і 11 від селян. Гласні від дворян вибиралися на 1-у засіданні, 
в якому брали участь дворяни-землевласники, які мали 
не менше, ніж 350 дес. землі і домовласники, майно яких 
оцінювалося не менше, ніж у 15 тис. крб. Вказана к-ть землі 
і вартість майна називалися “цензом”. Вибори гласних від 
селян проходили таким чином: кожна волость на волосному 
сході вибирала 1 кандидата, а потім всі кандидати їхали 
до Херсона і вибирали між собою 11 гласних. Вибори були 
закриті, кулями, вибірний ценз – не молодше 25 років. Повітові 
З. гласні вибирали зі свого середовища 11 депутатів до 
Херсонського губернського З.

Діяльність Херсонського повітового З. розпочалася 5 
берез. 1865, повітової у. – 5 трав. За весь час роботи З. на 

1-у місці як по сумі витрат, так і по к-ті працівників, займала 
нар. освіта. На 2-му місці була охорона здоров’я населення 
краю за активною підтримкою Херсонського губернського З., 
яке взяло третину витрат на себе. Велика увага приділялася 
розвитку с-г, зокрема ветеринарії. 1-і Херсонські повітові 
З. збори пройшли з 5 по 8 берез. 1865 під головуванням 
предводителя дворянства М.К. Комстадіуса. 1-м головою у. 
було вибрано П.Г. Висоцького, чл. у. вибрано 6. В 1-у чергу у. 
зайнялася зборами уточнених даних по всіх землеволодіннях 
повіту і більш правильним розподілом З. повинностей.

Аналогічна структура була і у Верхньодніпровському 
повітовому З., до сфери діяльності якого входила пн. частина 
суч. Криворіжжя.

Голова Херсонської повітової управи П.Г.Висоцький після 
3-річної служби відмовився від посади по стану здоров’я. З 
1868 по 1874 її очолював спадкоємний почесний громадянин 
О.І.Волохін. З 1874 головою був дворянин С.П. Жерделі, 
який залишив службу у 1892. Після нього 9 років управу 
очолював С.М. Гербель, далі (з 1901) – П.Д. Горін, з 1909 
– О.Г. Фальц.

1-м гласним від Кривого Рогу в 1865–68 був дворянин 
Ф.М. Мершавцев, з 1896 по 1906 – адвокат О.М. Соковнін, у 
1904–1909 – нотаріус І.Д.  Зубенко.

Цікаво, що на своєму 1-у засіданні 10–17 верес. 1865 
Херсонські З. збори обговорювали питання введення 
загальної початкової освіти.

У 1869–71 Верхньодніпровське повітове З. очолював 
С.А. Лаподанилевський, секретарем був С.В. Ставровський, 
головою управі – А.А. Гельмерсен, чл. управи – М.К. 
Потоцький, А.І. Орлов, гласними – А. Безкровний, А. 
Чуйкевич, М. Стадніченко, П. Сокол, М. Горєвой, Г. Манзюк, 
І. Дуднік, Я. Яцина, Г. Лисяк, В. Рєзник, Я. Даниленко, Д. 
Колісник, І. Іваненко, М. Брайловський (Веселі Терни), О. 
Поль, М. Малама.

Крім ведення З. г-ва, З. через своїх представників брало 
участь у деяких місц. держ. установах і впливало на їх роботу. 
Найбільш важливими з них були: повітова училищна рада, 
воїнське присутствіє (по набору новобранців), повітова 
землевпорядкувальна комісія, адм. та продовольчий відділ 
повітового з’їзду.

Крім виборних осіб – гласних і управи – до роботи 
залучалася велика к-ть вільнонайманих службовців. Так, 
у 1913 у сис-мі Херсонського повітового З. працювало 
656 вчителів, 33 лікаря, 103 фельдшера, 13 ветеринарів, 
23 ветеринарних фельдшера, 2 інженери, 11 техніків, 33 
агрономи і їх помічників; службовців самої управи було 
94. Для службовців З. ще у 1860-ті було створено пенсійну 
касу.

З. вели також велику видавничу роботу. Особливо багато 
праць земців вийшло з питань нар. освіти, с-г допомоги 
населенню, агрономії, медицини, продовольчої допомоги 
нужденним тощо. Особливо цінними являються щорічні звіти 
про діяльність повітових управ, які виходили з 1866 по 1917. 
З 1914 Херсонське З. почало видавати свою “Земську газ.” 
для населення з метою краще знайомити громадськість зі 
своєю діяльністю.

Багато проектів З., такі як введення волосних З., укрупнення 
волостей, зниження майнового цензу для балотування до 
гласних, розширення прав низових органів управління тощо 
не були прийняті вищими органами влади.

З поч. війни у 1914 було створено З. Союз, який 
організовував допомогу пораненим, полоненим і біженцям 
Після Лютн. революції 1917 З. стали повноправними 
установами місц. самоврядування. Постановами Тимчасового 
Уряду від 21 трав. було введено З. волосні управи (див. 
Земські волосні збори). Після створення УЦР і проголошення 
1-го Універсалу Херсонське повітове З. визнало її за 
центральний орган. У період Гетьманщини З. були опорою 
опозиційно налаштованих до І. Скоропадського діячів. 
Гетьман 5 верес. відновив куріальну сис-му і обмежив права 
З. Взагалі, у період громадянської війни діяльність З.у. була 
послаблена, а згодом і паралізована. Остаточно залишки 

Історична енциклопедія Криворіжжя

“Ізвєстія Херсонського повітового 
земства”, 1917

ЗЕМ-ЗЕМ



Історична енциклопедія Криворіжжя303
земського самоврядування ліквідували більшовики на поч. 
1920.

Поява З. об’єктивно стала причиною протистояння між 
всесиллям бюрократії та засадами місц. самоврядування 
і призвела до опозиційності у вигляді ліберального руху, 
особливістю якого стало намагання добитися змін у 
політичному житті без революційної боротьби, а еволюційним 
шляхом.

З., що були зосереджені на вирішенні місц. проблем, так і 
не зуміли використати переваг у своїй діяльності, внаслідок 
відсутності єдності у своїх рядах та різного бачення земцями 
держ. устрою.

Перелік місц. гласних до Херсонського повітового З. в 
19 ст.

Скликання 1865: Мершавцев Федір Матвійович (Кривий 
Ріг), Положешний Петро (м. Широке), Гопкало Никифор 
(Кривий  Ріг).

Скликання 1868: Мершавцев Федір Матвійович (Кривий 
Ріг), Гульден Ісаак (кол. Інгулець), Корнієнко Гнат (с. 
Шестерня), Положешний Петро (м. Широке),

Скликання 1871: від Криворіжжя гласних не було.
Скликання 1874: Шрамко Хома Петрович (с. Шестерня), 

Шевченко Яків Кузьмич (Кривий Ріг).
Скликання 1880: Добровольський Віктор Васильович, 

Яновський Лев Кирилович, Колачевський Сергій Миколайович, 
Міщенко Ларіон Федорович (с. Новокурськ).

Скликання 1883: Добровольський Віктор Васильович, 
Лагода Григорій Трифонович (с. Шестерня), Яницький Ахіллес 
Леонардович (Криворізька волость), Пінус Мордух Матусович 
(кол. Інгулець).

Скликання 1886: Добровольський Віктор Васильович, 
Бало Михайло Єрофійович (с. Миколаївка 1), Дарит Михайло 
Михайлович (Широківська волость).

Скликання 1889: Соковнін Олександр Миколайович 
(Кривий Ріг), Добровольський Віктор Васильович, Злоба Іван 
Карлович (м. Широке), Добровольський Андрій Васильович, 
Лагода Іван Трифонович (с. Шестерня).
Дж.: Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие 1864–1913 
гг. Херсон, 1914, с. 3–12, 229–237; Сис-матический свод постановле-
ний Херсонского губернского земства. 1900–1914. Х-н, 1915, с. 1125; 
Отчет Верхнеднепровской земской управы за 1871. Екатеринослав, 
1872, с. 40. Приложение к сис-матическому своду постановлений 
Херсонского уездного земского собрания за 1865–1891 годы. Херсон, 
1895, с. 1865, 1868–1873.
Літ.: Редкіна О.А. Земства Лівобережної та Південної України як органи 
місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій 
половині ХІV– поч. ХХ ст. А/р к.і.н. Запоріжжя, 2002.

Земська агрономія - див. Агрономічна допомога.

Земська медицина – медико-санітарні заклади, орг-ції й 
установи, що існували у Росії і на Україні до 1918, створені 
та утримувані земством і призначені переважно для сільс. 
населення.

До введення земства сільс. жителі Криворіжжя не мало 
правильно побудованої медичної допомоги. На весь великий 
Херсонський повіт був лише 1 лікар.

У 1867 у с. Широке створено медичну ділянку, яка також 
обслуговувала Криворізьку та ін. оточуючі волості. Земство 
виділило кошти для придбання медичних інструментів і 
постоплату проживаючого лікаря і фельдшера. У Криворізькій 
волості орг-но приймальний покій з фельдшером. Лікар не 
мав своєї лікарні і регулярно об’їжджав свою дільницю, яка 
мала пл. бл. 8 тис. в2 і бл. 100 тис. населення. Фельдшерська 
допомога виявилася малоефективною і волосні пункти було 
ліквідовано у 1875, а фельдшерів зробили дільничними. 
Жителі Верхньодніпровської частини Криворіжжя отримували 
допомогу у лікарні с. Саксагань.

Контроль з боку лікарів за діяльністю фельдшерів 
практично був відсутній, а результативність їх лікування була 
низькою. У 1887–90 дільничні фельдшери були ліквідовані, 
а замість них почали створювати лікарняно-амбулаторні 
дільниці, в яких фельдшери ставали помічниками лікарів. 
Тобто, розпочато створення стаціонарної сис-ми медичної 

допомоги.
Селянська громада Кривого Рогу у 1895 звернулась до З. 

про відкриття лікарняного пункту і зобов’язувалася взяти на 
себе половину витрат. 

З. лікарі крім надання медичної допомоги також слідкували 
за санітарним станом своєї дільниці і правильністю щеплення 
віспи, керували діяльністю фельдшерів і акушерок, проводили 
заходи по попередженню епідемій.

Гол. мета, яку переслідувало земство протягом всього 
часу існування – забезпечення всього населення доступним 
медичним обслуговуванням. Одним з таких напрямків 
стало надання безкоштовної допомоги. З 1870 цим правом 
користувалися всі хворі, прописані до волостей Херсонського 
повіту, а консультації і ліки видавалися платно всім, хто 
звертався по допомогу. З 1900 безплатність лікування як 
стаціонарного, так і амбулаторного, з безкоштовною видачею 
ліків поширилося на всіх без виключення хворих.

Широківська лікарняна дільниця у 1877 обслуговувала р-н 
з населенням 63,5 тис. осіб на пл. 2,5 тис. в2.

На 1914 було створено мережу лікарняних дільниць 
з радіусом 10–12 в. У цей час Криворізька дільниця 
обслуговувала бл. 30 тис. жителів.

У трав. 1898 урочисто відзначено 30-річчя діяльності З. 
лікаря с. Широке Марка Марковича Добровольського.

Весною 1899 у зв’язку з поширенням серед прийшлих 
рудн. робітників висипного і черевного тифу у Кривому Розі 
у найнятому приміщенні було відкрито тимчасову лікарню. 
Через деякий час на пожертви рудопромисловців споруджено 
літній барак для тифозних хворих на землі, яку виділила сільс. 
громада. У зв’язку з постійним зростанням к-ті прийшлого 
населення на рудн. земство приймає рішення про буд-во 
лікарні і створення постійної медичної служби. До закінчення 
зведення нової лікарні було терміново відкрито (1 січ. 1900) 
амбулаторію з приймальнею. Лікарню почали будувати 
весною 1904 і закінчили у 1908. Криворізьким дільничним 
лікарем з 14 січ. 1899 призначено Б.П. Єнохіна, який у 1899 
прийняв 980 хворих, а фельдшер – 408. Всього амбулаторних 
пацієнтів було 3 385 – 158,9 на 1 тис. населення. Наступного 
року лікар прийняв 8 273, а фельдшер 834 хворих; повторно 
відвідало амбулаторію 2 784 особи, разом – 11 888.

Криворізька амбулаторія у 1902 прийняла 13 202 
відвідувачів, з яких лікар оглянув 6 750, а у наступному 
році 13 660 і 6 215 відповідно, на дому оглянуто 100 осіб. 
Стаціонарних хворих у 1902 було 254, у 1903 – 202, які 
провели 3 564 дні у лікарні на 10 ліжок, тобто на 1 ліжко в 
середньому припало 356,4 лікувальних дні. У лікарні було 
лише 18 (8,9 %) - епідемічних хворих і 14 з черевним тифом 
при середній тривалості лікування 15,4 днів. Травматичних 
хворих 31 (18,3 %), з хворобами генікологічними 29 (14,3 
%), новоутвореннями  17 (8,4 %), ревматичними і нервовими 
хворобами 17 (7,9 %). Останніх в середньому лікували 32,4 
дні.

Буд-во нової лікарні проходило з великими труднощами. У 

Історична енциклопедія Криворіжжя
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1904 рудопромисловці 
виділили 25 тис. крб., 
але селянська громада 
н е  п о г о д и л а с я  з 
місцем розташування, 
яке вибрала управа, 
х о ч а  м а т е р і а л и 
б у л о  з а в е з е н о . 
Нове спорудження 
р о з п о ч а л и  у 
1906, а тим часом 
знову побудували 
просторніший барак 
у зв’язку з епідемією 
дифтер і ї .  На  к ін . 
1 9 0 6  з а в е р ш е н о 
зведення корпусу 
лікарні, амбулаторії, 
допоміжних служб, 
квартир для лікаря 
і фельдшера. Буд-
во завершено у квіт. 
1908 .  на  цей  час 
були готові корпус 
лікарні, амбулаторії, 

інфекційного відділення, морг, стайня, льодяник (колодязь), 
водопровід і каналізація. Незначні роботи і доробки ще 
продовжувалися у наступних роках. Першими лікарями були 
Матвій Абрамічев і В. Черкасов.

У 1911 З. лікарями працювали Срул Ієгошевич Рехес, 
Олександр Матвійович Абрамічев, Стефаній Домінікович 
Шанявський; у 1916–17 – Кость Дмитрович Белінський 
(Кривий Ріг), Микола Петрович Сазонов (с. Широке), Сара 
Янкелівна Меламед (с. Шестерня). У Веселотернівській З. 
лікарні – Микола Костянтинович Смородинцев (з 1910), у 
Лозуватці – А.В. Васильєв.

У 1912 у Херсонському і Верхньодніпровському повітах було 
створено санітарні попечительства зі спеціально виділеними 
лікарями, які повинні були проводити профілактичну роботу 
по запобіганню масових і епідемічних захворювань. У трав. 
1914 розпочато буд-во амбулаторії з квартирою для акушерки 
у с. Олександродар.

Коли на поч. 1914 у Кривому Розі спалахнула епідемія 
тифу, то земство для допомоги вислало лікаря Курганова, 
студента-медика Бродського і фельдшера Оляко. У берез. 
того ж року у місті відкрито тимчасову лабораторію для 
боротьби з холерою.

Велику роль у вдосконаленні сис-ми З.м. відігравали 
повітові з’їзди лікарів, які проводилися регулярно з 1902, а 
у трав. 1915 було створено їх постійну раду. Практично на 
засіданнях повітових медичних рад, куди також входили і 
представники від фельдшерського персоналу, до кін. 1917 
розглядалися питання про  розширення мережі лікувальних 
закладів на Криворіжжі.

У багаторічній і плідній діяльності земств на Криворіжжі 
у галузі медицини слід відмітити і певні недоліки. Від 
самого початку земства були поставлені у залежність від 
представників царської влади у губерніях. Земства, як інститут 
місц. самоврядування, нерідко вимушені були виправляти 
хиби держ. установ у галузі медицини, забезпечувати ті її 
сфери, які залишалися поза увагою центральних органів 
влади.
Дж.: Отчет Верхнеднепровской земской управы за 1880 год. Верх-
неднепровск, 1881, с. 30–31; СТЭО Херсонской губернии за 1895 год. 
Херсон, 1896, с. 24; СХЗ, 1899, № 9, с. 325–336; Звіт ХЗУ за 1905. Х-н, 
1906, с. 11; Звіт ХЗУ за 1908. Х-н, 1909, с. 36; Деятельность земства в 
Херсонском уезде за 50-летие 1864–1913 гг. Херсон, 1914, с. 60–77.
Літ.: Памятная книга Херсонской губернии на 1912. Херсон, 1912; 
Земская медицина в Херсонском уезде в 1903 году. Херсон, 1904, с. 
17, 22–30, 40–43, 84–86; Екатеринославский адрес-календарь за 1915 
г. Екатеринослав, 1915, с. 342–345; “Верхньодніпровська народна 
газета”, 1917, 17 листоп.

Земська статистика - див. Статистика.

Земський дільничий начальник – адм.-судова посадова 
особа в період Рос. імперії, діяли з 1889 по 1917. Положення 
від 12 лип. 1889 про З.д.н. – один зі зразків “контрреформ”, 
пов’язаних із рецидивом кріпацьких відношень на селі. 
Передаючи З.н. із місц. дворян-поміщиків опіку над 
селянством і охороною порядку в його середовищі, уряд у 
значній мірі відновлював владу поміщика над селянами. З.н. 
призначалися міністром внутрішніх справ за рекомендацією 
губернатора при узгодженні кандидатури з губернськими 
і повітовими предводителями дворянства. У межах своєї 
дільниці (повіт поділявся на кілька З. ділянок, Кривий Ріг 
відносився до 4-ї ділянки Херсонського повіту) З.н. мав 
широкі адм. повноваження: здійснював нагляд над всіма 
закладами селянського управління і ревізував їхню діяльність, 
затверджував кандидатів на посади волосних старшин і 
волосних суддів, мав право призупиняти виконання постанов 
сільс і волосного сходів, накладати на всіх посадових осіб 
сільс. і волосного правління (у т.ч. і волосних суддів) адм. 
стягнення тощо. З.н. мали право арештовувати до 3-х діб в 
адм. порядку або стягнення до 6 крб. на будь-кого з селян 
своєї ділянки.

На час відсутності справника чи станового пристава на З.н. 
накладалися і поліційні обов’язки з підпорядкуванням йому 
нижчих чинів повітової поліції. По цілій низці справ постанови 
З.н. вважалися остаточними і обжалуванню не підлягали. 
Справи ж, що могли бути обжалувані, направлялися в адм. 
присутствіє повітового з’їзду чи в губернське присутствіє. 
Адм. повноваження З.н. з плином часу все збільшувалися. 
На З.н. було покладено: нагляд за розкладкою і збором 
повинностей з надільних земель, за призовом запасних 
і ратників, за військ.-кінними ділянками, завідування 
продовольчою справою, ряд важливих повноважень по 
земельним проблемам і велика к-ть ін. обов’язків.

Життя селянина, вся його діяльність були підвладні 
З.н. Його влада була тим ширшою, що до адм. прав 
приєднувалися і повноваження судові, успадковані від 
ліквідованих Положенням від 12 лип. 1889 мирових суддів. 
Волосний суд також підлягав нагляду З.н. Через З.н. потрібно 
було подавати скарги на рішення волосного суду в судове 
присутствіє повітового з’їзду. Судова влада З.н. формально 
скасовувалася законом від 15 черв. 1912, яким відновлювався 
мировий суд і передбачалася реформа волосного суду. Але в 
життя цей закон впроваджувався повільно: на 1 січ. 1916 його 
було введено лише в 10 з 43 губерній Європейської частини 
Росії, (включаючи Херсонську, до якої відносився Кривий 
Ріг). Тільки після Лютн. революції постановою Тимчасового 
уряду від 4 трав. 1917 передбачалося негайне введення в дію 
вищезгаданого закону.

Адм. повноваження З.н. було ліквідовано безпосередньо 
після Лютн. революції. Але сама постанова про скасування 
посади З.н. була підписана В. Львовим 6 черв., а опублікована 
1 верес. 1917.

З.д.н. 4-ї дільниці з 1912 по 1917 був Аркадій Іванович 
Назаренко, приймальня якого знаходилася на вул. 
Вознесенській (нині Кобилянського).
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременчуг, 1914, с. 121; 
Памятная книга Херсонской губернии на 1917 г. Херсон, 1917.

Земські волосні збори, 1917–20. Тимчасовий уряд на 
1-у етапі революції активно насаджував і реорганізовував З. 
установи, які повинні були укріпити на місцях його владу. 21 
трав. 1917 було видано постанову про в.З. самоврядування. 
Вибори до земства були основані на загальному виборчому 
праві і повинні були замінити станову селянську в. управу. За 
законністю дій в. земства повинен був спостерігати повітовий 
представник адм. влади. В. земство контролювалося 
більшістю депутатів, які були вибрані від буржуазії. До 
компетенції земства також входили питання орг-ції охорони 
праці, створення громадських майстерень та бірж праці, 
усунення недостачі і дорожнечі продовольства, надання 
юридичної допомоги населенню тощо. 

Розширення прав місц. земства не дало можливості їм 

Історична енциклопедія Криворіжжя

Фельдшери земської лікарні, 1909
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стати самостійними органами влади –  паралельно існували 
спеціальні органи держ. влади, які вирішували аналогічні 
питання. Повітовий комісар здійснював нагляд за діяльністю 
Криворізького земства. До того ж у земства з’явився 
конкурент – Громадський виконком (колиш. Громадські з.), 
що утворився з представників різних демократичних партій і 
орг-цій, куди також входили і деякі депутати в. земства.

1-е зсідання Криворізького в. земства відбулося у верес. 
1917. На поч. депутати-православні присяглися “вірою і 
правдою служити народній справі” у присутності от. Панкеєва. 
Депутатів-євреїв до присяги привів рабе Локшин. Група 
соціалістів присягала без духівника. Головою З.з. вибрано 
Є.П. Бойка, заступниками – П.І. Волошина, В.С. Рабиновича, 
М.А. Гантєва.

Орг-не засідання Веселотернівського в. земства відбулося 
27 верес. 1917. Головою З.з. вибрано П.Ф. Кравченка, а З. 
управи – Ф.І. Черпаєва, чл. управи – П.Ф. Кравченка, В.І. 
Зінченка, Т.Л. Кізила, М.В. Зайцева.

У Лозуватській волості земство 1-й раз зібралося 6 жовт. 
1917. Головою з. вибрано М.Х. Шевченка, головою управи – П. 
Примака, чл. управи – Р. Дудку, І. Свириденка, М. Тарана.

При в. земствах діяли в. шкільні ради, які проводили з’їзди 
вчителів. 

На поч. 1918 більшовики розпустили З.в.з.
Літ.: «Известия Криворожского Совета рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов», 1917, № 26, окт.; “Верхньодніпровська народна 
газета”, 1917, 24 жовт.; БСЭ, т. 26. М., 1933, с. 760–761.

Земські школи – початкові, а згодом і середні та проф. ш. у 
царській Росії і на Україні, організовані і утримувані земством. 
За статутом З. установ вони мали право засновувати ш. 
і дбати про їх матеріальне забезпечення, але не могли 
вмішуватися у навчальний процес. У 1874 отримали право 
висувати кандидатів на вчителів, мали своїх представників у 
повітових і губернських шк. радах і брали участь в управлінні 
шк. справою.

Першою З.ш. на Криворіжжі стала Веселотернівська, 
відкрита у 1872. Земство асигнувало на її утримання протягом 
1-го року 235 крб. сріблом. Наступне нар. уч-ще (ш.) було 
створено у Лозуватці (1873) і потім у Кривому Розі (1874).

Обмеженість коштів не дозволяла швидко розгорнути 
ш. мережу, також відчувався брак фахово підготовлених 
викладачів. На скромну навчальну базу у перші роки 
існування З.ш. вказує опис майна Веселотернівської ш. за 
1874. Ш. мала 25 азбук, 6 набірних абеток, 27 підручників 
граматики для 1-го року навчання і 27 для 2-го, 2 посібники 
до граматики, 25 підручників арифметики, 25 Євангелій, 25 
Псалтирів, 25 Біблій, 25 Катехізисів, 161 ін. книжку, 2 прописи, 
1 рахівницю, 50 асбестових дошок, 200 грифелів до них, 50 
стальних пер, 6 парт, 1 стіл. У 1883 у цій ш. навчалося 31 
хл. і 9 дівч., у Лозуватці – 122 хл. і 3 дівч. У 1897 у Веселих 
Тернах ш. відвідувало 80 хл. і 23 дівч., а у Лозуватці 117 і 
11 відповідно, у Вечірньокутському початковому нар. уч-щі 
навчалося 26 хл. і 14 дівч.

У 1873 платню вчителям було збільшено до 300 крб. 
при безкоштовній квартирі, паливі, воді і прислузі. З 1878 
для найбільш працьовитих – до 350 крб. З 1 жовт. 1889 
розпочала роботу Ямчитська с-г ш., яку відкрило земство 
на гроші, пожертвувані П.З. Ямчитським  (45 тис. крб.) Вона 
була розрахована на 30 учнів і мала підготовчий клас. У 
1893 у ній навчалося 33 хл. У цьому ж році у Криворізькій ш. 
закінчили курс і здали іспити 10 хл. і 7 дівч., а навчалося у 
всіх 3-х класах 142 хл. і 40 дівч. Працювала також Недільно-
повторювальна ш., яку відвідувало від 11 до 16 учнів віком 
8–12 років. Завідувачем Криворізької ш. був П. Давиденко, 
помічниками М. Русяк і Агнія Степанова.

Багато громадських сільс. ш. прийняли З.ш. за зразок 
і почали піклуватися про покращення стану своїх ш., 
цьому також сприяли і їх вчителі, беручи участь у роботі З. 
вчительських з’їздів. З 1883 для викладачів було встановлено 
мінімальний оклад 350 крб., помічникам – 250 з надбавкою 
50 крб. за кожні 5 років роботи, але не вище 450 крб. 

Законовчителі отримували по 1 крб. за 2-годинний урок, але 
не більше 50 крб. на рік. З 1885 багаті і багатолюдні поселення 
почали самі утримувати ш., земство постачало їм лише 
підручними і здійснювало нагляд, а, по мірі збільшення штату 
викладачів, брало на себе витрати по їх утриманню.

У 1890 З.ш. відкрито у с. Олександродар (Рахманівка), 
до 1895 в ній навчалися тільки хлопчики (65). Вчителем був 
І. Золотов. У цей час у Криворізькій ш. на 1-му відділі було 
105 учнів, на 2-му – 109, на 3-му – 41. Всього 195 хл. і 60 дівч. 
Закінчило курс у 1895 32 хл. і 7 дівч.

У 1896 Криворізьку ш. інспектував чл. училищної ради 
А.К. Парамонов. Зокрема він підкреслив, що, не дивлячись 
на багатолюдність ш. (195 хл. і 60 дівч.), у містечку, яке 
нараховує 8,7 тис. дітей, ш. відвідують лише 3 %. Працюють 
1 вчитель і 3 вчительки. З 28 перевірених учнів 5 отримали 
незадовільні відмітки. 

Того року в Олександродарі побудували громадське 
приміщення для ш., на яку більшу частину грошей дало 
земство. Її попечителем став В.В. Добровольський – гласний 
повітового земства. На той час в ній навчалося 76 хл. і 4 
дівч. У квіт. 1898 під час огляду Криворізької ш. чл. повітової 
училищної ради С.Н. Гербель відмітив зріст к-ті учнів (273 хл. 
і 108 дівч.) і тільки5 викладачів. Приміщень не вистачало, 
тому 3-й клас навчався у сусідніх громадських приміщеннях. 
Справа з відкриттям нового уч-ща затягувалася. Попечителем 
ш. був М. Шимановський, законовчителем – о. Автоном 
Лебедєв, вчителем – П. Давиденко, помічниками – Неоніла 
Яскевич, Павло Красінов, Євгенія Гедулянова, Терентій 
Якушев, Ганна Меатович. 

У 1899 у Криворізькій ш. навчалося 274 хлоп. і 140 дівч., 
в Олександродарівській – 83 і 22 відповідно. Вчителем тут 
був Ів. Золотов, помічником Олексій Унтінов. Наступного 
року вчилося 84 хл. і 12 дівч., а помічником став Федір 
Богдановський.

У 1900 у Криворізькій ш. нараховувалося 260 хл. і 160 
дівч., закінчили курс 31 і 13. Прийшли також нові вчителі 
замість вибулих (крім П. Краснякова): Д. Канопицин, Ганна 
Краснякова, Марія Бородецька, Антоніна Мурашко. У 1901 У 
ш. с. Олександродар прибув новий вчитель – Микола Петров 
і помічниця Віра Мокревська. На поч. року у ш. навчалося 
84 хл. і 12 дівч., закінчило курс 4 і 1 відповідно. Наступного 
року тут відкрито ш. грамоти, де навчалося 97 хл. і 7 дівч. Ще 
одна ш. грамоти започаткована у с. Новий Кривий Ріг (нині 
Інгулецький р-н міста), де був 1 викладач, навчалося 53 хл. і 
26 дівч. У Криворізькій ш. навчалося 348 хл. і 160 дівч.

У 1903 до Олександродарівської ш. перейшли Павло і Ганна 
Краснякови, а у Криворізьку прибули Василь Прудченко, 
Дмитро Оленко, Лідія Шаповалова, Євгенія Портнова.

1904 ознаменувався орг-цією нар. читань на кошти 
попечителів. З них 12 гуртків мали “чарівний ліхтар” і 2 були 
без нього. Земство також відкрило у Кривому Розі ще 2 
початкові ш. – № 2 і № 3. Стан всіх ш. був незадовільний. 
Так, завідуючий шк. г-вом Херсонського повіту К. Курінний, 
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який їх оглянув у 1905, зокрема писав, що Криворізька ш. № 
1 всередині нагадує казарму – класні кімнати утримуються 
в бруді, підлога рідко миється, лавки прийшли в повну 
непридатність і потребують заміни. 

Ш. № 2 розташовувалася в будівлі, яка орендувалося у 
Яшкера і було непридатним для навчання: приміщення сире, 
підлога не пофарбована  і рідко миється, вікна без кватирок, 
дах протікає, учнівські лавки старого зразку тощо.

Ш. № 3 розташовувалася у 2-х приміщеннях, які орендували 
у Бойка: вони низькі, недостатньо світла, розмір кімнат 10 х 
5,3 м, в них розміщується 73 учні, класи холодні. Інспектор 
робить висновок, що стан ш. на відповідає багатству містечка 
і відноситься до найгірших ш. у повіті.

У наступному 1906 приймається рішення про буд-во 
5 квартир для вчителів всіх 3-х ш. і спорудження нових 
приміщень для ш.: ш. № 1 розширено до 5-ти класних кімнат, 
№ 2 – до 2-х, № 3 – до 3-х.

У 1908 земство підняло питання про введення загальної 
початкової освіти. Для сприяння цій справі було виділено 69 
тис. крб. і від МНО – 36 тис. крб. З поч. 1909 на розширення 
штату вчителів – ще 24 тис. крб. Але ці суми були незначними 
для велетенського Херсонського повіту, тому перехід 
планувалося здійснити протягом 3-х років.

У 1908 змінився склад вчителів ш. с. Олександродар. Тепер 
сюди прийшли працювати Петро Черненко і його дружина 
Марія, а також Марія Глинкова та Микола Перетятько. Іншим  
також став склад 1-ї Криворізької ш. Нею залишився керувати 
Павло Давиденко (з 1879), з нових вчителів почали працювати 
Ганна Леонова, Євдокія Павленко, Агнеса Степанова. 
Попечителем ш. № 2 став Матвій Роговський, завідувачем 
– Дмитро Кононіцин, вчителі: Вадим Новак, Мавра Кочергіна; 
законовчитель – о. Василь Панкеєв. Попечителем ш. № 3 
був Федір Васильович Стеллер, законовчителем – о. Діодор 
Якубович, завідувачем – Іван Смушков, вчителями – Ганна 
Смушкова, Олександр Портнов. 

У 1907 відкрито ш. № 4. Попечителем був Матвій 
Роговський, законовчителем – о. Михаїл Пухальський, 
завідуючою – Марія Ласська, вчителями – Євгенія Портнова 
і Наталія Парахіна. 

У 1912 завершено буд-во нових приміщень і допоміжних 
будівель з цегли та каменю ш. № 1 (сел. Карнаватка). Ш. № 2 
на пл. Ярмарковій стала 4-класною, всі приміщення і квартири 
для вчителів побудовано з цегли, двір благоустроєний. Ш. № 
3 (сел. Чорногорка) – 2-класна. Всі будівлі зі шлакової цегли, 
під черепицею. Ш. №№ 4, 5, 6, 7 були 2-класні, мали цегляні 
будівлі і повністю благоустроєні двори. Того ж року відкрито 
2-класну ш. в с. Інгулець, всі приміщення побудовано з цегли 
та ін. довговічних матеріалів.

Шк. діяльність земства проходила у складних соціально-
екон. умовах, за відсутністю помітного прогресу в освітньому 
законодавстві Рос. імперії, що призвело до протистояння 
офіційного курсу у шкільній політиці з громадсько-педагогічним 
рухом, обумовило спроби земства шукати альтернативні 
шляхи по відношенню до позиції держави стосовно ш. 
Найважливіше досягнення діяльності земства – поява 
доступної для народу З.ш. у вигляді мережі початкових нар. 
уч-щ.

Херсонське і Верхньодніпровське повітові земства зробили 
реальні кроки для підготовки сис-ми загал. початкового 
навчання всіх дітей шкільного віку в найближчий 10-річній 
перспективі. 

Своєю діяльністю земство створило умови для поступового 
переходу до 3-ступеневої освіти та створенню укр. нац. ш. у 
Криворізькому басейні.

Першість З.ш. забезпечувалася якісною орг-цією 
навчально-виховного процесу, постійним вдосконаленням 
методики викладання. У практиці З.ш. результативно 
реалізовувалася З. концепція освіти та виховання, яка 
базувалася на здобутках вітчизняної педагогічної науки 
та новаторських принципах і методах орг-ції навчально-
виховного процесу. В цьому відношенні деякі З.ш. можна 
вважати за своєрідні експериментальні лабораторії, де 

проходили апробацію кращі ідеї тогочасної педагогічної думки 
та передові новаторські задуми.

У діяльності земства можна виділити 2 тенденції, що 
існували залежно від того, яка – ліберальна чи консервативна 
платформа брала гору після чергових виборів гласних (через 
3 роки).

Земством було створено значний освітній фонд з 
найбільшим кошторисом порівняно з ін. статтями витрат у 
бюджеті. Наслідком протистояння між реакційною царською 
політикою і ліберальною земською програмою в галузі 
нар. освіти, багаторічної боротьби за автономію З.ш., за 
розширення прав і компетенцій місц. самоврядування в галузі 
освіти стало поступове посилення впливу земств на освіту. 

Таб. 1 
К-ть учнів у зем. шк. м. Кривий Ріг
Рік шк. 1 шк. 2 шк. 3 шк. 4 шк. 5 шк. 6 шк. 7 шк. 8

хл. д. хл д хл. д. хл. д. хл. д. хл. д. хл. д. хл. д.
1904 70 3 321 174 543 34 112 28
1905 66 1 176 126 80 48 135 40
1906 85 24 229 137 91 31 137 26
1907 110 20 154 137 78 24 121 133 60 52
1908 142 32 172 157 67 27 86 52 76 50
1909 139 36 215 210 95 50 113 56 100 77
1910 123 51 207 220 71 32 138 78 110 80
1911 120 55 321 248 60 39 126 72 113 76
1912 117 51 239 197 73 47 129 81 109 77 89 58 72 48 62 29
1913 111 55 104 136 87 67 130 78 112 75 72 39 70 50 80 36
1914 172 78 126 120 77 58 118 91 107 93 73 50 71 51 86 46
1915 174 76 118 117 65 55 122 77 98 102 74 54 74 60 79 41

Дж.: Отчет Верхнеднепровской уездной земской управы (ВУЗУ) за 
1874 год. Екатеринослав, 1875, с. 216–217; Отчет ВУЗУ за 1883 год. 
Екатеринослав, 1884, с. 330; Отчет Херсонской уездной земской 
управы (ХУЗУ) за 1893 год. Херсон, 1895, с. 29; Отчет ХУЗУ за 1895 
год. Херсон, 1897, с. 18, 44, 56; Отчет ХУЗУ за 1896 год. Херсон, 1898, 
с. 128; Отчет ВУЗУ за 1897 год. Верхнеднепровск, 1898, с. 49; Отчет 
ХУЗУ за 1898 год. Херсон, 1900, с. 16;  Отчет ХУЗУ за 1900 год. Херсон, 
1902, с. 18; Отчет ХУЗУза 1901 год. Херсон, 1902, с. 58; Отчет ХУЗУ за 
1902 год. Херсон, 1903, с. 27, 52; Отчет ХУЗУза 1903 год. Херсон, 1904, 
с. 52; Отчет ХУЗУ за 1904 год. Херсон, 1905, с. 80; Отчет ХУЗУ за 1905 
год. Херсон, 1906, с. 54, 59; Отчет ХУЗУ за 1906 год. Херсон, 1907, с. 33; 
Отчет ХУЗУ за 1908 год. Херсон, 1909, с. 56; Отчет ХУЗУ за 1910 год. 
Херсон, 1911, с. 68; Отчет ХУЗУ за 1912 год. Херсон, 1913, с. 10, 14, 87; 
Деятельность земства в Херсонском уезде за 50-летие 1864–1913, Х., 
1914, с. 18–44; Отчет ХУЗУ за 1915 год. Херсон, 1916, с. 30.

Зернове господарство – найважливіша галузь с-г, яка 
займається вирощуванням З. культур.

У басейні середньої течії р. Інгулець ще у добу енеоліту 
(4-е тис. до н.е.) вирощували такі культури як полба, просо, 
ячмінь, горох. Рало у регіоні з’явилося у добу бронзи (1-а пол. 
2-го тис. до н.е.), але, вірогідно, що гол. знаряддям обробки 
землі залишалася кам’яна мотика клиноподібної форми, яка 
зустрічається при розкопках поселень доби пізньої бронзи 
14–10 ст. до н.е.). З лопаток великих тварин виготовлялися 
своєрідні лопати, які кріпилися до дерев’яного держака. Збір 
врожаю проводився за допомогою серпів з кременю або 
кварциту, а згодом з бронзи. Землеробський характер мало 
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також г. племен черняхівської культури, яка існувала на тер. 
Криворіжжя у 2–5 ст. н.е. Поселяни широко використовували 
коси, рала з металевим наральниками, знали ручний млин, 
мали дерев’яні лопати з залізною оковкою. Найпоширенішою 
З. культурою була пшениця-двозернівка, сіяли і однозернівку, 
а також просо, ячмінь, горох, чечевицю. 

Інтенсивний розвиток З.г. розпочався з кін. 18 ст., коли 
наш край увійшов до складу Російської імперії і почалося 
активне заселеня Причорномор’я. Спочатку поширеною була 
переложна сис-ма г., яка на кін. 19 ст. стала втрачати своє 
значення. Починається введення зеленого і чорного пару. 
Найтиповішою для Криворізької волості на 1890 була така 
сівозміна: 1-й рік – льон або просо, 2-й – озима пшениця, 
3-й – яра пшениця, 4-й – ячмінь або овес, 5-й – переліг, 6-й 
– жито, 7-й–11-й – жито, падалиця, сіножаті. 

Структура посівів з 1881 по 1909 мала такий вигляд (у 
%):

Таб. 1

Рік Землі
Пшениця

Жито Ячмінь Овес Гречка
Озима Яра

1881 Селянські наділи 3,0 38,0 26,1 15,5 1,8 0,7

1885
Приватні 6,9 35,5 26,4 13,1 2,4 0,8
Селянські наділи 3,2 36,3 31,2 17,1 1,6 0,2

1890
Приватні 6,8 37,8 33,2 7,5 4,7 0,1
Селянські наділи 8,4 37,2 27,9 18,1 0,7 –

1895
Приватні 16,3 32,8 24,0 14,7 4,7 –
Селянські наділи 9,3 42,0 20,5 21,9 0,9 –

1900
Приватні 9,8 37,5 29,2 16,5 2,4 –
Селянські наділи 3,9 49,4 12,3 26,3 0,8 –

1905
Приватні 7,9 41,9 22,2 16,4 4,7 –
Селянські наділи 8,4 48,7 12,9 25,1 0,9 –

1909
Приватні 9,7 45,3 16,8 20,3 2,6 –
Селянські наділи 9,3 44,2 10,5 30,8 0,8 –

Середній 
показник

Приватні 8,0 41,0 16,6 26,2 1,9 –
Селянські наділи 6,5 42,2 20,2 22,1 1,1 0,1
Приватні 9,3 38,8 24,1 16,4 3,3 0,1

Рік Землі Бобові Просо Кукурудза Олійні Корене-
плоди

1881
Селянські наділи 0,6 8,4 0,7 2,2 3,0
Приватні 0,2 6,7 0,2 4,9 3,0

1885
Селянські наділи – 6,4 0,2 2,0 1,8
Приватні – 5,1 0,1 4,1 0,5

1890
Селянські наділи 0,3 4,4 0,1 1,1 1,6
Приватні – 2,8 0,6 4,0 0,3

1895
Селянські наділи 0,2 2,2 0,5 0,2 2,3
Приватні – 2,8 0,3 1,2 0,3

1900
Селянські наділи 0,4 3,0 0,1 0,5 3,0
Приватні 0,1 3,1 0,8 1,8 0,8

1905
Селянські наділи 0,2 1,2 0,5 0,1 2,0
Приватні 0,1 1,3 1,4 0,2 2,8

1909
Селянські наділи 0,1 1,1 0,8 0,1 2,3
Приватні 0,1 1,1 1,2 0,2 3,6

Середній 
показник

Селянські наділи 0,3 3,8 0,4 0,9 2,3
Приватні 0,1 3,3 0,6 2,3 1,3

Аналіз таб. 1 показує, що приватні землевласники почали 
раніше спеціалізовуватися на вирощуванні товарного зерна, 
зокрема пшениці, жита і вівса. Вони також у більшій к-ті 
сіяли озимі, що було пов’язано з потужнішою базою г-в. З 
експортних культур у власників переважали також олійні. 
Селяни більше вирощували ячменю, який йшов на прокорм 
худоби, і коренеплодів. Якщо прийняти до уваги, що пл засівів 
у землевласників була в середньому на третину більшою, ніж 
у селян, то їх валовий продукт був набагато більшим.

Урожайність з 1 дес. по Херсонському повіту за 1870–1909 
склала (в пуд.):

Таб. 2

Рік Землі
Пшениця

Жито Ячмінь Овес Греч-ка
Озима Яра

1870 Селянські наділи і 
приватні землі 12,7 10,7 13,0 13,3 10,6 5,0

1875 Селянські наділи і 
приватні землі 5,7 6,5 12,7 9,8 7,9 13,0

1880
1885

Селянські наділи
і приватні землі 9,8 7,9 7,6 12,7 9,8 4,6

Селянські наділи  10,1 5,3 11,2 8,8 3,9 0,7

1890
Приватні 12,0 7,3 14,1 11,6 4,6 –
Селянські наділи 27,6 15,6 20,5 24,6 18,6 –

1895
Приватні 38,0 21,8 35,2 38,5 25,2 –
Селянські наділи 28,7 28,8 33,6 39,9 28,4 –

1900
Приватні 32,5 35,2 42,6 46,7 31,2 –
Селянські наділи 14,6 12,1 19,2 14,3 14,0 1,0

1905
Приватні 21,1 17,0 29,9 25,5 19,9 3,0
Селянські наділи 26,9 30,3 28,9 44,0 37,8 15,0

1909
Приватні 30,5 37,8 34,1 57,8 43,7 15,0
Селянські наділи 22,2 33,2 20,2 44,4 43,3 17,0
Приватні 27,1 39,1 25,3 51,1 50,6 22,0

Продовження таб. 2
Рік Землі Бобові Просо Кукурудза Олійні Коренеплоди

1870 Селянські наділи і 
приватні землі – 10,6 – 10,5 49,8

1875 Селянські наділи і 
приватні землі – 14,6 23,7 – 40,5

1880 Селянські наділи і 
приватні землі – 10,9 1,9 12,7 32,7

1885
Селянські наділи 5,9 2,8 37,4 – 97,8
Приватні 7,8 2,8 21,6 – 106,2

1890
Селянські наділи 19,0 13,4 38,4 11,2 48,0
Приватні – 20,0 47,5 14,5 56,3

1895
Селянські наділи 43,9 12,1 34,6 34,0 142,3
Приватні – 21,9 40,0 36,1 125,7

1900
Селянські наділи 9,5 3,5 9,4 5,4 38,4
Приватні 9,2 5,4 22,8 7,4 70,7

1905
Селянські наділи 31,1 32,0 45,7 23,6 71,9
Приватні 31,6 35,1 49,4 37,5 109,9

1909
Селянські наділи 21,9 20,3 32,6 21,8 77,4
Приватні 25,0 23,4 32,8 15,7 99,9

Перше, що впадає в око, при розгляді таб. 2 – це значні 
коливання щорічної врожайності, які у деяких випадках 
досягали 300–400 %. Тобто, на урожай у тих умовах найбільше 
впливала погода. Ін. особливістю є різниця між врожайністю 
на селянських наділах і полях землевласників, де вона 
майже завжди вище на 20–50 %. Особливо це стосується 
1-х п’яти товарних культур. Великі землевласники мали 
можливість інтенсивніше використовувати механізми і техніку 
і впроваджувати передову агрокультуру, чого не могли робити 
селяни на своїх невеликих (6–8 дес.) наділах. Загал. середній 
урожай за 25 років на наділах селян становив 29,9 пуд., а на 
землях землевласників – 36,9 пуд., загальносередній – 34,7 
пуд. з дес. Відповідний показник по Херсонській губернії 
становив 32,7; 39,7; 36,7 пуд. Якщо посівну пл. волостей (147 
тис. дес.), які знаходилися на тер. суч. Кривбасу взяти за 100 
%, то посіви на надільних землях склали 41 % (60,3 тис.), а 
на всіх ін. – 86,7 тис. дес. У 1909 загал. збір зерна у межах 
суч. Криворізького і Широківського р-нів склав 3,688 млн. 
пуд. (в т.ч. 1,339 млн. пуд. у селянських г-вах і 2,349 млн. пуд. 
у приватних та ін.). Після забезпечення зерном населення 
(виходячи з розрахунку 230 кг пшениці і жита, а всіх зернових 
290 кг у рік на їдця), худобі і на засівний фонд залишалося на 
вивіз 44–50 % пшениці, 20–26 % жита, 17–25 % вівса.

В період Першої світової і громадянської війн З.г. 
Криворіжжя поступово занепадало. Воєнні дії, революція і 
зміна земельного устрою, припинення експорту, примусове 
відбирання хлібів у селян спричинили скорочення засівної 
пл. під З. культури, бо селяни почали вирощувати продукцію 
лише для власних потреб. Через зменшення врожайності 
впав загальний валовий збір З. більш, ніж у 2 рази. Стан 
З. г. Криворізького повіту (34 волості) у 1917–21 мав такий 
вигляд (дес. засіву): 

Таб. 3

Роки
Озиме
жито

Ярове
жито

Озима
пшен.

Ярова 
пшен.

Ячм. Овес Просо
Куку-
рудза

Кар-
топля

Соняш
ник

1917 60083 2389 51161 113950 134444 10906 7131 18862 3620 1916
1920 27718 1458 63213 75978 103329 12156 8509 11549 2431 4863
1921 50217 2642 97113 110648 136558 29187 19256 18803 9426 14719

Структура основних посівів у Криворізькому повіті у вказані 
роки мала такий вигляд (на 100 дес. пл. було зайнято):
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Таб. 4

Роки Оз. жито Яре жито Оз. пшен. Яра пшен. Ячмінь Овес Просо
1917 14,17 0,56 12,06 26,86 31,69 2,57 1,68
1920 8,91 0,34 20,5 24,10 32,77 3,86 2,70
1921 9,94 0,52 19,23 21,91 27,03 5,78 3,81

Роки Куку
рудза

Карто
пля Льон Коно

плі
Соняш

ник Баштан 1-річні
трави

Багато
річні

трави
1917 4,45 0,85 0,05 0,06 0,45 1,54 0,17 0,35
1920 3,66 0,77 0,06 0,10 1,54 – 0,58 0,15
1921 3,72 1,87 0,68 0,29 2,91 1,85 – 0,03

Під час непу розпочалося відновлення З.г. і у сер. 
1920-х пл. З. культур перебільшила показники 1916, але 
урожайність відставала від довоєнної в середньому на 15 
%. Простежується також поступове зменшення посівної пл. 
З. у зв’язку з переходом до 4-пільної і 5-пільної сівозміни. 
Серед З., внаслідок загал. зменшення експорту, зменшилася 
посівна пл. ячменю, а озимої пшениці – збільшилася за 
рахунок ярої і кукурудзи.

У 1925–26 розподіл польової засівної пл. по культурах у 
Криворізькому окрузі (10 р-нів) мав такий вигляд (дес.):

Таб. 4
Рік К-ть г-в Озиме жито Озима пшениця Яра пшениця Ячмінь

1925 97 170 109 892 101 276 129 452 90 093
1926 103 212 161 102 142 486 137 607 88 677
у % + 46,6 + 40,7 + 6,3 – 1,5

Рік К-ть г-в Овес Просо Куку
рудза

Соняш
ник Гречка

1925 97 170 7027 40 528 63 527 27 482 320
1926 103 212 9 377 22 271 46 135 18 146 342

зміни у % + 33,4 – 45,0 – 27,5 –34,0 + 6,8

Посівна польова пл. по групах культур розподілялася 
таким чином (у %):

Таб. 5

Рік Озиме 
жито

Озима 
пшен.

Яра 
пшен. Ячмінь Овес Про-

со
Куку
рудза

Соняш
ник Гречка

1925 19,07 16,77 21,33 14,82 1,15 6,66 10,57 4,57 0,08
1926 24,58 21,74 20,99 13,53 1,43 3,40 7,04 2,76 0,05
зміни +5,51 +4,97 -0,34 -1,29 +0,28 -3,26 -3,53 -1,81 -0,03

На поч. 1930-х З.г. Криворіжжя прийшло у занепад. Лише 
з 1936 розпочалося поступове збільшення валового збору 
З. культур, яке перервала війна 1941–45. Зростання було 
досягнуто за рахунок механізації та впровадження передової 
агротехніки. У роки колективізації спостерігалися такі 
тенденції: 1) подальше витіснення З. культур кормовими та 
техн.; 2) збільшення озимих, зокрема заміна маловрожайної 
ярої пшениці на покращенні сорти озимої; 3) значне 
нарощування посівів кукурудзи, яка почала витісняти 
маловрожайні кормові сорти ячменю та вівса.

Засів озимини на 1932 по Криворізькій міськраді (суч. 
Криворізький і Широківський р-ни) склав (в га):

Таб. 6
Вид г-ва Загальна засівна пл. в т.ч. пшениці
Радгоспи 12 906 7 407
Колгоспи 41 773 33 365

Одноосібники 2 920 1 392
Разом 57 599 42 164

На 1940 відсоток засіву по окремим культурам (в 
середньому) складав (на 100 га): озима пшениця -30,1; яра 
пшениця -4,3; жито -17,1; ячмінь -19,1; овес -10,4; кукурудза 
-7,3; гречка -3,3; просо -4,6; ін. -3,8.
Дж.: Материалы по оценке земель Херсонской губернии. Т. VI. Хер-
сонский уезд. Херсон, 1890, с. 338; Свод цифровых данных. Херсон-
ская губерния. В. I. Население и сельское хозяйство. Херсон, 1910, 
с. 86–121; Отчет Екатеринославского губэкономсовещания Совету 
Труда и Обороны и Украинскому Экономсовещанию. Екатеринослав, 
1921, с. 9–10; Статистика Криворіжжя, 1927, № 1, с. 16–21.
Літ.: Довідник з основних статистико-економічних показних госпо-
дарств Дніпропетровської обласної УРСР. Х., 1933, с. 33; Пашкевич 
Г.А. Палеонтологические находки на территории Украины. В кн.: 
Памятники энеолита – бронзового века. Каталог. К., 1991, с. 4–14; 
Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой Рог, 2003, с. 44–46, 63–64.

“Зернорадгосп” – одне з найбільших зернових г-в 
України. Створено у 1930 на землях колонізаційних та 
розселенських фондів. Загал. пл. досягала 50 тис. га, з них 
орної землі – 31 109 га. Під час колективізації “З”. отримав 
ще й землі розкуркулених. Згодом його було розукрупнено 
через низьку рентабельність. На поч. 1932 у “З”. працювало 
1 038 осіб, нараховувалося 124 трактори і 299 голів худоби. 
Основну масу машинно-тракторного корпусу на 1931 
складала іноземна техніка (61 %), причому різних марок. 
Згодом відбувся перехід на вітчизняне механізми.

Формування виробничих кадрів “З”. здійснювалось 
у процесі орг-ції г-ва, переважно шляхом прискореної 
підготовки спеціалістів та механізаторів. Ця обставина 
обумовила їх низький професійний рівень і неспроможність 
належним чином обслуговувати вир-во. Однією з причин 
поганої роботи була велика плинність кадрів, яка у 1931–33 
складала бл. 60 %. Через погані матеріально-побутові умови, 
напівголодне існування (у 1933 денний раціон харчування 
працівника не досягав і 1 тис. кал. при нормі 4 тис.) спеціалісти 
і робітники залишали радгосп і шукали кращого життя у місті 
або на МТС. Кер-во здійснювалося адм.-силовим порядком, 
що відразу ж показало свою 
неефективність. Щорічні 
реорг-ції управління, що 
включали централізацію, 
єдиноначальність, посилення 
адм. контролю, роздування 
управлінського апарату, 
репресії тощо не змогли 
активізувати виробничого 
процесу.

У  1 9 3 0 – 3 3  м а ш и н и 
працювали незадовільно 
– корисна робота складала 
50–60 %. Низька кваліфікація 
трактористів і тех. персоналу 
о б у м о в и л а  ї ї  м а с о в е 
псування та вихід з ладу. 
Зрівняльна оплата праці та 
погані умови проживання 
відбивали у людей бажання працювати, сприяли падінню 
трудової дисципліни. Орг-ція рільництва була підпорядкована 
волі політичного кер-ва. Заради виконання плану в “З”. 
ігнорували агротехніку, по-хижацькому експлуатували землю. 
Інтенсивна сис-ма господарювання випроваджувалася дуже 
повільно.

Чисельні архівні документи підтверджують на прикладі 
Криворізького “З.” до якого катастрофічного стану призводить 
адм.-вольове кер-во у с-г. Так, “З”. на поч. 1931 мав 
найпотужнішу машинну базу: 111 тракторів, 62 комбайни, 40 
автомашин. План хлібозаготівель на 1 жовт. 1931 виконано на 
23,7 % (недодано 6 800 т зерна), прибуткову частину фінплану 
виконано на 25,6 % (недовиконано 1 115 тис. крб.). Середня 
собівартість хліба склала 17 крб за ц проти запланованих 
4 крб., а по окремим культурам доходила до 52 крб. (яра 
пшениця). Ц вівса обійшовся – 29,4 крб., озимої пшениці 
– 20,6 крб., жита – 28,5 крб. Заборгованість по зарплаті 
склала 150 тис. крб., борг за пальне – 80 тис., борг робкоопу 
за продовольство – 30 тис. крб., ін. органам – 30 тис. крб. Вся 
недоїмка досягала 300 тис. крб. 

На кін. року у “З”. було 121 трактор загальною потужністю 
2 755 к.с., з них 14 зламаних. Під час посівної трактори 
використовувалися на 30–45 %.

Наступного 1932 стан, не дивлячись на заміну 
управлінського апарату та ін. заходи, суттєво не покращився. 
У результаті безграмотної експлуатації та ін. причин на сер. 
1932 було тільки 40 справних тракторів, 54 комбайни і 5 з 
40 машин. 16 лип. було додатково отримано 24 трактори. 
Ремонт техніки до збиральної кампанії було виконано 
несвоєчасно, неякісно. У результаті на 30 лип. (запланований 
термін закінчення косовиці) було зібрано лише 68 % урожаю, 
Госпрозрахункових бригад, яких створили 70, не закріпили 

Історична енциклопедія Криворіжжя

Зерновий комбайн на полях 
Криворізького Зернорадгоспу, 

1932

ЗЕР-ЗЕР



Історична енциклопедія Криворіжжя309
і весь час перекидали людей з місця на місце. Всі простої 
списувалися за рахунок г-ва. Так, у результаті помилки було 
скошено на сіно 1 136 га пшениці. Використання техніки 
склало 70,7 %, простої в результаті поломок склали 14,6 % 
робочого часу. Комбайни в день давали по 2,3 га замість 
15 га. На допомогу “З”. Криворізька міськрада направила 
29 тракторів, 200 коней, 15 автомашин, 39 кваліфікованих 
механіків для ремонту техніки, 560 червоноармійців. Всього 
збирати врожай допомагало 1 447 чол. Але “З”. використав 
продуктивність лише на 42,7 % направленої робочої сили, 
ін. простоювали.

Погіршення показників у роботі “З”. обумовили рішення 
“Зернот-ту” про його розукрупнення у 1933.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 4974, А. 222; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 189, 
А. 18–19, 111; Там само, С. 195, А. 12–13.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 19 листоп.

Зимівник – назва хутора у запорізьких козаків у 1-й 
пол. 16 – 18 ст. Являв собою велике г-во, у якому мешканці 
займалися скотарством, землеробством, бджільництвом. З. 
засновували, як правило, 3–4 сімейних запорожця. У кожному 
З. було 2–3 хати і різні госп. будівлі. Козаків, що проживали 
у З. називали сиднями, гніздюками або гречкосіями. Ці 
запорожці займали підлегле становище відносно січових 
козаків. Їх кликали у військ. похід пострілом з гармати на 
Січі або через спеціальних гінців. Гол. завданням власників 
З. було забезпечення січових козаків продуктами.

У переліку сіл та З., що існували у період Нової Січі (1736–
75) Д. Яворницький називає і Кривий Ріг. Про наявність З. на 
тер суч. Криворіжжя згадують такі історики як П. Тернавський 
(1761 і 1769), О. Андрєєв (1762). А історик Дніпропетровського 
держ. університету Н.В.Ченцова довела у своїй дисертації, 
що в межах нинішнього Кривого Рогу до 1775 існувало у різні 
часи бл. 10 З. О. Андрєєв у своїй праці “Матеріали для історії 
Південно-руського краю”, виданій у Одесі 1886, пише про З. 
біля злиття річок Інгульця і Саксагані, який належав козаку 
Дерев’янківського куреня Богацькому, при описі подій за 1762. 
Відомо, що Василь Богацький належав до старшини Війська 
Запорізького і був одним з 4-х депутатів на переговорах з 
Польщею у лип. 1749. Осавул Війська Запорізького Андрій 
Лях у 60-х 18-го заснував З. на правому березі р. Інгулець у р-
ні суч. сел. Карачуни. Згодом З. перетворився на с. Андріївку 
(затоплена Карачунівським водосховищем)
Дж.: Архів Коша Нової Запорізької Січі. Корпус документів 1734–1775, 
т. 1. К., 1998, с. 485.
Літ.: Довідник з історії України. К., 2001, с. 260; Мельник О.О. Зимівники 
на Криворіжжі. в ж. “Саксагань”, 2005, № 2, с. 7–9.

Зимовського Сергія Єгоровича парк-сад. Займав пл. 
12 га. Розташовувався у заплавній частині ріки Саксагань, 
нижче сучасної греблі КРЕС. Композиційною основою була 
центральна алея з пірамідальних тополь, що йшла з пн. на пд., 
паралельно течії Саксагані. У П. було розбито великі квітники 
– центральний мав квадратну форму 17 х 17 м, з 8-кутною 
зіркою в середині. У п. діяла оранжерея, де вирощувались 
екзотичні рослини. Прикрасою п. була теремкова бесідка на 
штучному кургані. З фруктових порід древ росли вишні, абрикоси, 
сливи, яблуні, груші. П. проіснував до поч. 1930-х. Відсутність 
належного догляду з боку КРЕС, самовільні вирубки призвели до 
занепаду п. Поступово тер. почала віддаватися під забудову.
Літ.: «Красный Горняк», 1927, 18 окт.

З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії - див. 
Гірничопромисловців Півдня Росії з’їзди.

З’їзди Рад – рад. органи центральної і місц. влади на 
різних рівнях адм.-тер. одиниць до 1936.

1-й З.Р. на Криворіжжі відбувся у квіт. 1917, а 2-й – у 
лип. того ж року. У період УНР–Гетьманщини проводились 
окремі З. робітничих Р. і селянських спілок, які були створені 
з колиш. спільних Р. Так, З. робітників залізорудного р-ну 
(Кривбасу) відбувся 24 квіт. 1918. 1-й повітовий З.Р. пройшов 
26 лют. 1919, а волосний – у берез. 1917. (див. Волосні з’їзди 

Рад; Повітові з’їзди Рад). У берез. 1923 відбувся 1-й З.Р. 
Криворізького округу (див. Окружні з’їзди Рад), а після його 
розформування (кін. 1930), 3 лют.1931 пройшов 1-й З.Р. 
Криворізького р-ну.

Вибори делегатів на З.Р. були багатоступеневими 
й нерівними (див. Вибори). За час між З.Р. їх функції 
здійснювали відповідні виконавчі комітети (див. Виконавчі 
комітети).

Компетенції З.Р. не були чітко з’ясовані, вони зводилися 
до місц. справ конкретної адм. одиниці у рамках повноважень 
делегованих від вищих З.Р. та їх органів. Їхню діяльність також 
контролювали парт. органи. на поч. 1920-х делегатами на 
З.Р. обиралися представники від лівих партій, яких повністю 
усунуто у 1922–23. З 1936–37 сис-му З.Р. було замінено Р. 
депутатів трудящих.

 Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 1430, А. 50; Там само, Оп. 7, С. 709, А. 
175; КІКМ, Кн. 27749, А. 82, Пахомов А.Г. Очерк из истории пролетар-
ской революции и гражданской войны на Криворожье (1917–1922). 
Машинопис.
Літ.: “Голос робітника”, 1918, 9 трав.; Из истории революционного 
движения на Криворожье. Кривой Рог, 1922, с. 11–12; ИГиС УССР 
Днепропетровская область. К., 1977, с. 294.

Зйомка плану Кривого Рогу. Вперше приступили до 
робіт у жовт. 1928 (було витрачено 5 тис. крб.) Завершено 
З.п. у січ. 1931, що обійшлось в 93,6 тис. крб. Масштаб 1 : 
25 000 і 1 : 10 000. 

У верес. 1931 у зв’язку з початком буд-ва Соцміста 
було укладено договір з київською філією “Діпроміста” про 
З.п. ділянки між сел. Долгінцево і с. Катеринівка (нині сел. 
Артема). Загальна сума коштів, передбачених на З.п. склала 
72,5 тис., з них 30 тис. виділено у 1931, решта – у 1932.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 3, С. 3402, А. 58; Там само, Оп. 7, С. 1153, 
А. 66.

Злочинність – соціальне явище, що виникає на певній 
стадії розвитку суспільства і йому притаманне. Серед 
поширених ще з прадавсіх часів було порушення майнових 
прав. У 19-му – поч. 20-го ст. одним з найважчих злочинів 
являлося конокрадство. Пійманих конокрадів часто притягали 
до самосуду. Карних злочинів у 1-й пол. 19 ст. було мало. Так,у 
1821 на весь Верхньодніпровський повіт, який нараховував 78 
тис. жителів, було скоєно 2 вбивства і 5 ін. важких злочинів; 
всього до різних видів покарань притягнуто 63 особи.

При рад. владі відбулися радикальні зміни у політичних, 
екон. і суспільних відносинах, які викликали нові форми 
злочинів раніше нетипових, напр., хуліганство, в роки голоду 
– канібалізм. Так, до 1 серп. 1922 у Кривому Розі було 
заарештовано 70 осіб за таємне зберігання зброї, а у повіті 
– 151. Рад. джерела зазвичай не дають статистики З., тому 
важко виявити її форми і тенденції розвитку на Криворіжжі. 
У нашому розпорядженні є зведення за період з 1 жовт. 1924 

Історична енциклопедія Криворіжжя

Делегати першого повітового з’їзду Рад разом з депутатами 
Криворізької міськради, 1920, жовт.
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по 1 жовт. 1925:
Таб. 1

Назва злочину
К-ть злочинів Із загал. к-ті 

розкрито %
Заявлено Розкрито Міліція Розшук

Розбої 23 10 9 1 43
Підробка фінансових док. 2 2 2 – 100
Підробка грошей 1 – – –
Ін. злочини 442 298 284 14 67
Посадові злочини 234 148 148 – 63
Госп. зловживання 1 803 1 798 1 795 3 99
Проти особистості 230 170 164 8 74
Майнові зловживання 955 571 468 113 60
Конокрадство/к-ть коней 171/383 92/138
Всього 3 861 3 089 2 870 139 80

Статистика злочинів за 1-й кв. 1926:
Таб. 2

Назва злочину Заявлено Розкрито
Контрреволюційна діяльність 2 2
Проти ладу і управління: 
– бандитизм;
– ін.

7
166

4
69

Службові:
– бездіяльність влади і зловживання;
– хабарництво;
– підробка документів, розтрати;
– ін.

41
12
84
15

28
5

66
13

Господарчі:
– самогоноваріння;
– ін.

190
24

165
24

Проти особистості:
– вбивство;
– вбивство по необережності;
– важкі ушкодження;
– статеві злочини;
– ін.

10
1
6

15
172

6
1
6

11
140

Майнові:
– розбій та грабунок;
– конокрадство;
– крадіжка худоби;
–крадіжка та ін.

12
14
6

429

6
6
5

318

Як показують дані, в сер. 1920-х основним типом злочинів 
стали майнові та госп. Відомо також, що у 4-му кв. 1935 у 
Кривому Розі було зафіксовано 1 074 кримінальні злочини, 
а у 1-му кв. 1936 – 393.

В загальній статистиці З. 2-ї пол. 1930-х на 1-е місце 
виходять злочини проти режиму (рад. влади), які також 
називалися політичними, і дали до 30 %; від усіх. К-ть 
майнових злодіянь також наблизилися до третини, відсоток 
ін. був незначним: тілесні пошкодження (0,9 %), вбивства (0,5 
%) проти моралі (0,2 %).
Дж.: ЦДІВР, Ф. ВУА, С. 18735, А. 26; ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 1148, А. 
175; ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 2, С. 3662, А. 25–26; Там само, Оп. 3, С. 1287, 
А. 2; ДАДО, Ф. 19, Оп. 2, С. 251, А. 58.

“Змичка” рудник і шахта. Реконструйовано на базі 
колиш. р. Тарапаківський, який було зруйновано під час 
громадянської війни. Підземні виробітки були затоплені 
водою. Роботи по відновленню розгорнуто з 1926. Кілька 
місяців паровий насос викачував щодоби 24 тис. відер води, а 
електричний – 120 тис. відер. Для видобутку руди обладнання 
закуплено за кордоном. Р. отримав назву по бажанню 
працюючих на честь союзу робітництва з селянством. 1-і 
тонни руди видано на гора 1 трав. 1927. У жовт. того ж року 
було пущено потужний компресор, який дозволив замінити 
ручне буріння на пневматичне. Було також закінчено роботи 
по обладнанню механічної відкотки, що дозволило зменшити 
собівартість руди. Виконання норм гальмувалося через 
погану організацію підземної доставки – коні були виснажені і 
не справлялися з роботою. На поч. квіт. 1930 через недбалість 
шахту “З.” залило водою. У результаті простою протягом доби 
не додано 500 т руди.

У 1931 рудн. ліквідовано, а шахту “З.” введено до складу р. 
ім. газ.“Правда”. У 1931–33 шахта план не виконувала. Так, 23 
квіт. 1933 замість 161 т руди видобуто 90, з яких 40 викинуто 
на звалище через невідповідність кондиції (кварцити).
Літ.: «Красный Горняк», 1927, 7 окт., 26 нояб.; “Червоний Гірник”, 1930, 

4 квіт.; Таке саме, 1933, 9 трав.; Дольчук А.В. Боротьба комуністичної 
партії за відбудову і подальший розвиток гірничої промисловості 
України (19221–1937). К., 1974, с. 65–66. 

Золота Орда – татарська держава, яка існувала у 13–15 
ст. на тер. Азії і Сх. Європи. У сх. джерелах називається Улус 
Джучі або Синя О., у руських – З.О. Виникла на поч. 40-х 13-го 
внаслідок завойовницьких походів хана Батия.

У період монголо-татар. іга основними насельниками 
степів Криворіжжя залишалися половці, які кочували тут зі 
своїми родами та худобою.

На сьогодення у краї досліджено 6 поховань 2-ї пол. 13 
– 1-ї пол. 14 ст. Так, у 1969 у р-ні рудн. “Першотравневий” 
розкопано поховання воїна з конем, на черепі якого була 
шкіряна вуздечка, прикрашена срібними і бронзовими 
бляхами. Сагайдак з берести, обтягнений шкірою, також був 
оздоблений срібними пластинками. 

У 1985 біля Ганнівського кар’єру ПдГЗК під курганним 
насипом знаходилася хрестоподібна у плані кам’яна вимостка 
розмірами 5 х 2,5 м, під якою знайдено поховання воїна. У 
числі інвентарю були: берестяний сагайдак з 6-ма вістрями 
стріл різної форми, залізне кресало, мідний світильник, 
4 залізні пряжки, 8 портупейших кілець та ін. (разом 31 
предмет). Поруч знаходилася могила коня.

Біля с. Зелений Гай Широківського р-ну у 1999 археологи 
Дніпропетровського держ. університету відкрили 3 поховання 
ординського часу. В одному з них знайдено шаблю, ніж, 
портупейне кільце, сережки. Померлий знаходився у 
решітчастій труні. У кургані № 4 відкрито: шабля, сагайдак, 
фрагменти срібної гривні, ґудзик, бляшки, 2 залізних 
ножі, залізні вістря стріл тощо. Цікавим також виявилося 
захоронень у кургані № 6, де у дерев’яній труні знайдено 
кістяк жінки з залишками одягу і головного убору. У дерев’яній 
шкатулочці, оббитій золотими пластинками, лежали рум’яна. 
Її також супроводжували прикраси, предмети туалету, 
глиняний глечик.
Літ.: Курганы энеолита–бронзы в криворожском течении Ингульца. 
Днепропетровск, 2003, с. 25, 35, 66; Мельник А.А. Кто мы?.. Кривой 
Рог, 2003, с. 77–78.

Зречення – офіційна відмова від батьків (дітей, поглядів, 
релігії) з оголошенням у пресі.

Публічні З. під адм.-силовим тиском або з ідейних 
мотивів були поширені і підтримувалися рад. владою з 
пропагандистською метою у 20–30-ті 20-го. Спочатку кампанія 
З., гол. чин., стосувалася священнослужителів, яких це 
змушували робити. Найбільш поширеною вона була у 2-й пол. 

Оголошення про зречення в ЧГ за 30 січ. 1930
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1920-х, коли на Криворіжжі сану зреклися бл. 40 служителів 
культу. З 1929 розпочалися З. дітей, батьки яких попали до 
категорії “куркулів”. Таких осіб за 1929–33 нараховується 
понад 300. З 2-ї пол. 1933 практику друкування у “Червоному 
Гірнику” оголошень про З. було припинено. У період масових 
репресій 2-ї пол. 1930-х зрікалися репресованих родичів, але 
це відбувалося без афішування, в індивідуальному порядку 
шляхом написання відповідних заяв. Для багатьох це був 
засіб не стати черговою жертвою терору і залишитися на 
свободі.
Літ.: “Червоний Гірник”, 1929, 10 лют., Те ж саме, 1930, 7 черв., Те ж 
саме, 1931, 17 верес.; Те ж саме, 1932, 8 лют.; Те ж саме, 1933, 15 квіт.; 
Білоконь С. Масовий терор як засів державного управління в СРСР. К., 
1999, с. 145–156; Більшовизм проти Православ’я. Кривий Ріг, 2005.

Зрівняльне землекористування – передача всієї землі 
без викупу у розпорядження органів самоуправління для 
зрівняльного поділу за трудовою або споживчою нормами 
між селянами. Спроби більшовиків на поч. 1918 створити 
великі держ. г-ва – радгоспи, – яким передали основний 
масив землі і реманент колиш. поміщицьких садиб, викликали 
різке незадоволення практично усього селянства. Після 
повторного встановлення рад. влади у лют. 1919 намагання 
відновити практику комунізації села наштовхнулася на 
масовий опір з боку селян, які перейшли до методів збройної 
боротьби. Перші повстання на Криворіжжі відбулися у квіт. 
1919. Після вигнання денікінських військ курс на створення 
радгоспів було згорнуто. Новий земельний закон, який 
вніс заспокоєння у села Криворіжжя, було затверджено 
Всеукрревкомом 5 лют. 1920. Розподілу між селянами 
підлягала не тільки поміщицька земля - у багатоземельних 
селянських г-в (понад 15 дес.) лишки землі також відрізали, 
навіть якщо у них не використовувалася наймана праця. 
Розподіл здійснювався за певною нормою з розрахунку на 
їдця. Ці норми встановлювалися Криворізьким повітовим 
земельним відділом. Норма становила 1 дес. 200 саж2 на 
їдця. Коли “нетрудових” земель не вистачало для наділення 
безземельних і малоземельних згідно з нормою, то землю 
брали з держ. фондів. Але продрозкладка (реквізиції) хліба, 
що продовжувалася, призвела до скорочення посівної 
пл. у більшості селянських г-в і викликала новий спалах 
повстанського руху.
Дж.: ДАДО, Ф. 3225, Оп. 1, С. 15, А. 14.
Літ. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–
1928). К., 1996, с. 130–135.

ЗРК (закритий робітничий кооператив) – форма постачання 
робітників та чл. їхніх сімей у 1931–33. У лют. 1931 Криворізька 
міськрада здійснила реорганізацію сис-ми робітничого 
постачання з метою її покращення. На великих підп-вах і 
рудн., де працювало понад 2-х тис. осіб, створено робкопи. 
Орг-но закриті розподільники для своїх працівників. На 
дрібніших підпр-вах та установах утворено об’єднані робкопи, 
а для залізничників – транспортні кооперативи. Одночасно 
у їдальнях, які ввійшли до сис-ми ЗРК, пройшла кампанія по 
“звільненню від класового ворога”. На 1 трав. 1931 у сис-мі 
ЗРК діяло 223 одиниці, в т.ч. 32 бакалійних крамниці і 141 
ларьок. Гірників було охоплено сис-мою ЗРК на 94 %. За 
період з берез. по трав. на рудн. відкрито 10 їдалень, тобто 
кожен рудн. мав власну. Але вони не могли вмістити всіх, хто 
мав право на харчування в них – зали були перевантажені у 
кілька разів, що тягнуло антисанітарію, низьку якість страв 
та чисельні зловживання.

З 1 жовт. 1931 запроваджено нову сис-му видання забірних 

карток – лише після надання з місця роботи спеціальної 
довідки про посаду і групу постачання. Виділялося 3 
групи: 1-а (“А” і “Б”); 2-а (“А” і “Б”); 3-а – діти до 14 років. 
Ударникам видавалася додаткова картка. За погану роботу 
робітничі збори могли знизити категорію. У листоп. 1931 для 
забезпечення гірницьких ЗРК орг-но т-т “Громхарч”.

Голод та численні зловживання призвели до появи великої 
к-ті “мертвих душ”. Так, у січ. 1932 їх виявлено 5 450, повторна 
перереєстрація у лют. виявила 13 тис. сторонніх осіб. Було 
розукрупнено ряд великих кооперативів з метою покращення 
їх роботи. Тепер на кожному рудн. був свій ЗРК. Тільки у 
берез. 1932 робітники і службовці внесл 6 тис. пропозицій 
по покращенню їх роботи (під час заочної конференції 
громхарчу). У верес. ціна на обіди зросла з 1,9 до 3,1 крб. 
при відповідному зниженні якості страв і їх калорійності. 
Хлібозаготівельна криза і голод 1932–33 призвели до різкого 
погіршення роботи. Зокрема заготівля і переробка овочів 
склала лише 1/3 від запланованої. У кін. 1932 року введено 
новий порядок видачі забірних карток. Зокрема ударникам 
вир-ва дозволено підвищувати норми, а відстаючим 
– знижувати. У розпал голоду (берез. 1933) обід складався з 
одного лише борщу, який часто видавався у вечірні години. 
У 2-й пол. року стан покращився. Так, представникам групи 
“А” 1-го списку почали видавати 700–800 г хліба, а їхнім 
утриманцям – 400; службовці замість 200 почали отримувати 
400 г хліба. На 1 серп. 1933 сис-мою ЗРК було охоплено 40 
тис. робітників і 11 725 школярів. З 1934 сис-му ЗРК почали 
згортати, а згодом повністю замінили відділами робітничого 
постачання.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 192–196.

“Зубощітка” – ф-ка по випуску зубних і медичних щіток 
та ін. предметів гігієни. Орг-но у 1934. Знаходилася на вул. 
Українській. Тривалий час була єдиним постачальником 
предметів гігієни для аптекоуправління України. У 1935 
випущено 35 тис. зубних щіток, у 1936 – 460 тис., у 1937 
– 500 тис., у. 1938 – 680 тис., у 1939 – 1 млн. У 1934–37 
директором був Луганський, у 1937–41 – Шашкевич. У сер. 
1936 на ф-ку прибуло 5-ро висококваліфікованих майстрів 
з с. Арійське Московської обл. для передачі свого досвіду 
персоналу і допомоги у раціоналізації вир-ва. Було значно 
розширено і поліпшено асортимент. На кін. 1936 колектив 
ф-ки нараховував 105 осіб. Всі основні процеси вир-ва були 
механізовані. Найкращі майстри: М. Савельєв, А. Максименко, 
І. Кондратьєв, Євдокія Кагатько. У 1937 замість сараїв, де 
розміщувалася ф-ка, 
було побудовано нові 
приміщення. У 1936 
на “З”. випущено 15 т 
столярного клею, а у 
1939 пущено новий цех 
по його вир-ву.
Літ.: “Червоний Гірник”, 
1936, 1 груд.; Те ж саме, 
1939, 4 серп.; Те ж саме, 
1940, 3 серп.
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