
Історична енциклопедія Криворіжжя

Жандармерія – держ. служб безпеки, орг-на на військ. 
лад. Підлягала у військ. відношенні військ. міністру, а у 
службовому – Міністерству внутрішніх справ. Криворізька Ж. 
керувалась Катеринославським і Херсонським губернським 
жандармським управлінням. Гол. напрямок роботи – викриття 
і розслідування політичних протидерж. дій. Криворізький Ж. 
відділ у 1903–07 очолював ротмістр Кравцов, Херсонську 
повітову Ж. – полковник Туранков, Херсонську губернську 
Ж. (1910–16) – полковник Заушкевич, Долгінцевське відді-
лення (1904–07) – ротмістр Макаренко, жандарми Сидоренко, 
Кравченко, вахмістр Пономаренко. Найрезультативнішим 
жандармом Кривого Рогу був В.П. Безбожний.

Правонаступником Ж. при Тимчасовому уряді стала мілі-
ція, а у період Гетьманства – державна варта.

Дж.: ЦДІАК, Ф. 419, Оп. 1, С. 3528; Там само, Ф. 274, Оп. 1, С. 712; Там 
само, Ф. 3113, Оп. 2, С. 2162; КІКМ, Кн.. 30560, А. 48 Краткий очерк 
истории революционной борьбы Долгинцевских железнодорожни-
ков. (1903–1925). Машинопис.  Ред. М.Г. Грузинський.
Літ.: Макієнко О.А. Жандармський офіцер про український націо-
нальний рух у Херсонській губернії. В ж.: “Південний архів”, 2003, 
в. Х, с. 45–47.

Жива газета – одна з поширених форм агіттеатру, що 
займалася постановкою драматичних вистав на злобо-
денну громадсько-політичну тему під час масових дійств, 
концертів-мітингів, політкарнавалів тощо. У Кривому Розі 
1-й виступ Ж.г. відбувся 11 жовт. 1920. У груд. 1920 при 
повітовому парткомітеті створено редколегію з 3-х осіб для 
контролю над репертуаром та посилення його прокомуніс-
тичної спрямованості. Деякі колективи взяли назву “Червона 
блуза” (рудн. ім. Фрунзе, 1926) або “Синя блуза”. З метою 
посилення контролю і кер-ва за діяльністю існуючих Ж.г. та 
створення нових на поч. січ 1926 орг-но окружне бюро Ж.г. 
Для навчання методам роботи і сценографії у черв. 1927 на 
Криворіжжя запросили московську Ж.г. “Постройка”. Гол. не-
доліком більшості колективів була відсутність кваліфікованих 
кер-ків та режисерів. Спроби профспілок підняти їх художній 
рівень шляхом проведення спільних нарад та конференцій 
не були вдалими. У багатьох колективах виникла особиста 
ворожнеча за лідерство, що призводило до розвалу роботи 
(Долгінцевська Ж.г., кер. Галкін). Найпопулярнішою на поч. 
1930-х була Ж.г ПК ім. Дзержинського (кер. Краснополь-
ський). Колектив активно виступав на шахтах “Комунар”, ім. 
Ворошилова, “Першотравневій”, ім. Косіора, “Центральній”, 
№ 10. Сумарна аудиторія цих підприємств склала понад 1 
тис. робітників. Під впливом агітації Ж.г. загал. збори рудо-
управління прийняли рішення про заслуховування публічних 
звітів прогульників і рапортів бригадирів тих колективів, які 
не виконували план, а також ряд ін. заходів, спрямованих на 
механізацію праці. З 1931 розпочинається занепад Ж.г як 

виду худ. самодіяльності. Сільс. труппи (Веселотернівський 
та ін.) розвалилися з посиленням колективізації та голоду. У 
лип. 1931 припинила існування Ж.г. рудн. ім. Артема. Ін. групи 
самоліквідувалися у 1932–33.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 2, С. 230, А. 6 зв.; Там само, С. 228, А. 164; Там 
само, С. 230, А. 41.
Літ.: “Красный Горняк”, 1926, 19 янв.; Те ж саме, 1927, 21 июн.; “Чер-
воний Гірник”, 1928, 16 груд.; Те ж саме, 1930, 30 серп.; Те ж саме, 
1931, 16 лип., 5 листоп.

Жива церква (ін. назва Синодальна церква, Обновлен-
ська церква) – церковна структура, що існувала на Україні 
у 1920-х – 1930-х. У трав. 1922 у Москві за ініціативою ДПУ 
було створено альтернативне до Патріарха Тихона церковне 
управління (див. Тихонівці).

Скориставшись ситуацією і таємною підтримкою влади, 
представники Ж.Ц. вже у лип. 1922 стали захоплювати храми, 
що належали РПЦ. Слід нагадати, що рядові віруючі мало 
розуміли суть розколу та програмні установки обновленських 
груп. Фактично приход переходив до розколу, коли це робили 
священики, бо прихожани автоматично йшли за своїм пас-
тирем. Деякі настоятелі по кілька разів міняли орієнтацію і 
такою поведінкою підривали авторитет Церкви.

Найбільший підйом обновленського руху в повіті зафіксо-
вано у 1-й пол. 1923, коли на його чолі стояв єпископ Інокен-
тій, який користувався великим авторитетом у священиків і 
мирян. У квіт. 1923 під його кер-вом пройшов окружний з’їзд 
обновленців, на якому було засуджено діяльність Патріарха 
Тихона, а також санкціоновано допомогу владі у “до вилученні 
схованих цінностей” (з тихонівських церков). Документи того 
часу вказують на велике збільшення впливу прихильників 
Інокентія у Криворізькому окрузі.

5 лип. 1923 Патріарх Тихон сповістив у посланні до кліру 
і мирян, що він повертається до управління РПЦ, а рішення 
обновленського Союбору не мають канонічної сили. Це спо-
нукало багатьох священиків Криворізького округу прине-
сти в храмах публічне покаяння і повернутися до істинного 
Православ’я.

Більшовики, усвідомлюючи катастрофічний стан обнов-
ленства, через ДПУ здійснили ряд заходів для надання йому 
допомоги. Зокрема, було заарештовано чекістами єпископа 
Онуфрія, кафедра якого знаходилася у Кривому Розі. Згодом 
його вислали до Харкова. Обновленський рух активізувався і 
число його громад у лют. 1924 досягло 21. Але, не дивлячись 
на створення управління, в окрузі позиції Ж.Ц. міцними не 
вважалися. Більшість храмів (71) була в руках прихильників 
Патріарха Тихона. Основною причиною значного відпадіння 
кліру від обновленства слід вважати незначну к-ть віруючих 
в їх приходах і, як результат, слабку матеріальну базу. 

Боротьба між РПЦ і обновленцями в той час велася, гол. 
чин., засобами агітації. Останці при підтримці влади друку-
вали листівки та відозви до населення, в яких прихильники 
Тихона та атвокефалісти виставлялися як вороги трудящих, 
що хочуть повалити рад. владу.

Приміщення жандармерії, тепер транспортної міліції,  
фото 1905

Виступ “живої газети Червона блуза” рудн. ім. Фрунзе,
1927
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Житло робітників рудн. Суха Балка, ХХ ст.

У 1925–26 активну боротьбу з криворізькими обновлен-
цями вів засланий до Харкова єпископ Онуфрій, який продо-
вжував пастирську турботу по Криворізькій єпархії. Так. чин., 
починаючи з серп. 1923, обновленство у Криворізькому окрузі 
після нетривалого підйому знову почало слабнути, а РПЦ 
завойовувати симпатії віруючих. До священиків Ж.Ц. місц. 
населення ставилося вороже, вважаючи, що вони захопили 
владу в Церкві, і називали їх “комуністами, переодягненими 
в попівські ряси”. Велике невдоволення віруючих викликали 
такі нововпровадження обновленців як “скасування” іконо-
стасу та перехід на новий календарний стиль, що розгляда-
лося як порушення вікових традицій Православ’я. Це часто 
ставало формальною причиною для переходу до ін. приходів 
або відходу до різних сект. Падінню авторитета Ж.Ц. та від-
штовхуванню від неї віруючих сприяла відкрита підтримка 
влади. Через виконкоми рад розсилалися повідомлення про 
з’їзди та збори Ж.Ц.; сільрадам та райвиконкомам давали-
ся розпорядження надавати обновленцям підводи і всіляко 
сприяти їхній роботі, особливо при здачі в оренду культових 
споруд. Хоча більшовики низько оцінювали потенціал Ж.Ц., 
все ж вони надавали їй перевагу, у зв’язку з тим, що вона 
декларувала лояльність і підтримку всіх дій рад. влади. Якщо 
виникали конфлікти при передачі храму, то його обов’язково 
давали обновленцям, незалежно від чисельності громади. 
Храми Ж.Ц., на думку більшості віруючих, були без Божої 
благодаті, прихожани їх не відвідували і пожертв не  робили. 
У результаті більшість громад Ж.Ц., не дивлячись на суттєві 
пільги (податок в 4 рази менше, ніж для РПЦ), все ж не в 
змозі були сплачувати оренду і їм доводилося відмовлятися 
від храмів.

Свого часу велика к-ть духівництва перейшла в “розкол”, 
сподіваючись на покращення свого матеріального стану 
або під тиском влади, тому більшість священиків вели себе 
пасивно. Відсутність активістів, які могли б вести ефективну 
роботу по залученню віруючих до Ж.Ц. – результат значної 
к-ті випадкових і байдужих до справи людей у їхньому серед-
овищі.

Після досягнення угоди (1927) з тихонівським митрополи-
том Сергієм (Старгородським) інтерес влади до Ж.Ц. зник і 
у подальшому підтримка не надавалася.

На 1 січ. 1925 у Криворізькому окрузі було зареєстровано 
15 обновленських громад, які нараховували 4 961 віруючих. 
А на 1 січ. 1926 – 18 громад, які об’єднували 9 385 осіб. За 
чисельністю це було 3-є релігійне угрупування на Криворіжжі 
після РПЦ (192 громади, 177 205 осіб) і УАПЦ (14 громад, 12 
334 осіб). На кін. 1929 в окрузі існувало 23 громади, зокрема 
Покровська, Вознесенська і Миколаївська церкви Кривого 
Рогу належали обновленцям.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 5, С. 123.
Літ.: Криворіжжя: більшовизм проти Православ’я. Кривий Ріг, 2005, 
с. 16–19.

Житло – одна з гол. матеріальних умов існування люди-
ни. У первісному суспільстві Ж. зводилося для захисту від 
негоди, приготування і вживання їжі, відпочинку і сну, а по-
чинаючи з періоду соціальної диференціації – для престижу. 
Найдавніші сліди Ж. на тер. сучасного Криворіжжя періоду 
пізнього палеоліту зафіксовані О.Полем у 1866 у р-ні балки 
Ковальського (нині Саксаганський р-н м. Кривого Рогу). Це 
були наметоподібні споруди з кам’яною основою. Розвали 
наземних 2–3-камерних Ж. були досліджені на поселеннях 
доби пізньої бронзи (14–12 ст. до н.е.) Миколаївка –1 (1987) 
та Рибасово–2 (1990). У плані вони прямокутні, пл. 26–34 м2. 
Більш складний тип 3-камерного Ж. пл. бл. 40 м2 вивчено 
при розкопках поселення черняхівської культури „Скелька” 
(1985). Воно мало основу з брил граніту бл. 1 м в поперечни-
ку. Внутрішні перегородки каркасні у вигляді плоту з лози, 
обмазаною глиною, яка потім була випалена. В цей час вже 
сформувався тип садибної забудови з двором.

Місц. типи селянського Ж. беруть витоки з часів Запорізь-
кої Січі, коли у 2-й пол. 18 ст. на Криворіжжі стали поширю-
ватись зимівники. Селянська садиба – житлові і госп. будівлі 

селянської сім’ї, тут же нерідко жили і батраки. У деяких ви-
падках житлові і госп. приміщення були під одним дахом. Для 
його зовнішнього вигляду і конструкції аж до поч. 20 ст. було 
характерним застосування природних будівельних матеріалів 
(камінь, дерево, глина, солома, очерет). Традиційно Ж. буду-
валося самими селянами при активній допомозі родичів та 
сусідів. Разом з госп. спорудами (сараї, комори, хліви, клуні, 
сажі, льохи) будинок утворював селянський двір.

Основні типи селянських осель Криворіжжя умовно по-
діляються на 2 види: з несучими стінами та каркасні. Перші 
більш поширені, в них на стіни спирається дах. У каркасному 
будинку вся вага покрівлі передається на стовпи каркасу, 
вертикальні чи доповнені розкосинами (фахверками), а запо-
внення пустот між ними (глиняне, цегляне, кам’яне) виконує 
лише ізолюючу функцію і не розраховано на здавлювання.

Надійним захистом в умовах спекоти та постійних суховіїв 
стало товстостінне Ж. з глибокими віконними та дверними 
амбразурами. Традиційним будиноком стала хата у вигляді 
витягнутого прямокутника розміром 6,5–8,5 х 5,0–5,5 м. Пере-
важали 2-камерні, що включали сіни та кімнату (див. Народна 
архітектура). У 20 ст. традиційне селянське Ж. все більше 
витіснялося формами, запозиченими з міської архітектури.

З кін. 19 ст. у зв’язку з інтенсивним розвитком гірничо-
рудної пром-сті і концентрацією населення з’являється новий 
тип крупного міського Ж. Завдяки зростанню цін на землю 
Ж. все більше розвивається у бік буд-ва багатоповерхових 
і легких споруд. Для середніх прошарків населення на поч. 
20 ст. Зводяться доходні будинки з невеликими квартирами. 
Найбільша їх концентрація була на суч. вул. К. Маркса і Лені-
на. Вони мали сис-му 2–3 кімнатних квартир без зручностей 
з окремою або спільною кухнею.

Рудо промисловці для кваліфікованих робітників будували 
селища (т. зв. колонки), де в одній будові проживало по 2–3 
сім’ї. Для більшості малокваліфікованих та одиноких пра-
цівників зводилися кам’яні гуртожитки (т. зв. казарми), але 
вони не могли забезпечити всіх пролетарів. К-ть гуртожитків 
поступово збільшувалася і на 1913 переважна частина робіт-
ництва Ж. була забезпечена. 

Після Жовтн. перевороту велика к-ть трудівників була 
переселена у більш благоустроєні квартири за рахунок 
ущільнення буржуазії. У 2-й пол. 1920-х почало розвиватися 
секційне буд-во на 3–4 поверхи. 1-й такий будинок зведено 
по вул. Леніна і здано в експлуатацію у листоп. 1927. У них 
передбачалося скромне сан.-тех. обладнання, вбудовані 
шафи для речей, підвали для госп. потреб.

Велике Ж. буд-во розпочалося у 1930-х (Соцмісто). Воно 
споруджувалося як ансамбль однотипних за конструкцією 
будинків середньої поверховості (4–5), різновидних за об’єм-
ною будовою і з сис-мою озеленення дворів. Тут широко за-
стосовувалися стандартні будівельні елементи. Ж. будинки 
створювалися на основі варіантного поєднання кількох типів 
секцій (з малометражними квартирами). одночасно з Ж. 
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споруджувалися дитячі дошкільні установи, шк., підпр-ва 
побутового обслуговування і заклади культури. Намагання 
створити Ж., яке повинно сприяти перетворенню побуту на 
соціалістичних засадах викликало буд-во т.зв. будинків-комун 
(вул. Постишева), де поряд з кімнатами мінімальних розмірів 
передбачено приміщення їдальні, пральні, для культурно-
масової роботи. У великих масштабах буд-во Ж. у Кривому 
Розі розгорнулося у 2-й пол. 1930-х.
Дж.: Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Херсонский 
уезд. Т. VI. Херсон, 1890, с. 102–108.
Літ.: БСЭ, т. 25. М., 1932, с. 435–438; Мельник А.А., Кто мы?.. Кривой 
Рог, 2003.

Житлова кооперація – об’єднання громадян для спільної 
експлуатації або буд-ва житла та  соціально-культ. побутових 
об’єктів. 

Ж.к. до поч. 20-х 20-го на Криворіжжі не розвивалася. 
1-і кооперативи створено у 1921. Виникло 2 види Ж.к. – ж.-
орендна і ж.-будівельна, які були розділені лише у низових 
орг-ціях (первинних кооперативах) і об’єднувалися вищими 
ланками в єдиній сис-мі міської (районної) ж.-кооперативної 
спілки і окружної (1923–30). Сис-ма було жорстко централі-
зованою і ті, що стояли нижче, повністю підлягали верхній 
ланці у всіх питаннях, зокрема у постачанні будівельними 
матеріалами. Низові орг-ції делегували у вищі своїх пред-
ставників до управління. Необхідність створення Ж.к. визна-
чалася неспроможністю комунгоспу справитися з керуванням 
націоналізованим Ж. фондом, відсутністю необхідних коштів 
для його підтримання та браком відповідних фахівців. По-
передниками кооперативів були Ж. т-ва, які виникли у 1920. 
З серп. 1924 Ж. кооперативи перейшли на устав житло-
орендної к., які отримали право поселення на 9 років, а у 
випадку необхідності капітальних затрат на ремонт – до 
24 років. Житло-орендним к. (жоктам) було надано право 
продовження терміну оренди і право орендувати як будинки 
муніципального фонду, так і ті, що належали держ. підпр-вам. 
Плата визначалася у межах вартості амортизації будинку, а 
дефіцитні будинки звільнялися від оплати. Жокти мали право 
банківського кредитування на потреби ремонту терміном від 
2 до 8 років з пільговим відсотком по позичці – не більше 3 
%. Вони також були вільні від сплати податків. Але, не дивля-
чись на ряд полегшень, Ж.-о. к. в цілому не покращила стану 
Ж. фонду міста. Безконтрольність у використанні коштів та 
чисельні зловживання з боку кер-ва стали нормою. Для ре-
монту робилися спеціальні цільові збори, але жильці робили 
це неохоче, що позначалося на обсягах і якості робіт. З 1927 
при жоктах створюється мережа дитячих закладів, їдалень, 
пралень. при звільненні Ж. пл. перевагу в її отриманні мали 
чл. кооперативу, які не мають встановленої норми. Для ро-
боти жоктів характерно проведення періодичних кампаній 
чистки (виселення) тих, хто позбавлявся виборчих прав і т.зв. 
“нетрудових елементів”. Невизначеність правил давала ґрунт 
для чисельних зловживань. У 1929–30 відбулося укрупнення 
жоктів, а у 1931 їх знову розукрупнили, оскільки погіршилася 
робота. На 1931 2/3 будинків, що знаходилися в експлуатації, 
були в користуванні Ж.к. 

На 1 жовт. 1928 у місті було 6 кооперативів (у 1927 – 15), 
яких укрупнили для знижки адм. витрат. В оренді знаходило-
ся 140 будинків, в яких проживало 570 пайщиків, з них: 120 
робітників, 390 службовців, 45 кустарів, 15 ін.

Збір пайових капіталів за 1926/27 склав 2 тис. крб., у 
1927/28 – 3 490 крб., у 1928/29 – 4 720 крб. У 1926/27 від-
ремонтовано і відновлено зруйнованої Ж. пл. на суму 50 тис. 
крб. Ж.-о. к. у Кривому Розі проіснувала до 1938.

Житлова проблема – одна з найгостріших соціально-
екон. проблем, породжених швидкою індустріалізацією та 
урбанізацією Кривого Рогу, що полягає у постійній нестачі 
житла і нормальних Ж. та санітарних умов для міського на-
селення. Ж.п. у Кривому Розі виникла у період капіталістичної 
модернізації, коли до міста почала вливатися велика к-ть 
сільс. населення. Одночасно підвищується попит на земельні 
ділянки для буд.-ва. Так, вже у 1883 ціни на житло у Криво-

му Розі піднялися з 30 крб. до 200 крб. на рік за квартиру, 
будинок, що коштував 300 крб. продавався за 2 тис. крб., а 
у центрі місто – бл. 3 тис. крб. Навколо рудн. почали стихійно 
виникати робітничі селища (“шанхаї” і “собачівки”). Більшість 
жител у 19 ст. були землянки і напівземлянки, зведені самими 
робітниками. З поч. 20 ст. підприємці почали споруджувати 
капітальні гуртожитки (казарми) Проте, їх буд-во відставало 
від темпів приросту робочої сили – бл. 23 % робітників жили 
у найманих приміщеннях або землянках (1908), Умови у 
казармах теж були незадовільні. Так, при огляді окружним 
гірничим інженером гуртожитків т-ва “Руський Провіданс” 
у 1908 виявлено, що у 2-х з 3-х казарм підлога земляна, 
робітники сплять на дерев’яних тапчанах, в цих же кімнатах 
збудовано плити для приготування їжі без вентиляційних 
труб. Тут же робітники обідали і вмивалися, прали білизну 
і розвішували її для сушіння. В приміщеннях антисанітарія, 
сміттєзбиральні ями відсутні.

Більшість землянок були приватною власністю робітни-
ків. Після 1905 нари почали замінювати на залізні ліжка з 
матрацами. Пролетарії, які проживали у казармах, платили 
75 коп. на місяць, у сімейних будинках, якщо проробили до 5 
років – 5 крб. на місяць, від 5 до 10 років – 75 коп. на місяць. 
Службовці та ІТР за житло не платили. Середня пл. на 1-го 
мешканця казарми на 1913 складала 1,6–2,1 м2, сімейні – 1,8 
–2,5 м2, кваліфіковані робітники – 3,5–5,0 м2, дрібні службов-
ці – 3,5 –8,0 м2, середній персонал – 12,5 – 28,1 м2. Під час 
Першої світової і громадянської війн Ж. буд-во фактично 
припинилося. 

На поч. 1918 більшовики провели націоналізацію всіх ба-
гатоповерхових будинків, залишивши у приватній власності 
лише ті, які використовувалися власниками для особистого 
користування. Хоча у житла колиш. буржуазії та аристократії 
було переселено значну к-ть міської бідноти, це не виріши-
ло Ж.п. У результаті громадянської війни і голоду 1921–23 
чисельність населення міста зменшилася з 25 до 19 тис., 
тому спочатку Ж. криза не давалася взнаки. Відновлення 
рудн. і зростання населення сприяло при відсутності буд-ва 
щорічному зниженню норми Ж. пл. в середньому на 6 %. 
На сер. 1924 у Криворізькому басейні житлом було забез-
печено лише 60 % працюючих, в казармах проживало 10 % 
(холостяки), 30 % не мало свого житла. 1926 середня Ж.пл. 
становила 5 м2 на особу при нормі 9 м2. Як спосіб зменшення 
Ж.п. вдавалися до розгортання індивідуального буд-ва, але 
темпи його були незначними. Ж. буд-во також здійснювалось 
повільно – з 95 будинків, розпочатих у 1925, закінчено було 
лише 50, а у наступному – 25. З новобудов 1926 (290 будин-
ків) зведено лише 58, а 232 (80 %) перенесено на 1927. Це 
було, гол. чин., приватне буд-во (232). Більшість споруд були 
глинобитними і зводилися силами самих власників. Загал. 
пл. всіх 58 будівель склала 2 635 м2. У 1926 були прийнято 
рішення про ліквідацію Ж. кризи до 1931. Важливу роль у 
цьому повинна була відіграти житлово-будівельна кооперація. 
Але при середньому темпі зростання населення міста 6 % на 
рік темпи буд-ва житла склали бл. 3 %. Таке співвідношення 
у відставанні зберігалося і у 1930-х. У кін. 1929 середня пл. 
житла знизилася до 4,26 м2. З поч. 1930-х обсяги планового 
буд-ва постійно не виконувалися, к-ть “хвостів” зростала з 
року у рік через відсутність матеріалів, які повинні були поста-
чатися централізовано. У 1936 було прийнято перспективний 
план розвитку міста на 20–25 років, реалізація якого повинна 
була остаточно вирішити Ж.п. На 1936 середній розмір Ж. 
пл. становив 4,5 м2, у 1938 – 4,2 м2. На поч. 1941 бл. 43 % Ж. 
фонду міста знаходилося у приватній власності. У роки ВВВ 
зруйновано 25 % Ж. фонду Кривого Рогу.
Дж.: КІКМ, КП 28391, А. 240–243, Альбрут М.И. Развитие Криво-
рожского железорудного бассейна. Машинопис; КІКМ, КДФ 6600, 
Кривошлик І.Р. Історія Криворізького басейну. Рукопис; ДАДО, Ф. 
1, Оп. 1, С. 1879, А. 89.
Літ.: “Екатеринославский листок”, 1883, 7 авг.; Мельник О.О. Криво-
різька міськрада в 1920 – 1941 роках. Кривий Ріг, 2005, с. 174–185.

Житлове будівництво. - див. Будівництво Житлове  
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Житлове господарство Кривого Рогу. У 1920 міський Ж. 
фонд у більшій частині (за площею) було націоналізовано. Це 
важким тягарем лягло на бюджет, – багато будівель являли 
руїни. У 1923 к-ть домоволодінь складала 2 727, з яких поло-
вина потребували капітального ремонту. З націоналізованих 
267 будинків, 49 зайняли держ. установи, 3 – здано в оренду 
Ж. кооперативам. У зв’язку з відсутністю коштів на утриман-
ня половину з націоналізованих будівель повернуто колиш. 
власникам. Від денаціоналізації комунгосп отримав 91,5 тис. 
золотих крб. Але найбільші будинки залишились у власності 
казни. Наприкінці 1925 за держ. сектором числилося 144 
будівель з 2 859 існуючих. З націоналізованих будівель 38 
здано в оренду, 58 закріплено за установами, 48 знаходилось 
у безпосередньому підпорядкуванні комунгоспу. У 1924/25 
відремонтовано 8 споруд, відновлено 6 торгових приміщень 
і побудовано 13 нових.

На 1 січ. 1925 у Кривому Розі нараховувалося 2 706 забудо-
ваних садиб, в яких було 490 кам’яних будинків, 138 змішаних, 
16 дерев’яних, 2 483 ін. Всього було 3 -127 Ж. будівель, з них 
вогнестійкий дах мали 1 863. Нежитлових споруд було 1 700, 
з них 433 кам’яних. Всіх приміщень нараховувалося 4 827, 
вогнестійкий дах мали 2 689. Ще було 723 зруйнованих і 45 
недобудованих.

З 3 127 Ж. будинків 3 056 були 1-поверховими, 71 – 2-по-
верховими, 3-поверхових не було. У всіх будівлях лічилось 6 
347 приміщень, т.ч. 6 052 зайнятих. Квартир нараховувалося 
4 181, з них зайнятих – 3 936., установ без житла – 91, з них 
зайнятих – 90. З 3 927 квартир, по яких є дані, кімнат було 6 
382, кухонь – 1 949. Квартир з 1 Ж, кімнатою було 2 263 (57,6 
%), з них з кухнями – 873. 2- і 3-кімнатних квартир нарахову-
валось 1 470 (3 312 кімнат і 910 кухонь); 4-, 5-, 6-кімнатних 
квартир було 191 (807 кімнат і 166 кухонь).

Загал. к-ть зайнятих квартир становила 3 933 і 3 гуртожит-
ки. З цих квартир у 622 проживало 1 637 осіб і на 1 кімнату 
приходилося 1 або менше мешканців. В 1 350 квартирах (5 
701 мешк.) на 1 кімнату приходилося 1–2 особи; у 337 квар-
тирах (2 378 мешк.) – 3–5 осіб. Дані про інші 1 624 квартири 
відсутні У 1-у гуртожитку проживало в середньому 130 осіб. 
3 334 квартири були зайняті тільки однією сім’єю, 178 – сім’ю 
і одиноким жильцем, 295 – кількома сім’ями, 63 –  кількома 
сім’ями і одинокими жильцями, 63 квартири і 2 гуртожитки 
– тільки одинокими жильцями. 

У 3 906 квартирах, по яких є дані, було 6 335 кімнат, де 
проживало 18 267 осіб; на 1 кімнату приходилося 2,88 меш-
канців.

Спочатку плата за житло не бралася, потім (з 1921) розпо-
чали впроваджуватися т. зв. “класовий принцип” – ціна зале-
жала від соціального стану і розмірів зарплати. З верес. 1923 
оплату уніфіковано і введено подвійний тариф за лишки пл. 
У 1920-ті при встановленні суми не враховували ні кубатури, 
ні поверху, ні стану житла, ні його місцерозташування. З 1928 
введено надбавки лише за зручності (25 %). На поч. 1926 у 
місті з 3 123 осель 2 859 були приватними, під забудову здано 
273 ділянки, 127 будинків знаходилися у держ. фонді і мали 
загал. об’єм 9 824 саж3. Гол. проблемою комунгоспу у 1927 
була боротьба за своєчасну оплату житла. Заборгованість 
на 1 серп. досягла 53 984 золотих крб. З берез. 1928 злісних 
неплатників почали виселяти з квартир після відповідного 
рішення суду. З кін. верес. 1928 міськрада ввела скидки на 
квартплату: при відсутності каналізації – 8 %; водогону – 5 
%, електрики – 2 %. Ж. криза набула великої гостроти у 
1930, коли припинили прийом заяв на видачу житла. Багато 
власників, не маючи змоги утримувати будівлі, передавали 
їх комунгоспу в безкоштовне користування. З будинків ви-
селялися “класові чужді елементи”, а їх житло передавалося 
висуванцям. На 1 січ. 1930 к-ть Ж. будівель у Кривому Розі 
склала 4 561, з них мурованих було 17,6 %, 1-поверхових 
– 97,8 %, загал. пл. Ж. кімнат та гуртожитків – 204 тис. м2, 
в т.ч. 23 тис. м2 – в оренді Ж. кооперації. У попередньому, 
1929, було збудовано 172 будинки пл. 10,5 тис. м2, з яких 19 
зведено за кошти держ. установ (5,4 тис. м2). У кін. жовт. 1931 
скасовано пільги на квартплату. З 2-ї пол. 1932 посилився 

наплив селян, які рятувалися у місті від голоду. Це ще більше 
ускладнило і без того важкий санітарний стан в будинках та 
дворах, де вони тулилися. У 1934 було дозволено робити над-
будови у спорудах по вул. Леніна і К. Маркса (при узгоджені 
проектів з міськрадою). В договорах на оренду почали вво-
дити пункти про обов’язковий поточний і капітальний ремонт 
будівель та про догляд за ними. Вперше введено параграф 
про односторонній розрив угоди при невиконанні умов. Такі 
заходи сприяли покращенню стану Ж фонду міста. Почало 
здійснюватися поступове переведення Ж фонду на повну 
самоокупність. У 1937 прийнято ряд рішень, що посилили 
вимоги до кер-ва Ж. кооперативів та служб комунгоспу по 
своєчасному виконанню вимог та розгляд скарг жильців.

Рішенням від 9 січ. 1938 міськрада розпорядилася про-
вести перереєстрацію та перенумерацію будинків міста. 
Вперше було створено кадастр Ж. фонду зі складанням 
актів техн. стану будівель. Це дало можливість подальшого 
раціонального планування ремонтів та благоустрою. Також 
здійснювалася робота по посиленню контролю за розподілом 
квартир. Встановлено єдиний термін остаточного ремонту 
житла – 15 листоп. кожного поточного року. За порушення 
введено адм. та судову відповідальність. 

Взагалі, проблема ремонту житла і освоєння капіталовкла-
день по цих категоріях залишалася актуальною до самого 
початку ВВВ. Так, на 1 трав. 1941 з усіх передбачених річним 
планом коштів було освоєно лише 142 тис. крб. (22,5 %). З 57 
об’єктів розпочато ремонт лише 17, а закінчено 6.
Літ.: Статистический сборник Екатеринославской губернии. 1925. 
Екатеринослав, 1925, с. 761, 763, 767–768; Нові адміністративні райони 
УРСР. Х., 1930, с. 285; Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 
роках. Кривий Ріг, 2005, с. 132–137.

Житлово-будівельна кооперація (Жбк).
З поч. реконструкції та індустріалізації посилилося зрос-

тання міського робітництва і збільшилася потреба у буд-ві 
нового житла. Поруч із нарощуванням буд-ва по лінії підпри-
ємств, зросло також і буд-во Жбк, яка виникла у 1924, при-
чому питома вага її підвищувалася з кожним роком. 

Розвиток Жбк Кривбасу ілюструється такими цифрами: 

Рік Капітальні затрати 
(тис. крб.)

1924/25 127
1925/26 230
1926/27 343
1927/28 393
1928/29 660

1929 750
1931 2 900
1932 9 800

Для робітничої Ж.-б. к. було встановлено різні пільги: 
першочергове надання земельних ділянок під забудову, 
спрощений відпуск лісу, дешевий залізничний тариф, зни-
жені ставки оренди за землю, звільнення від податків тощо. 
Кредити “Цекомбанком” надавалися на 50–60 років при від-
сотковій позичці від 0,25 до 1 %. Крім робітничої к. існувала 
і загальногромадянська, доступ у яку був відкритим для всіх 
громадян, крім позбавлених виборчих прав. Але така форма 
к. розвитку не отримала. Згідно з діючими нормативами Ржбк 
мала право 5 % витрати на культурно-побутове буд-во від 
всього кошторису, що було явно недостатнім. 

Протягом 1924/25 Ржбк побудувала 3,7 тис. саж.3 сімей-
них будинків і 3,6 тис. саж.3 казарм. Капітальних ремонтів 
проведено 8,3 тис. саж.3 будинків і 9,3 тис. саж.3 казарм. У 
1926/27 побудовано 9 будинків на 72 квартири, а в 1927/28 
– 11 на 79 квартир. Вартість буд-ва 1 м3 в середньому скла-
дала 16 крб. У 1927 у Кривому Розі діяло 4 кооперативи з 
196 пайщиками і 52 076 крб. пайового капіталу; на рудн. – 4 
кооперативи з 119 пайщиками і 5 469 крб. пайового капіталу. 
У 1928/29 зведено 53 будинки (148 квартир) від 1-го до 3-х 
поверхів. Всього на буд-во використано 360 тис. крб. У 1928 
у Кривому Розі кооперативами збудовано 3 2-поверхових 
будинки на 36 квартир, а на рудн. – 71 1-поверховий на 142 
квартири, у залізничних селищах – 7 будинків на 14 квартир. 
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У 1930 Ж. т-во “Зоря комунізму” розпочало буд-во на Долгін-
цево 3-поверхового будинку, т-во “Червоний будівельник” на 
вул. К. Маркса 4-поверховий будинок вартістю 155 тис. крб., 
т-во “Металіст” на тій же вулиці 3-поверховий будинок, т-во 
“Робзв’язок” на розі сучасних вулиць Сиволапа і Калініченка 
3-поверховий будинок, т-во “Змичка”11 2-поверхових будин-
ків, т-во “Червоний харчосмак” 3-поверховий будинок разом 
з клубом на вул. Леніна. У 1931 ЖБК планувала збудувати 
24 будинки у Кривому Розі та 148 у Залізорудному р-ні. Але 
план виконано не було через зрив постачання будівельними 
матеріалами. Вартість буд-ва на Соцмісті на 1932 склала 1 
740 000 крб. У 1933 ЖБК у місті і на рудн. зведено 63 будинки 
пл. 25 тис. м2.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 3, С. 3402, А. 56 зв.; Там само, Оп. 2, С. 3662, 
А. 130.
Літ. Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920–1941 роках. Кривий 
Ріг, 2005, с. 175–183.

Життєвий стандарт населення Криворіжжя у 1-й чв. 20 ст. 
– сукупність усіх елементів матеріального добробуту людини, 
умовна екон.-статистична одиниця. Ж.с. (індекс) вимірюється 
реальною заробітною платою або реальними доходами, або 
споживанням на одиницю населення.

Соц.-екон. умови життя міщан до Першої світової війни за-
лежали від різних факторів, зокрема від екон. криз, неврожа-
їв, російсько-японської війни тощо. Умови праці пролетаріату 
були погані, що призводило до соц. напруги. Заробітна плата 
робітників була диференційованою, а темпи її зростання були 
зв’язані з економічною кон’юнктурою. Оплата праці держ. 
службовців залежала від посади і вислуги років та ін. Доходи 
гірничопромисловців були найвищими, потім йшли прибутки 
торговельних підпр-в. Характерною рисою оплати праці інте-
лігенції та ІТП була значна її диференціація. 

Зарплата різних категорій населення Кривбасу на 1913 
(за місяць):

Посада Зарплата (крб.)
 Д-р або управляючий рудн.ом 250–300

Інженер 200–250
Штейгер 130–140

Контрольний десятник 70–75
Десятник 40–50

Кваліфікований робітник 35–50
Прохідник 36

Бурильник 35
Лопаточник 29

Коногон 17

Динаміка цін на гол. товари споживання (1899=100%):

Товари 1900 1910 1911 1912 1913 1914
Хлібопродукти 120,2 117,2 130,1 147,8 130,1 140,1
Продукти тваринництва 130,4 154,6 143,9 157,7 168,7 168,6
Масло-молочні продукти 111,1 140,7 134,1 126,8 112,6 114,2
Текстиль 133,5 154,4 152,0 150,3 151,8 154,0
Гас і аналоги 118,7 116,7 129,9 155,6 168,2 178,2
Фарби, клеї, хімічні речовини 107,2 113,6 117,9 122,7 119,5 143,2
Бакалія 102,7 102,0 107,4 114,3 109,6 124,4
В середньому по 65 наймену-
ванням товарів 117,8 128,7 130,8 138,7 137,3 146,1

Харчування більшості населення залежало від його плато-
спроможності та урожайності в регіоні. У раціоні їжі більшості 
громадян значну частку складали продукти рослинного по-
ходження. Спостерігалося поступове зростання споживання 
харчових продуктів промислового вир-ва (цукор, хлібо-булоч-
ні вироби тощо), що було обумовлено зниженням їх вартості. 
Харчування багатих людей було набагато кращим, вони 
могли собі це дозволити завдяки своїй високій платоспро-
можності. Задовільненню потреб споживачів також сприяли 
заклади громадського харчування, яких на 1913 у Кривому 
Розі було 5. Стали відігравати значну роль орг-ції споживчої 
кооперації, створені у багатьох великих селах. 

Вивчення використання одягу та взуття показує, що 
спостерігалася поступова заміна домотканих виробів на за-
водські з фабричного текстилю. Доволі дорогим був верхній 

одяг (особливо зимовий), проте, в цілому, його вартість 
була доступною. Поступово покращувалася ситуація у сфері 
використання предметів домашнього вжитку. Завдяки над-
ходженню на ринок заводських товарів масового вир-ва, 
спостерігалося зниження їх ціни та зростання обсягів їх купівлі 
населенням міста.

Аналіз забезпечення житлом та побутового обслуговуван-
ня показує, що ця сфера знаходилася у незадовільному стані. 
Недосконалими були сис-ми оплати приміщень, освітлення, 
постачання води, відсутні водогін та каналізація. Проживати у 
якісних побутових умовах могли собі дозволити лише заможні 
громадяни. Вартість житла була високою, але розвивалася 
практика оренди недорогих квартир. Міські перевезення 
здійснювались лише гужовим транспортом. В цілому від-
бувалося поступове поліпшення сфери споживання завдяки 
збільшенню масового вир-ва товарів народного ужитку, 
зростанню платоспроможного попиту населення, підвищення 
ролі т-в і кооперації

Найкраще пенсійне забезпечення мали держ. службовці, 
а найгірше – робітники, причиною важкого становища яких 
було постійне втручання підприємців у діяльність робітничих 
кас та недосконале законодавство, яке регламентувало цю 
важливу сторону життя трудящих. 

Благодійність на Криворіжжі набула самобутніх форм і 
широкого розмаху (С. Колачевський, П. Харін, Ю. Галковська. 
Т. Верабова та ін.) і сприяла покращенню матеріального стану 
найбідніших громадян.

Швидке зростання населення Кривого Рогу спричинило 
погіршення санітарного стану, але поступово держ. влада 
починає все більше приділяти уваги цьому питанню, зокрема 
в гірничій сфері та у робітничих селищах. Медичне обслу-
говування також було недосконалим і залежало від плато-
спроможності населення. Разом з тим, до 1914 було створено 
мережу земської медицини, яка надавала безкоштовну 
допомогу незаможним верствам людності. Розвивалася і 
страхова медицина. Поступово намітилося покращення в 
задовільненні гігієнічних потреб. У 1913 у місті діяло 2 спеці-
алізованих магазини гігієни.

Освіта у розглядуваний період була платною. Існувало без-
коштовне навчання у вигляді церковно-парафіяльних уч-щ і 
земських шк. з частковою платою. Найкращим учням плата 
у навчальних закладах знижувалася або взагалі відмінялася. 
Поступово зростав рівень грамотності населення. У 1913 пи-
семними були 35 % чоловіків і 17 % жін. Збільшувалося число 
навчальних закладів. Завдяки зростанню к-ті театральних 
вистав, нарощенню накладів газет, ін. періодичних видань 
та книг, появі у 1913 кінематографу культурний відпочинок 
громадян підвищувався до якісно нового рівня.

У період Першої світової війни зарплата основних робіт-
ників гірничого комплексу виросла в середньому на 50 % (з 
38,4 до 52,8 крб.), допоміжних на 40 % (з 25,3 до 30,8), а ціни 
на основні продукти споживання піднялися у 2,5–6 разів. У 
1915 за рахунок інфляції реальна зарплата знизилася до 60 
%. В період голоду 1921–23 споживання населення упало до 
мінімальних розмірів.

Рух індексу основних груп продуктів бюджетного набору 
по Кривому Рогу за 1923–24 склав (1913=100%):

Група продуктів
1923 (на 1-е число) 1924 (на 1-е число)
січень грудень січень грудень

Індекс с-г 78,3 54,4 150,4 142,7
Індекс промисловий 139,4 303,5 214,1 205,0
Загал. індекс 100,3 149,7 181,1 184,2
Відношення с-г індексу до про-
мислового (ножиці) 0,6 0,2 0,7 0,7

Відношення промислового ін-
дексу до с-г (ножиці) 1,8 5,6 1,4 1,4

Вартість бюджетного набору по Кривому Рогу на 1 груд. 
1925 (в коп.):

Назва продукту ціна Назва про-
дукту ціна

Борошно житнє 150 Картопля 95
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Борошно пшеничне 125 Капуста 
квашена 16

Пшоно 35 Буряк 8
Масло коров’яче 85 Цибуля 7
Молоко цільне 55 Яйця 14
Всього по с-г частині 707
Олія соняшникова 34 Чоботи 140
Оселедці звичайні 36 Ситець 82
Цукор-рафінад 64 Полотно 35
Сіль 4 Сукно 64
Тютюн 34 Гас 27
Мило тверде 18 Сірники 5
Всього по пром. частині 563
Дрова 270 Весь набір 1 540

Дж.: КІКМ, КДФ 6600, Кривошлык И.Р. Краткая история добычи же-
лезной руды в Криворожском бассейне. Рукопис.
Літ.: Молчанов В.Б. Життєвий рівень міського населення Правобе-
режжя України (1900–1914) А/р к.і.н. – К., 2005, с. 9-12; Статистический 
сборник Екатеринославской губернии. 1925. Екатеринослав, 1925, с. 
578–579; Статистика Криворожья, 1927, № 1, с. 41.

Жінки (жіноцтво) – становлять половину людності Кри-
воріжжя. Так, у 1896 у Кривому Розі проживало 5 120 чол. і 
4 890 Ж., а у Криворізькій волості – 3 563 чол. і 3 320 Ж. У 
1916 у волості нараховувалося 18 195 чол. і 20 516 Ж. Перша 
світова війна порушила рівновагу. У 1920 у Криворізькому 
повіті проживало 172 407 чол. і 189 201 Ж. На 1 січ. 1925 у 
Криворізькому окрузі нараховувалося 213 763 чол. і 237 703 
Ж. На 1 верес. 1927 у Кривому Розі мешкало 15 231 чол. і 
16 053 Ж. В середньому перед Другою світовою війною на 1 
тис. чол. населення міста припадало 1 097 Ж.

У первісному суспільстві становище Ж., як показують 
матеріали розкопок курганів Криворіжжя, було рівнорядним 
з чоловіками у госп. відношенні, а у деяких випадках (у сар-
матів) навіть вищим.

До Першої світової війни Ж. не мали політичних прав. Після 
Жовтн. революції права Ж. у всіх відношеннях були зрівняні 
з чол. Це було підтверджено і Конституцією УНР від 29 квіт. 
1918. Формальне рівноправ’я створило для Ж. важкі умови 
життя, бо у госп. 
діяльності рад. ре-
жим використову-
вав це не на їхню 
користь.  З поч. 
1930-х жін. праця 
почала широко за-
стосовуватися на 
рудн., шляховому 
буд-ві, у металургії 
тощо. Стаханів-
ський рух та удар-
ництво розпочали 
впроваджувати по 
відношенню до жін. 
праці у с-г і пром-ті. 
“Передовики” вир-
ва, завдяки штучно 
створеним умовам, 
показували висо-
кі особисті норми 
виробітку, які потім 
поширювали на всі 
галузь або у колгоспі. Так. чин., рух “ударниць” і стахановок 
фактично ставав засобом додаткової експлуатації Ж. Проф-
спілки суттєво не могли захистити Ж., тому що самі стали 
частиною держапарату. Ширші можливості здобуття освіти 
поруч з посиленою експлуатацією малокваліфікованої праці 
не стали стимулом до масового навчання Ж. у середніх і ви-
щих шк. Хоча деякі професії стали доступними (медицина, 
освіта, обслуговування). У гірничому ін-ті студентки становили 
бл. третини. З пропагандистською метою правляча партія 
проводила дозоване висування Ж. до різних виборних орга-
нів. Під час колективізації Ж. склали бл. 20 % всіх висланих. 
Багато хто з них чинили відкритий опір – т.зв. “бабські бунти”. 

Значний відсоток Ж. (5 %) був також і серед репресованих 
у 2-й пол. 1930-х.
Дж.: ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 5, С. 636, А. 186–187; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 
790, А. 35–36.
Літ.: Волости и важнейшие гмины Европейской России. В. VIII, СПб, 
1886, с. 74; Список населенных мест Херсонской губернии по матери-
алам сельскохозяйственной переписи 1916 г. Херсон, 1917, с. 92–93; 
Отчет Екатеринославского губернского экономического совещания 
за июль–сентябрь 1921. Екатеринослав, 1921, с. 5; Статистика Кри-
ворожья, 1927, № 3, с. 7.

Жіноча освіта. Перші навчальні нижчі середні заклади 
– прогімназії – відкрито у Кривому Розі у 1908. Одна з них 
– В. Головченка – знаходилася на сучасній вул. Калінічен-
ка, 3. Термін навчання складав 7 років, а додатковий клас 
давав право на викладання у народних шк. Також існували 
приватні уч-ща для дівчат – О. Должанської і С. Рейніш – з 
6-річним строком. У 1908 відкрилося Криворізьке комерційне 
уч-ще, в якому третину студентів складали Ж. Дочки осіб 
духовного звання отримували освіту у Катеринославському 
або Херсонському єпархіальних уч-щах з 7-річним курсом 
навчання. Диплом давав право викладати у початкових шк. 
До 1917 викладання велося на рос. мові. К-ть учениць укр. 
походження у середніх закладах Криворіжжя була незначною. 
Згідно з підрахунками краєзнавця І.Р. Кривошлика освітній 
рівень жін. Кривбасу на 1913 мав такий вигляд (у %):

Дружини та доньки
З ви-
щою 

освітою

З 
серед. 

освітою

З 
непов-

ною 
серед.

З 
почат-
ковою

Мало-
гра-

мотні

Негра-
мотні

Вищих службовців 96,4 3,6 – – – –
Середніх службов-
ців 1,0 74,2 22,8 2,0 – –

Дрібних службовців – – 3,7 88,1 8,2 –
Робітників – – – 4,8 10,3 84,9
Одинокі жін. – – – – 9,3 90,7

Передові жін. Криворіжжя - фотоколаж

Жін.-“активістки Криворіжжя”

Жін. гімназія. В центрі - Головченко Варвара Василівна, 1917
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Революція 1917 дала жін. рівне з чоловіками право на о. і 
ввела спільне навчання для хлопців і дівчат у всіх родах шк. 
Рос. мову викладання поступово замінено на укр. У 1930 
введено загальне початкову освіту, що також сприяло підви-
щенню суцільної грамотності. На 1926 відсоток грамотних жін. 
на Криворіжжі досяг 33,7, у 1939 – 73. К-ть жін. з середньою 
о. у 1939 склала 7,3 %. Згідно з постановою ЦК ВКП(б) від 22 
лют. 1929 встановлено броню для дівчат з метою збільшення 
їх к-ті у техн. вузах і технікумах – до 10 %, і 25 % у гірничому 
технікумі. При прийомі на робфаки броня була не менше 25 
%. Постановою від 17 жовт. 1930 при комплектуванні шк. 
колгоспної молоді, радгоспучу і профшк. 35–40 % місць за-
лишали за жін.и-колгоспницями та працівницями радгоспів. 
У шк. по ліквідації неписемності жін. складали до 2/3.
Дж.: КІКМ, КДФ 6600, Кривошлык И.Р. Краткая история добычи же-
лезной руды в Криворожском бассейне. Рукопис.
Літ.: Деловой и коммерческий Кривой Рог. Кременгуг, 1914, с. 124–125; 
“Червоний Гірник”, 1940, 7 берез.

Жіноча праця. До встановлення рад. влади жіноцтво 
Криворіжжя, гол. чин., працювало у с. г. н своїх наділах або 
наймалося на сезонні і поденні роботи. У місті значна частина 
жін. була задіяна у сфері торгівлі та як хатні робітниці. У гір-
ничому секторі Ж.п. практично не використовувалася. Так, у 
1913 на рудн. працювало 13 жін. і 1 неповнолітня дівчина.

Широке залучення жін. до вир-ва на Криворіжжі розпоча-
лося з 2-ї пол. 1920-х, коли почав зростати видобуток руди і 
відновили роботу більшість рудн. Так, на 1 жовт. 1926 серед 
чл. профспілок жін. було 3 915 (14,3 %). К-ть жін. зайнятих 
на рудн. на 1 квіт. 1927 складала 1 317, з них 131 підлітків. 
Більшість з них працювала на некваліфікованих роботах. 
Профспілки здійснювали заходи по підвищенню професійного 
рівня жін., але справа рухалася дуже повільно. У найгірших 
умовах знаходилися артільні кухарки, які не були захищені 
ніякими договірними угодами.

Якщо на 1 жовт. 1926 у шк. ФЗУ навчалося 48 жін., а 227 
працювало на кваліфікованих посадах, то через рік таких вже 
було 406. Широке залучення жін. до промислового вир-ва 
пояснювалося необхідністю досягнення їх фактичної рівно-
сті з чол. і як додаткових трудових ресурсів. Потреба цього 
кроку виникала з інтенсивного розвитку гірничої пром-сті у 
2-й пол. 1920-х – 1930-х. Жін., які ставали робітницями, ви-
користовували як чорноробів, бо спочатку, в умовах буд-ва 
і розширення вир-ва кваліфікація не відігравала особливої 
ролі. Основним джерелом поповнення робітничих кадрів 
стали сім’ї робітників – їх дружини і дочки, в меншій мірі – се-
лянки. Комплектування йшло через біржу праці та шляхом 
вербування. На основі архівних матеріалів зміна кількісного 
складу працівниць у гірничий сфері зросла від 4,8 % у 1917 
до 7,7 % у 1929 і до 17,3 у 1933. Затилом у виробничій сфері 
Кривбасу працювало бл. 21 % жін. У наступні 5 років (1933–
37) до вир-ва у важкій пром-сті басейну було залучено ще 

бл. 5,7 тис. жін. На поч. 1937 їх питома вага наблизилася до 
23 %, а у 1939 – до 25 %. Всього у важкій пром-сті Кривбасу 
перед війною працювало бл. 9 тис. жін., а на промисловому 
вир-ві – бл. 14 тис.

Значне збільшення к-ті робітниць у важкій пром-сті від-
булося , гол. чин., за рахунок українок. Протягом 1929–34 їх 
питома вага збільшилася від 47 до 57 %. Це було пов’язано, 
перш за все, з джерелом поповнення складу робітниць, 
оскільки воно зростало, гол. чин, за рахунок сільс. населення, 
в якому переважали українці. К-ть росіянок знизилася з 33 % у 
1929 до 27 % у 1934. Чисельність працівниць єврейської націо-
нальності за вказані роки зросла на 1 % і на поч. 2-ї п’ятирічки 
досягала 10 %. На 1933 молодь серед робітниць складала до 
65 %. За віковою структурою Ж. самодіяльне населення у 
порівнянні з чоловічим було молодшим – поповнення йшло, 
гол. чин., за рахунок випускниць шк. та домогосподарок. У 
1934–38 порівняно з попереднім 5-річчям приплив жіноцтва 
скоротився, але залишався значним на “Криворіжсталі” та ін. 
нових підпр-вах. Загалом масове залучення жін. до вир-ва 
було викликано необхідністю забезпечення робочою силою 
запланованих темпів індустріалізації. За рахунок жін. зна-
чною мірою було вирішено проблему нестачі робочих рук у 
пром-сті. 

У галузі культурно-освітньої роботи було ліквідовано не-
письменність жін. Вони мали можливість підвищувати свій 
освітній рівень, навчатися у різних закладах. Однак, у всіх 
галузях культури було встановлено жорсткий партійний 
контроль, який призвів до спотворення свідомості населення 
міста, у т.ч. і жін.-робітниць. Так, газ. “Червоний Гірник” за 
1930-ті має безліч повідомлень про участь жін. у різноманітних 
політичних кампаніях, які об’єктивно сприяли погіршенню їх 
матеріального і соціального-побутового стану. У 1933 під 
час голоду за ініціативою багатьох жін.-ударниць у колгоспах 
орг-лися “червоні валки” з хлібом, жін. міста брали участь у 
пошуках схованого селянами хліба, були ініціаторами різних 
починів, спрямованих на ліквідацію відставання у видобутку 
руди, коли приходилося працювати у вихідні або після роботи 
тощо.

За період індустріалізації підвищився фаховий рівень 
робітниць. На поч. 1936 жін., які мали високі кваліфікаційні 
розряди складали 30 % від усіх працівниць пром-ті групи “А” 
(у 1929 їх було 15 %). Це дало можливість кар’єрного зрос-
тання, отримання вищої платні, покращення умов роботи, 
уникнення значних фізичних навантажень. Але підвищення 
проф.-освітнього рівня не могло змінити становища жін. 
– працювати доводилося нарівні з чоловіками.

Залучивши жін. до вир-ва, держ.-компартійний апарат не 
створив їм умов для вивільнення від домашнього г-ва. Це 
стало наслідком прискореної індустріалізації, коли на 1-му 
плані знаходилося виконання виробничих завдань. Рад. жінка 
працювала на вир-ві повний робочий день (лише на свята 
його тривалість зменшувалася на 2 год.), виховувала дітей 
і вела домашнє г-во, тобто мала потрійне навантаження. 
Щоправда, відбували-
ся певні емансипацій-
ні зрушення (див. Жін. 
рух), які були позитивним 
наслідком соціально-
культурних змін 1930-х. 
Але, та форма, в якій це 
відбувалося, призвела 
до змін у традиційному 
сімейному вихованні, що 
споконвічно  базувалося 
на сприйнятті новим по-
колінням батьківського 
світогляду. Тепер держ. 
заклади виховання (дит-
садки, шк., вузи) несли 
колективістську соціаліс-
тичну ідеологію, яка під-
порядковувала повністю 
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особисте життя державі і партійним органам.
До позитивних зрушень у житті жін. слід віднести те, що 

конституційно стало визнаним право на працю, відпочинок, 
освіту, медичну допомогу, соціальне забезпечення по старо-
сті тощо. Але, в реальному житті на 1-му плані стояли інтер-
еси вир-ва, а соціальні питання вирішувалися у 2-гу чергу. 
Декларована рівність статей з утвердженням соціалізму 
відійшла на 2-й план, оскільки жін. разом з усім населення 
стали фактично “кріпаками” сталінського режиму, трудовою 
армією тоталітарного суспільства. Виник специфічний тип 
дискримінації жін., коли замість чоловіків це почала робити 
держава.
Дж.: Отчет начальника горного округа Юга России за 1913. Х., 1914, 
с. 39; Отчет Криворожского окружного совета профессиональных 
союзов за период с V по VI окружной съезд. Крвой Рог, 1927, с. 17–21; 
ДАДО, Ф, 1, Оп. 1, С. 1807, А. 195; ЦДАВОВУ;, Ф, 1, Оп. 5, С. 636, А. 
17-19. Там само, Оп. 6, С. 709, А. 123; 
Літ.: “Червоний Гірник”, 1931, 5 берез., 8 берез., Те ж саме, 1932, 8 
берез., Те ж саме, 1933, 22 верес.; Те ж саме, 1935, 5 серп.; Кривуля 
О.О. Жін. та індустріалізація в Україні (1929–1938), А/р к.і.н. Луганськ, 
2004.

Жіночий рух – орг-на суспільна активність жіноцтва. 
Згідно з законами Російської імперії жін. всіх станів політич-
них прав не мали і були частково обмежені у громадянських 
правах. Тільки у 1897 жін.-лікарі отримали рівні права з 
чол.-лікарями та дозвіл на лікарську практику; з 1912 – до 
адвокатури. Лютн. революція 1917 дала жін. політичні права 
при виборах. Стан робітниць і селянок був важким, працюючи 
на вир-ві, жінка не була звільнена від домашньої роботи.

Першою серед місц. жін. взяла участь у соціал-демо-
кратичній орг-ції (1903) студентка Іта Абрамовна Рейніш. В 
Інгулецькій орг-ції СД активною діяльністю займалися сестри 
Новаковські – Іда і Белла. Засновницею Криворізької орг-ції 
СД була Рахіль Васерман (псевдонім, справжнє прізвище не 
встановлено). Під час грудн. страйку (1905) на ст. Долгінцево 
до агітаційного комітету ввійшла вчителька Ганна Бутенко. 
Значна к-ть жін. була у Криворізькій орг-ції СД  (дані на 1909): 
Феня Аврутіна, Лія Адлер, Хава Богуславська, Маня Бард, 
Дора Гістріт, Софія Зефірі, Роза Позняковська, Лія Старо-
сільська, Дора Фельдман, Нехама Шмеркіна. Всього до 1910 
по слідчим справам департаменту поліції пройшло 18 жін. 

З 1912 до правління лікарняних кас почали обирати жін. 
Під час Першої світової війни різко зросло застосування Ж. 
праці у всіх сферах, починаючи с-г (збільшилося на 35 %) і 
закінчуючи гірничою пром-тю (16 у 1913, 127 у 1916). Погір-
шення умов життя та втягнення у вир-во сприяло згуртуванню 
і орг-ції жін. Святкування дня 8 Берез. розпочалося з 1917. 
Більшовицькі орг-ції згодом розгорнули активну діяльність 
по підпорядкуванню та кер-ву Ж. р. Їх широко залучали при 
проведенні мітингів, спрямованих проти продовження війни 
– жін. завжди підтримували резолюції більшовиків. Ще до 
захоплення влади у кін. 1917 місц. більшовики на підпр-вах і у 
деяких селах створили групи активісток, яких контролювали. 
Так, на Гданцівському з-ді актив очолювала Ю.І. Умнікова, у 
с. Ордовасилівка – Е.М. Кращенко, у с. Веселі Терни – А.А. 
Несмашна. Згідно з підрахунками А.Г, Пахомова в період 
громадянської війни у діючій армії знаходилося понад 50 жін. 
з Кривого Рогу. Серед делегатів 1-го повітового з’їзду Рад (26 
лют. 1919) 20 % були жін. У т.ч.: К.І. Міхна, Е.М. Кращенко, 
Д.А. Мануйлова, М.І. Бойко, З.Л. Заєнчковська та ін. Після 
з’їзду жін. провели велику роботу по відновленню шк., ліка-
рень, клубів. Було створено 1-й дитячий садок на базі саду 
Ф. М. Мершавцева.

Десятки жін. брали участь у визвольних змаганнях 1919-
20. Це, зокрема, легендарні розвідниці Степової д-зії Віра і 
Параска Бабенки з Веселих Тернів (розстріляні НК у серп. 
1921). Віддали своє життя за ідеали незалежної України 
А.Д. Уманська, Н.А. Бардашова, П.С. Калина, Т.Н. Дядик, 
А.Є.Євтушенко, К.Й. Мойсеєва, Г.С. Царенко, К.О. Рибка 
та багато ін.

Для кер-ва і контролю Ж.р. у серп. 1920 при повітовому 
партійному комітеті створено відділ по роботі серед жін. на 
чолі з Воробйовою. Найдоцільнішою формою діяльності було 

визнано орг-цію делегатських зборів робітниць і селянок для 
їх виховання “у дусі комунізму”. З жовт. 1920 по 1930 регу-
лярно скликалися волосні, міські, районні, повітові і окружні 
конференції жін. то окремо, то разом робітниць і селянок. 
Спочатку робота йшла кволо – не було кваліфікованих 
організаторів. Але вже за рік підібрався колектив на чолі з 
Зав’яловою (Заєнчковська, Довгаль, Тернова, Кугуні), який 
зумів розгорнути справу. Всі делегатські з’їзди і конференції 
проходили згідно із затвердженими партійним кер-вом черг 
денних і резолюцій. У 1920-ті делегатські збори провели за-
ходи по створенню різних бригад, артілей і майстерень для 
безробітних жін. На кін. 1923 через делегатські збори 1 жінку 
введено до правління спілки, 7 – до місц. комітетів, 8 – до 
профспілкових комісій, 2 – до страхових кас, 39 – до правлінь 
кас взаємодопомоги, 6 – до правлінь клубів. У листоп. 1923 у 
делегатських зборах Кривого Рогу нараховувалося 579 жін. 
При окружному жінвідділі орг-но секції соціального виховання, 
продовольства і кооперації.

У лют. 1925 через профспілки проведено у колективний до-
говір з ПРТ пункт про застосування Ж. праці на легких робо-
тах у кар’єрах. Зріс відсоток жін. у міській партійній орг-ції з 7 
(1922) до 12 (1927). На поч. 1925 р-ні жінвідділи Криворізького 
округу очолювали: Апостолівський – Ножницька, Адамівський 
– Горбунова, Лозуватський – Мітрохіна, Казанківський – Цви-
гун, Михайлівський – Хамова, Софіївський – Паращук, Долин-
ський – Генкова, Криворізький – Агафонова, Шолохівський 
– Івахненко, рудн. “Жовтневий” – Д. Руденко, ім. К.Лібкнехта 
– Г. Черкас, ім. Леніна – Тертичко, ім. Артема – Вершиніна, 
сел. Долгінцево – Осецимська. 

К-ть жін., що обиралися до Рад (по Криворізькому окру-
гу):

1925 1926 1927

Обрано до чл. Рад,
з них жін.

5 062
1 247

100 %
24,6 %

5 386
553

100 %
10,3 %

5 521
513

100 %
9,3 %

Жін.-голів сільрад 10 1 5
Чл. ревкомісій,
з них жін. 18 3,2 %

565
32

100 %
5,6 %

Обрано чл. міськради,
з них жін.

78
8

100 %
10,3 %

98
16

100 %
16 %

Обрано чл. РВК,
з них жін. 262

16
100 %
6,1 %

226
17

100 %
9,5 %

Обрано чл. окрвикон-
кому,
з них жін.

45
3

100 %
6,6 %

57
6

100 %
10,5 %

У кер-ві партійних орг-цій: у окружкомі у 1926 було 7 % 
жін., у 1927 – 9 %; у міськкомі 10 і 12 % відповідно. У складі 
сис-ми партійного навчання: у 1926/27 – 14 %, у 1927/28 – 16 
%. У комсомолі жін. складали 21 % (1927).

У 1930-ті к-ть жін., що працювали у групах “А” і “Б” (цензова 
пром-ть) у Кривбасі досягла 30 % (1933). Виникла необхідність 
підвищення кваліфікації тисяч жін. Їх починають широко за-
лучати до навчання у шк. ФЗУ, де частка жін. у 1932 досягла 
40 %. Підрахунки також показують, що жінка-робітниця, 
працюючи нарівні з чоловіком на вир-ві, на домашню працю 
витрачає у 3 рази більше часу (150 год. на міс.), ніж чоловік, 
також менше часу у неї йде на відпочинок (90,1 год. на міс.) 
і на сон. Трудова дисципліна жін. вище, ніж у чоловіків, а 
плинність – нижче. З метою звільнення жін. від домашньої 
праці і залучення її до вир-ва, розпочато широке буд-во ясел, 
дитсадків, ф-к-кухонь тощо. При міськраді у берез. 1931 ство-
рено спеціальну комісію по обстеженню побуту і умов праці 
жін. для розробки перспективного плану його покращення з 
метою широкого застосування Ж. праці на вир-ві.

Значно зросла активність жін., які почали брати участь у 
виборах. Якщо у 1924 на виборчі дільниці міста прибуло 183 
жін., то через рік їх вже було 2 701. На вибори 1926/27 при-
йшла тільки кожна 2-га жінка, то у 1939 явка склала 97 %. У 
1920-ті середня к-ть депутатів-жінок у міськраді коливалася 
бл. 25 %, а в райвиконкомах їх було 19 % (1939). У роботі 
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делегатських зборів міста у 1929/30 взяло участь бл. 3 тис. 
жін. Гол. мета міських і р-них конференцій жін. – крім суто 
ідеологічних в період індустріалізації зводилася до заходів 
по виконанню виробничих планів, поширення різних рудів, в 
т.ч. ударництва і стаханівського Жін.-активісток починають 
залучати до контролю над громадським харчуванням, робо-
тою ясел та дитсадків, літніх таборів, консультацій, пралень, 
сфери побутового обслуговування. При радгоспах і колгоспах 
також створюються делегатські збори жін. для проведення в 
життя різних рішень вищих органів влади та виконання ви-
робничих завдань. Контроль і підлеглість партійним органам 
давали тим повну монополію на всі рішення, що приймалися 
на зборах. Найвідданіших справі держ. партапарату жін. ви-
сували на різного рівня керівні посади аж до голів сільрад 
і колгоспів. Кампанія широкого залучення жін. до правлінь 
колгоспів, що пройшла у 1931 підняла їх к-ть там до 15 %. 
Партійний прошарок серед жін. на 1 січ. 1932 склав 15,3 %, 
а в профспілках – 29 %.

Коли у 2-й пол. 1930-х зросла мілітаризація життя в дер-
жаві, жін. почали широко притягувати до різних оборонних 
т-в та гуртків. Так, у 1937 у “Червоному Хресті” Криворіжжя 
їх нараховувалося 13,5 тис., к-ть санітарних постів доведено 
до 100. Бл. 1000 жін. здали норми на значок ГСО 1-го ст. і 100 
– 2-го ст., орг-но перехід у протигазах до Дніпропетровська 
тощо. Помітну роль в покращенні культурно-побутового рів-
ня у місті відіграв Ж.р. активісток-дружин ІТР (див. Дружин 
ІТР рух).
Дж.: ЦДІАК, Ф. 419, Оп. 1, С. 3526; Там само, Ф. 313, Оп. 2, С. 2217; 
ЦДАГОУ, Ф. 1, Оп. 20, С. 236, А. 99; Там само, С. 1690, А. 196; ДАДО, 
Ф. 1, Оп. 1, С. 892, А. 143; Там само, С. 1965, А. 9; Там само, Ф. 19, Оп. 
2, С. 724, А. 106; ЦДАВОВУ, Ф. 1, оп. 3, С. 3402, А. 16; Отчет Екатери-
нославской губернской чрезвычайной комиссии с 1 января 1920 по 
1 ноября 1921 г. Днепропетровск, 1994, с. 152–153.

“Жовта Річка” – АТ по видобутку залізних руд. Повна 
назва “Анонімне гірничопромислове т-во “Жовта Річка”. 
Створено у Бельгії, устав затверджено 11 квіт. 1900. Уставний 
капітал 6 млн. франків, розділений на 30 тис. паїв для засно-
вників без визначення їх вартості. У 1904 АТ закінчило свій 
4-й операційний рік з прибутком 139 964 крб.
Літ.: “Горный журнал», 1900, т. 3, с. 157; «Горнозаводской листок», 
1900, № 12; Те ж саме, 1905, № 31.

Жовтнева революція – більшовицький переворот 25 
жовт. (7 листоп. н. ст.) 1917 у Петрограді, яким розпочалася 
соціалістична р. у Росії і на тер. неросійських народів колиш. 
імперії. 

Після повалення царату населення краю бажало припи-
нення війни та далекосяжних соціальних реформ, розподілу 
поміщицької землі, в цілому – ґрунтовних змін життя. Адм. 
Тимчасового уряду всілякі реформи політичного і госп. ха-
рактеру залишала майбутнім Установчим Зборам. Фракція 
більшовиків у місц. Раді постійно закликала до революційної 
розв’язки всіх питань, вимагаючи передачі всієї повноти вла-
ди Радам. Після перевороту у Петрограді та утворення рад. 
уряду на чолі з Леніним ніяких перемін на Криворіжжі не від-

бувалося. Спроба місц. більшовиків, які спиралися на озброєні 
загони Червоної гвардії, захопити владу в сер. листоп. 1917 
шляхом дотермінових виборів, зазнали краху. Але блок рос. 
соціал-демократів (меншовиків) і укр. соціал-демократів роз-
пався. Меншовики заявили про вихід з президії Ради, коли 
побачили, що більшість місць зайняли більшовики. УСД за-
лишилися у меншості і також згодом вийшли з президії. Так. 
чин., більшовики у груд. 1917 отримали владу без боротьби. 
Але сформувати дієві органи управління  без широкої під-
тримки населення і відсутності яскравих і популярних лідерів 
не вдалося. Освітній рівень більшості чл. президії Криворізь-
кої Ради був низьким, ці люди до вибрання не мали досвіду 
ніякої керівної роботи і не могли орг-ти дієвоздатну владу в 
умовах розвалу і анархії. Значна група населення (гол. чин., 
селяни) продовжувала визнавати владу Центральної Ради 
та Тимчасового уряду.

Остаточне встановлення рад. влади відбувалося при захо-
плені басейну рад. військами 9 січ. 1918. У січ. 1918 на Криво-
ріжжі ще продовжувала функціонувати земська управа.
Літ.: “Звезда”, 1917, 6 дек.; “Вестник УНР”, 1918, № 19, 27 янв.

Жовтневої революції імені рудник (до 1921 – “Рос-
тковський”). Розташовувався навпроти ст. Вечірній Кут. 
Належав Південно-Руському Дніпровському т-ву, яке у 1886 
взяло в оренду 1000 дес. землі у поміщиці М. Ростковської, 
з платою по 0,5 коп. з пуда видобутої руди. У 1897 назване 
т-во продовжило контракт ще на 36 років. 

Руда залягала у вигляді 2-х гнізд, з яких одне простиралось 
у довжину на 1 350 м при потужності 40–112 м, а друге, що 
розташовувалося паралельно 1-у, мало значно менші роз-
міри. Падіння пластів 45°, товщина наносів 3,1–10,5 м. Руда 
– залізний блиск, з вмістом Fe 67 %.

Видобуток вівся 2-ма кар’єрами. 1-й з них, довжиною 330 
м, шириною від 50 до 190 м, глибиною 26,6 м служив для роз-
робки обох гнізд і був обладнаний 2 паровими підйомниками 
(50 і 12 к.с.). 2-й кар’єр, що знаходився на продовженні 1-го, 
займався експлуатацією тільки одного (більшого) гнізда і був 
оснащений 2 кінними підйомниками. Під час кризи 1901–02 
не працював.

Крім названих рудн. покладів, на відстані 430 м на сх., 
біля самого берега Саксагані розташовувалося ще одне ма-
лорозвідане родовище, що відносилося до Саксаганського 
пласту № 1. Загал. запас руд в межах р. визначався в 500 млн. 
пуд. Видобувна потужність р. складала 24 млн. пуд. на рік. 
ПРДТ, маючи в оренді рудн. “Р.” і “Шмаковський”, отримало 
перевагу перед ін. т-вами, що дало можливість одержувати 
великі прибутки.

У 1913 р. “Р.” досяг найвищої у басейні продуктивності 
– 48,837 млн. пуд., у 1914 – 33,7 млн. пуд., у 1915 – 29,1 млн. 
пуд., у 1916 – 34,8 млн. пуд., у 1917 – 25,5 млн. пуд. У 1913 
на р. працювало 1 747 робітників, у 1917 – 1 885. 

На стадії розвідок знаходився Гліюватський пласт потуж-
ністю 3–18 м. На 1913 роботи велися на І і ІІ Саксаганських 
пластах виключно відкритим способом, за допомогою 7 
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Активні борці за радянську владу 
на північних рудн. Криворіжжя, 1927

Активні борці за радянську владу в м. Кривий Ріг 
та південному рудн. р-ні, фото 1927
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кар’єрів глибиною від 29 до 93 м. На Гліюватському кар’єрі (18 
м) діяло 3 розвідувальних шахти глибиною 65 м і ціла серія 
розвідувальних шурфів. Вертикальні шахти (одна глибиною 
92 м, дві забутовочні глибиною 49 і 81 м) і похила напівшахта 
глибиною 25 м були допоміжними для кар’єрів.

Р. обслуговували 6 електричних підйомників потужністю 
600 к.с., 7 парових сумарною силою 302 к.с. і 3 кінних ба-
рабани. Для видалення пустої породи і видачі її у відвали 
діяв єдиний у Кривбасі відкотний міст або терраконник, з 
електроприводом потужністю 60 кВт. До його обладнання 
було збудовано кабелькран. Водовідлив здійснювався 3-а 
центробіжними електричними помпами загал. потужністю 
110 к.с. і 4-а паровими насосами потужністю 80 к.с.

Буріння шпурів було ручне і механічне, за допомогою 
пневматичних молотків, яких на рудн. нараховувалося 84. Для 
постачання перфораторів стислим повітрям було встановлено 
2 компресори на електротязі потужністю 355 к.с. Тиск повітря 
становив 7 атм.

Для ремонтних робіт на р. було збудовано:
– механічна майстерня з 3 токарними, стругальним, 2 

свердлильними і шліфувальним станками;
– кузня на 4 горни.
Водопостачання рудн. здійснювалося власною водокачкою 

на Саксагані, обладнаною паровим насосом потужністю 20 
к.с.

Силове г-во р. “Р.” було змішаним: електричне і парове. 
У 6-ти котельнях було встановлено 23 котли загал. площею 
нагріву бл. 7 тис. м2. Власної електростанції р. не мав і отриму-
вав енергію від р. “Шмаковський”. Підстанція трансформувала 
отриману енергію з 3 160 В до 220 В, постачала обладнання 
і забезпечувала освітлення рудн. споруд.

У 1914 на р. розпочато буд-во власної великої центральної 
електростанції потужністю 3000 кВт на кожну з 2-х парових 
турбін. До 1917 було побудовано приміщення, привезено і 
встановлено парові котли і одна турбіна. Але громадянська 
війна не дала можливості закінчити роботу. В дію станцію 
пущено у 1925. Вона отримала назву ім. Рикова.

Для навантаження руди в залізничні вагони на р. був паро-
вий екскаватор “Byegrus” з паровим котлом, поверхня нагріву 
якого становила 25 м2, тиск пару – 8 атм. Під’їзні шляхи р. 
обслуговував власний паровоз.

Відновлювальні роботи і супутній видобуток розпочалися 
у 1921. У верес. споживачам було відвантажено 364 020 
пуд. руди, яку відправили до Петрограду і на Юзівський з-д. 
Одночасно форсованими темпами проводилися роботи з 
поетапного вводу нових виробничих ділянок.

У січ. 1924 розгорнуто підготовчі роботи з проходки штре-
ку на 26 горизонті кар’єру № 4. У наступному місяці почали 
знімати кварцити на висячому боці кар’єру і поглиблювати 
уклонку № 7 до 30-го горизонту. Для освітлення у кар’єрах 
було встановлено прожектори. У берез. почато роботи по 
добудові електростанції. Кварцити вивозились у відвали за 
допомогою 3-х нафтовозів, які часто виходили з ладу. Це при-
звело до того, що на кін. квіт. замість 1 млн. пуд. кварцитів 
було знято лише 650 тис. пуд. Електроенергію р. отримував 
від Артемівської електростанції. У трав. роботи було роз-
горнуто по всіх 4-х кар’єрах. На поч. верес. 1924 завершено 
водовідлив у кар’єрах № 1 і № 2. З жовт. р. розпочав видо-
буток руди, призначеної на експорт.

На поч. 1925 пустити, як планувалося, 1-й генератор елек-
тростанції Ж.р.і. не вдалося, а аж у черв.

У 1924 було видобуто залізної руди 1-го сорту 850 850 
пуд., кварцитів – 1 907 900 пуд., відправлено на експорт 501 
700 пуд. руди. Під естакадами руди, вийнятої у минулих роках 
залишилося 4 534 778 пуд. У 1924/25 операційному добуто 2 
203 950 пуд. руди, знято 2 868 250 пуд. кварцитів, 27 600 пуд. 
глини. Внутрішнім споживачам відправлено 2 404 144 пуд., на 
експорт – 471 626 пуд. На 1 жовт. 1925 на р. працювало 1 615 
робітників, 293 – на капітальних роботах, 78 – службовців. 

У 1925/26 операційному видача склала по відношенню 
до 1913 68,9 %, а до 1924/25 – 200,8 %. У 1926 відновився 
видобуток у кар’єрах № 6 і № 7.

Навантаження Ж.р.і.р. у ціннісному вираженні 
Період Видобуто (пуд.) На суму (у довоєн. крб.)
1913 46 911 802 4 222 062

1921/22 1 337 940 120 145
1922/23 2 073 540 186 619
1923/24 6 220 830 559 875
1924/25 16 089 920 1 448 092
1925/26 32 312 141 2 908 094

У 1925/26 також було вийнято 33 297 305 пуд. кварцитів, 
всього гірничої маси – 65 609 446 пуд.

У 1926 на Ж.р.і.р. було встановлено кисневу установку за 
проектом голландської фірми “Електр”. З цього часу розпо-
чато експерименти по заміні динаміту на рідкий кисень, які 
проходили з перемінним успіхом. 

У 1926/27 видобуток руди – 751,1 тис. тонн, у 1927/28 
– 483,4 тис. тонн, проти 767,2 тис. тонн у 1913.

У 1927/28 на р. вперше на Криворіжжі було застосовано 
скреперну доставку, яка після вдалих експериментів отрима-
ла широке впровадження на інш. р.

Негативним явищем у 2-й пол. 1920-х було постійне 
зростання собівартості руди і низька продуктивність праці 
основних категорій робітників.

Видобуток Ж.р.і. рудоуправління у 1928/29 склав 878,1 тис. 
тонн, тобто більше, ніж у 1913. Для навантаження руди по-
чали застосовувати одночерпаковий екскаватор. У кін. 1928 
відбулося обговорення проекту переходу на підземну експлуа-
тацію протягом найближчих 10 років. В 1930 закінчили буд-во 
шахти “Комінтерн”. З поч. 1930-го р. сис-матично виконувався 
план, як і у всьому Криворізькому басейн. Реалізація завдань 
спершу коливалось у межах 80–83 %, а потім знизилося до 70 
%. У 1929-му на базі технікуму, що розташовувався на рудн., 
було створено гірничий інститут. Весною 1930 розглядався 
проект реконструкції р. 

На допомогу шахтарям з навколишніх сіл прибували 
мобілізовані на роботи селяни. Так, з 1 по 22 верес. 1930 їх 
працювало на р. 537 осіб. Але робітників не вистачало: згідно 
з планом їх повинно було бути 2 835, а реально нараховува-
лося 2 281, причому прогули складали 22 %, а продуктивність 
праці була на 17,9 % нижча, від планової. У цей період до 
складу Ж.р.і. рудоуправління входить р. ім. Сталіна з шахтою 
“Більшовик”. За 1929/30 видобуто 1 329,7 тис. тонн руди, в 
т.ч. в особливому кварталі – 354,9 тис. тонн. Важкий стан 
залишався і у 1931. Так, на 1-й квартал поступило на роботу 
2 379 чол., а звільнилося 2 298, продуктивність праці склала 
78,1 % від планової, а зарплата – 106,8 %. За 1-і 4 місяці 
завдання по погрузці виконано на 68,7 %. Недовантаження 
склало 7 823 вагони, з них з вини залізниці – 4 397. Перестій 
вагонів у лют. досяг 22 год. при нормі 8 год. За 4 місяці за пе-
рестої вагонів сплачено 249,5 тич. крб. штрафів. Собівартість 
становила на 37,4 % більше, ніж запланована. У лип. 1931 за 
невчасну здачу залізниці 3 509 вагонів виплачено 63 162 крб. 
штрафів, а за перестої – 34 748 крб. На 1 лип. 1931 основні 
дільниці шахт “Паризька Комуна”, “Індустріалізація”, “Черво-
ний Гірник”, “Більшовик” видобули 36 788 тонн, що склало 
80,9 % від плану. Прогули знизилися до 3,39 %, робітників 
нараховувалося 3,5 тис. чол. У 1931 отримали 40 скреперів. 
Механізація розробок досягла 52 %. Видобуток за рік склав 1 
197,5 тис. тонн. Основною причиною відставання була погана 
орг-ція праці, великі простої механізмів через поломки, низька 
технологічна дисципліна і кваліфікація робітників. Середня 
забезпеченість робітників житловою пл. у 1931 складала 62 
%. Собівартість руди по перевищенню планових показників 
була найбільшою у басейні – на 27,6 %, на кожну тонну руди 
перевитрати складали 1,36 крб.

З метою виходу з прориву у трав. 1932 проводилася 
масова кампанія впровадження госпрозрахунку, складання 
оперативних планів на кожну зміну, здійснено перехід на 4-
змінний графік роботи. На кін. лип. на р. робітників забійної 
групи залишилося 425 чол., що становило 53,7 % від норми. 
За індивідуальним обліком праці трудилося 49 % всіх робіт-
ників, за відрядною сис-мою – 65 %. Механізми не були закрі-
плені, облік їх роботи не налагоджено, прогули піднялися до 
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8 %. У верес. одна з колиш. кращих шахт “Паризька Комуна” 
виконала місячний план лише на 55 %, а по продуктивності 
праці – на 75 %. Виявилося, що робочий день завантажений 
на 50–60 %, а перевитрати вибухівки складають 100 %. Річний 
видобуток склав 967,1 тис. тонн, у 1933 – 916,6 тис. тонн. План 
1-го кварталу 1933 було виконано на 85,7 % по загальному 
видобутку і на 72,5 % – по механічному, простої механізмів за 
1-е півріччя досягли 25 %. Практика повної заміни керівництва 
рудоуправління, включаючи завідуючих шахт і парторгів, себе 
не виправдала. Так, одна з найбільших шахт “Більшовик” 
після зміни кер-ва виконала план на 30 %. 

Стан з видобутком покращився у 1934, коли той досяг 
986,5 тис. тонн. Ж.р.і.р. 4-м у басейні виконав річний план.

15 квіт. 1934 стала до ладу одна з найбільших шахт басей-
ну  – “Комінтерн”. Її продуктивність становила 1,75 млн. тонн 
руди на рік. Значну роль в освоєнні передових методів праці 
відіграли т. зв. ізотівські шк., які були орг-ні за ініціативою 
управляючого р. М.М. Пєстова у верес. 1934. Деякі з робітни-
ків (Коптильов, Кизик, брати Андріївські та інш.), оволодівши 
прогресивною технологією, збільшили продуктивність праці 
у 2 рази. 29 верес. 1935 прохідник Подповенко пройшов за 
зміну 4,1 м при нормі 0,6 м, давши 621 % норми.

У 1936 розпочато орг-цію комсомольських скреперних 
бригад. Було знижено простої вагонів з 5 год. до 3,2 год. У січ. 
бригада свердлія Кончі встановила всебасейновий рекорд, 
давши 600 тонн руди замість 44 тонн норми. 

У 1937 знову намітилося постійне відставання у видобутку, 
зростання травматизму і порушень ТБ. Виконання добового 
плану коливалось у межах 60–70 % у 2-му півріччі. Вище 
кер-во вбачало причину у шкідництві. Був репресований 
керуючий р. М. Пєстов, якого у жовт. змінив А.М. Успєхін. 
На нараді керівників р. і шахт Кривбасу, що проходила на 
Ж.р.і.р. 4 жовт. 1937 і була присвячена питанням ліквідації 
шкідництва, відмічалося, що вир-во і дисципліна падають, 
механізми працюють погано, часто ламаються, кваліфікація 
робітників залишається низькою. 

Гол. механік Ж.р.і.р. Міняйло удосконалив верстат Креліу-
са, який використовувався для посадки потолочин камер, що 
дало можливість скоротити трудозатрати на 50 %. 

Відставання у видобутку продовжувалося і у 1938, коли 
план виконувався на 60–80 %. У 1938 видача склала 1 557,1 
тис. тонн, у 1939 – 1 364,6 тис. тонн.

На поч. 1939 було створено т-т “Октябрьськруда”, гол. 
підпр-вом якого став Ж.р.і.р. З 1 лют. 1940 всі підрозділи р. 
перейшли на нові підвищені норми видобутку. Багато робіт-
ників їх не змогли виконати. Завдяки широкому провадженню 
методів О. Семиволоса та І. Митрофанова, зміцнення трудо-
вої та технологічної дисципліни Ж.р.і.р. став у 1940 одним з 
кращих у Кривбасі.
Дж.: ЦДАГОУ, Ф. 1, оп. 20, С. 6210, А. 1, 10, 16; ЦДАВОВУ, Ф. 2602, Оп. 
1, С. 427, А. 3; Там само, С. 1420, А. 144–145; Там само, Ф. 1, Оп. 7, С. 
1642, А. 2–14; ДАДО, Ф. 19, Оп. 1, С. 791, А. 2.
Літ.: «Красный Горняк», 1928 28 июл.; “Червоний Гірник”, 1930, 26 
серп., 28 серп., 24 верес.; Таке саме, 1931, 4 квіт., 10 трав., 22 трав., 25 
трав., 1 лип.; Таке саме, 1932, 30 трав., 30 лип., 25 верес.; Таке саме, 
1933, 21 черв.; Таке саме, 1934, 26 верес.; «Горный журнал», 1934 № 6, 
с.27; “Червоний Гірник”, 1935, 2 жовт.; Таке саме, 1936, 1 січ., 9 квіт.; 
Таке саме, 1937, 8 верес., 5 жовт., 17 жовт.; Таке саме, 1938, 2 листоп.; 
Зверинин Н. Техническая реконструкция горной промышленности. 
М., 1938; “Червоний Гірник”, 1940, 28 груд.

Жовторіченське товариство залізних руд. У 1901 
одеському купцю О.О. Рандвічу, дворянам А.А. Швендеру і 
Б.І. Толі, спадковому почесному громадянину Катеринослав-
ської губернії Штапельбергу дозволено заснувати “Ж.т.з.р.” 
для експлуатації залізорудного родовища у Верхньодніпров-
ському повіті Катеринославської губернії при с. Ошкалівка 
на ділянці землі, яка належала І.С. Ошкало.
Літ.: «Горнозаводской листок», 1901, № 7.

Жовтянська волость – адм.-тер. одиниця Криворізького 
повіту з 1919 по берез. 1923. У берез. 1921 діяло 2 лікарні, 
нараховувалося 2 лікарі і 7 фельдшерів. У 10-ти початкових 
шк. працювало 15 вчителів. Діяли 2 б-ки і 1 читальня, яку від-
відувало 250 осіб на тиждень, 5 хат-читалень. які за місяць 
пропустили бл. 400 осіб. Було 4 аматорських театри, які ста-
вили рос. і укр. вистави і виступали з концертами. 

Відношення населення до рад. влади розцінювалося як 
довірливе, до компартії – вичікувальне; до повстанців – не-
гативне.
Дж.: ДАДО, Ф. Р3650, Оп. 1, С. 440, А. 15.
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