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О. О. Мельник 

 

ПЕРШИЙ ВИДОБУТОК НА РУДНИКУ САКСАГАНСЬКИЙ 

 

Прийняття урядового рішення про початок будівництва Криворізької 

залізниці в лютому 1884 року, що з’єднувала Донецьке кам’яне вугілля та 

Криворізьку залізну руду, дало реальну можливість промислової експлуатації 

місцевих покладів. Ця обставина в значній мірі посприяла прийняттю про-

позиції Олександра Поля групою французьких бізнесменів про заснування 

акціонерного товариства. Переговори про його створення Поль розпочав ще в 

1880 році. Під назвою «Анонімне товариство Криворізьких залізних руд», 

воно створювалось з лютого 1881 року. А через три місяці був затверджений 

його статут. Початковий капітал товариства складав 5 мільйонів франків і був 

поділений на 10 тисяч акцій по 500 франків кожна. Вони належали тридцяти 

акціонерам новоствореного товариства. В їх числі був головний директор 

Паризько-Ліонської залізниці Поль Таламбо, Гільйом Деньєр, Жюль Федер, 

Євген Бонту, Едуард Шарль, колишній сенатор, директор залізоплавильного 

та сталеробного товариства для флоту і залізниць Блунт П’єр-Луї де Мон-

тольф’є. Головою правління обрано Альфонса Парана. 

Поль представляв російський капітал. Підготовчі роботи розпочались 

швидко. Весною почали завозити необхідні матеріали та готувати шляхи. 

Після створення товариства він за власною ініціативою виплачував сільській 

громаді містечка Кривий Ріг замість обумовлених 200 рублів – 2,5 тисячі на 

рік. 

Першою газетою, що повідомила «О продаже Кривого Рога одной бо-

гатой иностранной компании», стала «Южный край». Журнал «Юж-

но-русский листок» в своїй статті «Приятные новости о Кривом Роге» так 

повідомив про початок розробок: «...Сообщается на основании вполне дос-

товерных источников, что землевладелец Верхнеднепровского уезда А. Н. 

Поль, в течение многих лет изучавший вопрос о рудных богатствах Криво-

рожского района и затем заарендовавший там землю на 90 лет, наконец нашел 

деньги во Франции для разработки этих месторождений. После того, что его 

обращение к русским капиталистам осталось тщетным». 

В серпні були отримані сотні пудів першого видобутку. Вже в 1881 

році Акціонерне товариство Криворізьких залізних руд розгорнуло активну 

діяльність по придбанню нових рудоносних ділянок та проведенню розвідок. 

Через рік розпочались експлуатаційні роботи на руднику Саксаганський. За-

вдяки цьому при кількості 150 робітників товариством було видобуто близько 

мільйона пудів залізної руди. 

Проте збуту продукції не було. Щоб поліпшити ситуацію, на про-

мислово-художню виставку в Москві відправили зразки криворізьких руд. 

Експонати товариства в розділі експозиції «Залізна руда та продукти їх ме-



талевої обробки» відзначені, як видатні. Першим споживачем криворізької 

руди став Новоросійський завод Юза. Згодом вона почала вивозитись на 

Брянський завод в Орловську губернію та за кордон. 

В 1886 році інженер Мартин Шимановський в журналі «Горнозавод-

ской листок» так писав про той складний період: «...Он (Новоросійський завод 

– прим, авт.) с величайшим недоверием относился к первым партиям руды и 

лишь очень низкая цена могла заставить ее покупать. Цена, первоначально 

назначенная обществом «Криворожских железных руд», была столь низка, что 

даже не учитывала стоимости рабочего труда по добыче руды, не говоря уже о 

накладных расходах и тем более о казенных, хотя бы процентах на капитал. 

Сделано это с целью ознакомления русских заводчиков (за границу общество 

не отправило ни одного пуда руды) с достоинством криворожской руды, в той 

уверенности, что они попробовав, скоро убедятся в ее неоспоримых преиму-

ществах. Действительность не замедлила оправдать эти предложения бле-

стящим образом...» 

В 1883 році на Саксаганському руднику сотнею робітників видобуто 

1,5 млн. пудів. На Новоросійському заводі успішно пройшла пробна плавка 

Криворізьких руд, яка дала блискучий результат. До відкриття руху по Кри-

ворізькій залізниці видобута руда практично нікуди не відправлялась. Ви-

ключення складали хіба що кілька тисяч пудів, які гужовим транспортом на-

дійшли на Новоросійський завод для дослідної плавки по ціні 0,5 копійок за 

пуд. Згідно даних опублікованих в «Матеріалах для оцінки земель Херсон-

ської Губернії» видно, що з 1881 по 1883 рік з Кривбасу вивезено 83 тис. пудів, 

а в рік відкриття руху по криворізькій залізниці – 2,1 млн. пудів залізної руди. 

Новоросійському товариству щомісяця відправлялось 200 тис. пудів по 0,3 

копійки за пуд з навантаженням у вагони. Перший поїзд пройшов через залі-

зничний міст біля Катеринослава в лютому 1884 році. Він складався з ло-

комотиву та 45 вагонів. Всього за рік по Саксаганському руднику видобуто 1,1 

млн. пудів руди. 

Справами товариства керував відомий вчений гірник, гірничий інженер 

С. С. Конткевич, головними споживачами руди були Юзівський завод Ново-

російського товариства, завод «Гуга Бажкова» біля станції Домброва (Поль-

ща) та Товариство Брянського рельсового заводу біля станції Бежецька Ор-

ловської губернії, яке за договором з АТ Криворізьких залізних руд розпочало 

будівництво доменних печей біля Катеринослава для виплавки чавуну з кри-

ворізьких руд. Згодом завод назвали Олександрівським. 

Одночасно з спорудженням головної лінії залізниці була побудована 

ділянка Довгинцево-Карнаватка довжиною 7,4 версти, що з’єднала Сакса-

ганський рудник з основними промисловими центрами України. Це значною 

мірою активізувало видобуток руди. До відкриття залізниці руда вивозилась 

на Новоросійський завод волами та кіньми на відстань близько 400 верст. 

Протягом чотирьох років товариство вважалось монопольним з ви-

добутку руди на Криворіжжі. Але невдовзі слава про багаті поклади руд біля 

Кривого Рогу привернула увагу інших компаній, зокрема, Новоросійського 

металургійного товариства, яке перед цим вже побудувало завод в Донбасі. 



Використовуючи бідну місцеву руду, тут вирішили забезпечите себе власними 

розробками на Криворіжжі. Після вдалої пробної плавки Новоросійське то-

вариство відкупило у АТ «Криворізькі залізні руди» рудоносну ділянку і ві-

дкрило на ньому свій рудник. Вже в 1885 році Ліхманівський, саме таку мав 

назву рудник, дав 417,3 тис. пудів руди. На Саксаганському руднику видобуто 

2577653 пуди при двох сотнях робітників. А в наступному році тут отримано 

3311135 при вісімдесяти робітниках. 

Тоді ж справами криворізького товариства завідував гірничий інженер 

Мартин Шимановський. Під його керівництвом розпочали установку паро-

вого підйомника потужністю 50 кінських сил. Інженер Л. Долінський так 

описує Саксаганський рудник на початковому етапі його існування: «В на-

стоящее время на землях арендуемых Обществом Криворожских железных 

руд, исследованы три рудных месторождения. Два из них расположены по 

левую сторону реки Саксагань, третье – по правую. Разрабатывается же 

главнейшее месторождение по левой стороне Саксагани, близ станции того же 

названия Екатерининской железной дороги (с 1889 года Карнаватка – прим. 

авт.). Из открытых здесь нескольких залежей разработаны две...» 

Зростаючий попит на руду сприяв бурхливому розвитку рудника. Так, 

вже в 1887 році видобуток сировини порівняно з минулим роком збільшився в 

2,2 рази. Тоді ж акціонери отримали невеличкий дивіденд – 10 франків на ак-

цію. 

В 1887 році керуючий справами товариства М. Ф. Шимановський на-

друкував ґрунтовну статтю «Железные руды и рудники Кривого Рога», де 

вперше в науковій літературі зробив детальний опис усіх діючих рудників 

басейну. На Саксаганському руднику завдяки паровому підйомнику в 56 кін-

ських сил видобуто 3992075 пудів руди. Гірничих робітників нараховувалось 

58 і 45 допоміжних. В наступному 1889 році на руднику видобули 7023891 пуд 

при 273 робітниках. 

Товариство Криворізьких залізних руд, яке до 1890 року, займалось 

виключно видобутком та продажем залізної сировини у сирому вигляді, роз-

почало в Кривому Розі будівництво доменного заводу. В червні закладено 

першу доменну піч Гданцівського заводу. На Саксаганському руднику видо-

буто 6549142 пуди руди. Всього в Криворізькому районі на 7 діючих рудниках 

видобуто 19273153 пуди. 

На початку 90-х років XIX поширювались чутки про виснаження міс-

цевих покладів руд. М. Ф. Шимановський здійснив підрахунки руди в розві-

даних покладах і оцінив їх в 700 млн. пудів з вмістом заліза в 60 і більше ві-

дсотків. В праці М. Шимановського опис і родовищ Саксаганського рудника. 

Техніка видобутку руди на першому руднику Криворіжжя в початковий пе-

ріод розвитку була досить примітивною. Професор Ів Тіме в 1892 році описує 

його, як велетенську яму розташовану в рівній степовій місцевості, що вкрита 

тарою і для безпечності обнесена дротяною загородкою. 

Вже через дванадцять років виїмка здійснювалась п’ятьма ярусами, з 

уступами висотою 3 сажа (6,4 м). Таке виймання вважалось найбільш проду-

ктивним при застосуванні пороховидобувних робіт, оскільки руди в цих міс-



цях виходили на поверхню. Для проведення робіт наймали грабарів з місцевих 

селян, які на возах, своїми інструментами – лопатами, кайлами, долотовид-

ними бурами з киянками для ручного буріння в твердих породах – виконували 

всі роботи, пов’язані з видобутком залізної руди. З вибухових речовин спо-

чатку застосовувався порох, а згодом – динаміт.  

Вивіз з рудника пустих порід проводився грабарками на спеціально 

зробленому похилому виїзді. По ньому також вивозилась видобута руда, яку 

складували поруч з місцем розробок. Так як і в перші роки існування рудника 

видобуток був незначний і вивозився в основному гужовим транспортом. 

Роботами по закладці першого рудника в Кривбасі керував відомий 

російський гірничий інженер С. С. Конткевич, який до цього проводив мас-

штабне вивчення покладів залізної руди в басейні. Вченого не задовольняла 

адміністративно-виробнича діяльність. Бажаючи допомогти Полю (якого знав 

і високо цінив) зрушити з місця таку важливу справу як початок розробок 

місцевих руд, він погодився зайняти посаду начальника експлуатаційної 

служби товариства. Як службовець Конткевич не мав можливості займатись 

масштабним геологічним дослідженням в басейні. В товаристві боялись, що 

відкриття нових багатих покладів можуть привести до втрати монопольності 

його стану. Геологу «рекомендували» обмежитись лише дослідженнями в 

межах містечка Кривий Ріг. 

 

42 

 


