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ВІДКРИТТЯ КРИВОРІЗЬКОГО АРХІТЕКТУРНОГО СТИЛЮ
Вступ. Проводячи упродовж останніх 5-ти років дослідження об’єктів
індустріальної спадщини, історію та будову старих робітничих селищ
рудників Кривбасу, нами зроблені супутні відкриття в такій сфері як
архітектура споруд і конструкцій. Було звернено увагу на своєрідність їх
архітектурного стилю та неповторність в межах України. Відкриття та
обґрунтування місцевого архітектурного стилю вимагало аналізу всієї
архітектури міста Кривого Рогу, архітектурних стилів, які панували в нашому
краї, порівняння цих стилів з архітектурою інших регіонів України.
Викладення основного матеріалу. В найбільш загально прийнятій
нормі архітектура (грец. Αρχιτεκτονικη – будівництво) розуміється як
мистецтво проектування будівель і конструкцій, а також власне система
будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і
діяльності людей відповідно до законів краси [5]. На сучасному етапі
розвитку людства архітектура становить одну з найважливіших частину
засобів виробництва (промислова архітектура – будівництво заводів, фабрик,
електростанцій, тощо) та матеріальних засобів існування людського
суспільства (громадянська архітектура – житлові будинки, громадські
споруди та ін.) [3]. Її художні образи відіграють значну роль у духовному
житті суспільства, збереження історичної пам’яті, укріплення патріотичних
почуттів.
Під архітектурним стилем розуміється сукупність основних рис і ознак
споруд, які проявляються в особливостях її функціональної, конструктивної
та художньої сторін [4, 6]. Основними показниками, якими описуються
архітектурні стилі є: план і композиція будівель, розміри споруд, будівельні
матеріали та конструкції, форма та оздоблення стін і фундаментів будівель,
декор екстер’єру та інтер’єру споруд тощо.
Архітектурний стиль має виразні часові прив’язки, що пояснюється
захопленням стилями в різні епохи та їх чергуванням. Тому архітектурний
стиль виступає об’єктивним індикатором віку споруд, певного пласту
культури (в тому числі й місцевої, що залежить від конкретних природних і
соціально-економічних передумов), які виявляються на місцевості і
відповідають історичному періоду [1, 6].
Як галузь суспільного виробництва мистецтво архітектури залежить
від досягнень науково-технічного прогресу, характеру виробничих

відносин, від природних і кліматичних умов, художніх смаків та ін.
Багатогранність практичних потреб людства зумовила створення і
будівництво найрізноманітніших типів і видів споруд, з яких утворюються
ансамблі, комплекси, квартали та цілі міста [1].
Особливо звернемо увагу на залежність архітектурних стилів від
природних умов, а саме від виду корисних копалин, надлишок яких може
обумовлювати дешевизну будівельного матеріалу та його простоту у
використанні, а також відсутності потреб у вторинній обробці. Наприклад
таким матеріалом на Криворіжжі з початку розробок багатих залізних руд
(1881 р.) виступали супутні бідні залізисті кварцити, різні сланцеві породи та
окислені залізні руди. На півдні Кривбасу (від Гданцівки й до Інгульця) до
них додався ще й черепашковий вапняк – осадова порода чохла Українського
щита. Матеріал являв собою уламковий бут різних розмірів, з гострими і
найчастіше нерівними краями та поверхнями. Дороговизна земельних
ресурсів для відвалів вимушувала власників рудників думати про
раціональне використання усієї гірської маси. Одним із варіантів виходу з
даної проблеми стало залучення кристалічного залізистого бутового каменю
в будівництво.
Хто знав при цьому, що саме застосування червоних руд, темно
цвітних і жовтувато-бурих кварцитів стане основною причиною формування
неповторності архітектурного стилю місцевих споруд, які скрізь з’являються
на рудниках усього Кривбасу з кінця ХІХ століття. Нами встановлено, що в
регіоні використання залізистого каменю в будівництві тривало з 1880-х рр.
до середини 1950-х рр. Культура кристалічного бутового каменю з залізних
руд в архітектурі охопила зріз часу понад 60 років. Отже першим кроком до
формування особливого місцевого архітектурного стилю на Криворіжжі
було залучення в будівництво залізистого, переважно червоного кольору,
кристалічного бутового каменю, який видобувався на кар’єрах рудників або
відслонювався природним шляхом по берегах річок Саксагані й Інгульця.
Нічого подібного не відмічається не тільки в Україні, а й в усій Європі. Тобто
наш архітектурний стиль, хоча і має риси місцевого, але явно неповторного.
Додатковими рисами, які розкривають красу місцевої рудничної архітектури
є форма та оздоблення стін та фундаментів будівель, іноді з добавленням
цегли, пиляного та бутового вапняку.
Виразні екстер’єрні особливості старовинних споруд Кривого Рогу,
характер будівельного каменю, дали нам підстави назвати місцевий
архітектурний стиль – Криворізьким [2].
Доведемо об’єктивність виділення Криворізького архітектурного
стилю наступними аргументами, виділивши основні його риси.
1. В цілому стиль успадкував елементи цегляного стилю (панував в
Російській імперії в кінці ХІХ – початку ХХ ст.), але останній був
відкоригований місцевою специфікою сировинної бази – будівельним
матеріалом з широким застосуванням залізистого бутового каменю.
Цегляний стиль був домінуючим в будівництві супутніх споруд
Катеринінської
залізниці
(1884-1913
рр.),
житлових
будинків

дореволюційного містечка Кривого Рогу, включав також елементи впливу
інших стилів, але представлені вони фрагментарно і не були визначальними
для місцевої архітектури.
2. Споруди з чітко вираженим криворізьким архітектурним стилем
мали кладку будівельних конструкцій з місцевого підручного матеріалу –
бутового каменя з залізистих кварцитів переважно червоного, рідше бурого і
сіро-бурого кольору, рідше окислених залізних руд, в поєднанні з цеглою або
й без неї.
3. Успадкованим від цегляного стилю також є така особливість
криворізьких споруд, як – основний камінь і вставна цегла ніколи не
фарбувалась і не штукатурились, а її колір підбирався такий, щоби була
підкреслена контрастність. Наприклад, сіро-бурий кварцит + біла цегла,
червоний кварцит або окислена руда + біла цегла, червоний кварцит або
окислена руда + червоно-бура цегла. В такому стилі будувались як житлові
будинки, так і промислові споруди, будівлі Катеринінської залізниці.
4. В будівельних конструкціях криворізького стилю простежується
щонайменше 4 характерні підстилі:
1) коли кварцитовим і рудним бутом викладались в прямолінійному стилі
всі стіни і фундамент, домішок цегли немає – характерне переважно
для часу до 1918 р. (такі будівлі були найтиповішими для рудників, але
збереглося їх мало, і то у вигляді руїн); в радянський час (лише до
початку 1950-х рр.) в такому підстилі будувались лише склади,
приватні сараї, забори, гаражі, а також промислові об’єкти – опорні
стіни відкотних залізниць, рудопідйомники, опорні бики копрів шахт;
2) коли кварцитовий бут укладався у фундаменти і стіни будинків,
трансформаторних будок в поєднанні з цеглою двох кольорів (червонобурим і білим силікатним), цеглою фігурно викладались отвори вікон,
дверей, кутів споруд у типовому цегляному стилі – відомі такі будівлі
до 1927-1928 рр. (збереглися в основному на території колишніх РУ ім.
Фрунзе та ім. Комінтерна);
3) кварцитовий бут клався лише у фундамент, а стіни виганялись
виключно з цегли в дореволюційний час у цегляному стилі; в
радянський час упродовж 1927-1941 рр. стіни будувались з
вапнякового буту або пиляної вапнякової цегли більше в
конструктивістському стилі; кристалічний фундамент характерний і
для «сталінської» забудови 1947-1956-х рр.;
4) кварцитовий або сланцевий бут укладався в огорожі (стиль заборів)
приватних або виробничих територій, укладка представлена двома
типами – на розчині і без нього, характерне з середини ХІХ ст.
(колишнє с. Покровське) й до середини 1950-х рр. по всій території
криворізьких рудників.
5. В часі спостерігається поступове зникнення криворізького
архітектурного стилю після середини 1950-х рр. з переходом до стилю
функціоналізму, який передбачав використання переважно залізобетонних
панельних конструкцій. У повоєнний час з рудного буту зводяться лише

забори, сараї і фундаменти багатоповерхових будинків та невеликої кількості
промислових споруд на рудниках Кривбасу.
Типологія об’єктів, які збудовані у криворізькому архітектурному стилі
досить різноманітна. На території Кривбасу нами виділені 5 категорій
об’єктів з місцевим стилем архітектури: фабрично-заводські – промислові
споруди рудників (шахти, цехи, вентиляторні), системи рудопідйомників;
селитебні – окремі житлові будинки, забори, погреба; обслуговуючі –
адміністративні споруди, клуби, будівлі навчальних закладів, церкви в
робітничих селищах, рудничні або заводські лазні; транспортні – відкотні
рудничні залізниці, естакади та опорні стінки рудничних залізниць, будівлі
станційних будок, опорних биків шосейних мостів, стічні арки (труби) на
місці перетинання дорогами балок, ярів, невеликих водотоків;
водогосподарські – споруда водокачки, відвідні дренажні канали на рудниках
довоєнного часу.
Проведені багаторічні експедиційні дослідження дали змогу скласти
базу даних «Каталог споруд з криворізьким архітектурним стилем». До бази
даних увійшли всі типи споруд за 2-ма категоріями: добре збережені та
частково збережені (в тому числі перебудовані або добудовані) споруди.
Категорія 1 – добре збережені будівлі – зразки криворізького
архітектурного стилю. Залишилось їх небагато, багато втрачено назавжди.
Причиною тут є те, що більшість старих рудничних будівель знаходились або
в межах рудних полів і одразу потрапляли в зони зрушення і провальні зони,
або в безпосередній близькості зі старими кар’єрами та шахтами. Останнє
обов’язково вело до руйнації споруд з криворізьким архітектурним стилем і
будівництвом на їх місці інших промислових, транспортних об’єктів або
нагромадження відвалів.
Серед добре збережених споруд з виразним криворізьким
архітектурним стилем на сьогодні виділяються 28 об’єктів та 4 ареали
поширення заборів, як довгих лінійних споруд:
 будівля
трансформаторної
будки
колишнього рудника ім. Комінтерна (поблизу
закритого палацу культури цього рудника); вік
оцінюється кінцем 1920-х рр.;
 2
сараї
на
території
сучасного
чоловічого
СвятоВолодимирського
монастиря – район
ліквідованої вже давно
довоєнної
лікарні
колишнього РУ ім. Фрунзе; вік 1927-1928
рр.;

 6 сараїв на старому
мікрорайоні
дореволюційного
селища
Новоросійського
металургійного
товариства
(колишній радянський РУ ім.
Фрунзе)
–
у
дворах
приватних будинків 1916
року зведення по сучасній вул. Тихвінська №1-8, 18-24; вік сараїв –
кінець 1920-х рр.;
 одноповерховий житловий будинок дореволюційного віку по вул.
Болгарська №13 (Верхня Гданцівка), збудований за часів існування
Гданцівського рудника;
 двоповерховий будинок 1940
р.
будівництва
по
вул.
Дишинського №29 (робітниче
слище колишнього РУ Більшовик);
 стічна труба арочного типу
під насипом водогону, який йшов
від водокачки біля р. Інгулець в
напрямку
до
Гданцівського
чавуноливарного заводу (з 1892 р.);
арка збудована на початку 1930-х
рр. – під час роботи шахт
Радянського рудника (спадкоємця
дореволюційного Гданцівського рудника), зараз знаходиться між
вулицями Братиславська та Болгарська на Верхній Гданцівці;
 стічна труба тунельного типу
під
Долинською
гілкою
Катеринінської залізниці; знаходиться
біля мосту Белелюбського через р.
Інгулець в районі будинку по вул.
Болгарська №50; збудована в 18831884 р. разом з усією залізницею;
збереглася у відмінному стані;
складена з місцевого залізистого
кварциту, який відслонюється й зараз
над крутим правим берегом р.
Інгулець; в оздоблені в невеликій мірі використаний пиляний вапнякчерепашник;
 високий забор біля житлового будинку (1955 р.) по вул.
Кропивницького №21, викладений виключно з одного кварциту та
окисленої руди;

 2 сараї приватного типу у дворах житлових будинків по вул. Уфимська
№1-7 та ХХ Партз’їзду № 2-6,
викладені виключно з залізистого
буту, сараї мають видовжений
прямолінійний характер і розраховані
на багато господарів, вік – початок
1950-х рр.;
 споруда колишньої овочевої
бази РУ ім. Р. Люксембург, викладена
також виключно з залізистого буту,
знаходиться в районі старої вул. Кона №15-16, вік – довоєнний;
 складська споруда – погріб на колишньому РУ ім. Фрунзе, знаходиться
у дворах житлових будинків по вул. Тихвінська №7-19, викладена
виключно з залізистого буту, вік – довоєнний;
 будівля сараю на
приватній території по вул.
Озерна №14 (житловий
масив колишнього РУ ім. К.
Лібкнехта),
сарай
викладений
також
виключно з залізистого
буту
жовтувато-бурого
кольору і за естетичними
ознаками єдиний свого в
Кривбасі;
 споруда сараю по вул. Урицького №32 – територія стародавнього с.
Гданцівка, вік споруди дореволюційний;
 3 надвхідні споруди та погреба приватного й виробничого
використання: погреб по вул. Болгарській №13 (дореволюційний вік),
по вул. Правди №65 (дореволюційний вік – селище РУ Б.К.Д., в
радянський час – РУ ім. МОДР), в районі будинку Штерівська №33
(колишня овочева база, будівництво початку 1950-х рр.);
 дренажний канал зі стінками з
кварциту довоєнного часу будівництва
на території колишнього РУ ім. Р.
Люксембург,
знаходиться
в
провальній зоні шахти Гвардійська;
 дренажна
стічна
труба
з
кварциту під вул. Лаштоби, яка
призначалася
для
пропускання
дощових і дренажних вод по балці
Роковатій з території гірничого
відводу колишнього РУ ім. Р.
Люксембург,
вік
повоєнний

радянський;
 невелика стічна труба з окислених кварцитів під шосейною дорогою
від шахти Гвардійська до знесеного на сьогодні селища Стара
Краматорівка, вік довоєнний;
 забори з аспідного сланцю на території колишнього с. Покровське, а на
сьогодні – це вулиці Світлогірська, Шекспіра; забори з залізистого
кварциту на території селища Карнаватка, які обмежовують землі
приватних садиб; зустрічаються по вулицям Жовтухи, Демокріта;
кількість збережених заборів остаточно ще не підрахована;
 опорні бики залізничного мосту в районі шахти Північна колишнього
РУ ім. Кірова.
Категорія 2 – частково збережені об’єкти з криворізьким
архітектурним стилем. На сьогодні представляють собою руїни будинків,
заборів, погребів та ін. споруд. Проте в них досить добре ще видно елементи
криворізького архітектурного стилю, що доводить про значне його
поширення в будівництві в дореволюційний та довоєнний час. Кількість
частково збережених об’єктів з криворізьким архітектурним стилем ще
потребує уточнених підрахунків. Серед цієї категорії об’єктів з місцевим
архітектурним стилем виділимо найголовніші:
 сарай з перебудованим дахом на території Свято-Володимирського
чоловічого монастиря;
 руїни житлового будинку по вул. Тихвінська (селище колишнього РУ
ім. Фрунзе);
 руїни машинного відділення та службового приміщення колишньої
шахти ім. Петровського РУ ім. К. Лібкнехта (початок 1950-х рр.);
 руїни промислових споруд довоєнного часу на території колишнього
РУ ім. Дзержинського, біля закритої шахти ім. Валявко-Північна
колишнього РУ ім. Ільїча;
 руїни фундаменту вентиляторної споруди шахти Валявковентиляційна;
 руїни фундаменту рудовідкотної естакади дореволюційного рудника
Акціонерного товариства Криворізьких залізних руд (район
Центрального ринку);
 руїни фундаменту шахти «Червона» (колишній РУ ім. Леніна);
 руїни машинного відділення шахти Дореволюційного рудника Дубова
Балка;
 руїни фундаменту відвантажувальної естакади довоєнної шахти
«Північна» (нині діючий РУ Суха Балка);
 руїни опорної стінки відкотної залізниці довоєнного часу шахти №9
колишнього РУ ім. Дзержинського;
 руїни опорних биків шосейного мосту з Гданцівки на шахту ім.
Валявко-Північна, биків мосту в районі колишнього РУ ім.
Дзержинського;

 опорні бики рудопідйомної естакади дореволюційного рудника
Копилова №2 (район сучасної Карнаватки – за борту затопленого
Калінінського кар’єру);
 дорожня
будівля
біля
залізниці в районі закритої шахти
Більшовик;
 бики
копрів
шахт
«Сланцева»
(колишній
РУ
Більшовик), №6 (РУ Польовий),
№10 (колишній РУ ім. Ільїча);
 велика
кількість
фундаментів житлових будинків,
їх стін, сараїв, огорож та погребів,
стінок колодязів та водопроводів
знесених робітничих селищ колишніх рудника Колачевського,
Краматорівка, Пужмерки, Харінського рудника, Олександрійського
рудника, Гданцівського рудника, радянського селища рудника ім. Р.
Люксембург, селища шахти №5 колишнього РУ ім. Ільїча);
 велика кількість перебудованих сараїв селища РУ Суха Балка початку
1950-х рр.;
 руїни клубу колишнього РУ ім.
Р. Люксембург;
 забори:
навколо
садиби
Колачевського,
знесеного
тубдиспансера по вул. Болгарській),
навколо шахти ім. Шильмана (1934
р.), колони в’їзних воріт до шахти
Більшовик;
 руїни
довоєнного
фабрично-заводського
училища колишнього РУ ім.
Р. Люксембург (зараз в
провальній
зоні
шахти
Гвардійської);
 один з перебудованих
будинків колишньої садиби
О.М. Поля на території колишніх рудників Дубова Балка – Більшовик,
перебудована будівля конюшні цієї ж садиби.
База даних потребує подальшого уточнення, картографування,
підрахунків та опису, паспортизації. Зважаючи на унікальність виявленого
стилю та матеріальних його залишків у вигляді різноманітних споруд і
конструкцій слід поставити питання про віднесення певної її частини до
реєстру пам’яток культури державного або місцевого значення. А це далі

означає одне – взяття під охорону об’єктів з яскраво вираженим місцевим
криворізьким архітектурним стилем.
Висновок. Наведені в статті аргументи, на підставі багаторічних
польових експедиційних досліджень рудників Кривбасу, дозволили виділити
особливі риси місцевої архітектури. Її запропоновано називати Криворізьким
архітектурним стилем, виділені основні її риси – застосування в будівництві
місцевого кристалічного бутового каменю в чистому або поєднаному з
цеглою вигляді. Такий елемент архітектури є неповторним, і більше ніде в
Україні не зустрічається. Виділений час розвитку криворізького
архітектурного стилю – з кінця ХІХ ст. й по середину 1950-х рр. Створена
база даних матеріальних залишків споруд з криворізьким архітектурним
стилем, серед яких виділено 2 категорії об’єктів – добре і частково
збережених. Відмічена втрата великої кількості стародавніх об’єктів, проте в
добре збереженому стані до нас дійшли 28 об’єктів різного призначення. Є
велика необхідність продовження пошукових і дослідницьких робіт над
подальшим обґрунтуванням і просуванням в науковий світ ідеї
«криворізького архітектурного стилю».
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