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ІНДУСТРІАЛЬНА СПАДЩИНА СТАРИХ РУДНИКІВ РАЙОНУ 

ОСИЧКІВ 

 

Природні та соціально-економічні передумови виникнення рудників. 

Визначальною передумовою виникнення, розвитку та розміщення рудників 

району Осичків Лихманівського простягання є геологічна будова території на 

захід від містечка Кривого Рогу. Рудні поклади на цій території були 

виявлені при розробці піщаного кар’єру, який здобував пісок для будівництва 

Долинської гілки Катеринінській залізниці.  

В даний час відомі довоєнні матеріали Фукса Е.К. про непрацюючі 

рудники Рахманівської групи [2, 6]. Він дає наступний опис рельєфу 

рудників Осичок: ділянка розташована в 1,3 км. на північний захід від ст. 

Кривий Ріг (зараз станція Кривий Ріг-Західний), на південь від долини р. 

Інгулець, перетинає простягання Лихманівського пласта. При цьому північна 

частина ділянки приурочена до полого-похилого схилу Інгулецької долини, 

південна до привододільного схилу. Довжина ділянки, що тягнеться в 

меридіональному напрямі, складає 2,5 км, ширина 0,2 км., площа 0,5 км². 

Природні відслонення відсутні, потужність наносів, представлених 

суглинками і пісками, складає 12-17 м.  

Родовище багатих руд Осички є продовженням на південь за р. 

Інгулець покладів рудників Кандибінського пласта (дореволюційний рудник 

«Б.К.Д.», радянський ім. МОДР). Воно приурочене до західного крила 

Тарапако-Лихманівської антиклиналі і належить до так званої Лихманівської 

рудоносної смуги. Рудні тіла пластів приурочені до контакту амфібол-

магнетитових кварцитів 4 залізистого горизонту і вохристих сланців 

гданцівської свити.  

Рудником Осички розроблявся більш витриманий східний рудний 

поклад, який розділявся по простяганню на шість розрізнених рудних тіл. 

Потужність рудних тіл коливалася від 1-2 м іноді до 8 м, загальною 

довжиною до 1500 м, а паралельний рудний поклад розроблявся виключно 

підземним способом рудником Есперанс (довжина по простяганню 700 м, 

потужність 2-10 м середня – 5 м). 

Розвиток об’єктів гірничодобувної індустрії рудників району Осичок 

повністю відбувався в дореволюційний час. Головний рудник Осички був 

невеликим за потужністю видобутку залізної руди, але він є одним з 

найстаріших рудників Кривбасу. Початок розвідок і видобутку залізної руди 

було забезпечено початком розвідкових робіт та особливо пуском у діє 



Волинської гілки Катеринінської залізниці у 1884 р. Окрім того, поруч (по 

південній межі рудників) розташовувалась залізнична станція Кривий Ріг 

(зараз станція Кривий Ріг-Західний), де руда завантажувалась для переправки 

її на великі відстані споживачам (рис. 1). Саме останні соціально-економічні 

передумови й дало головний поштовх до початку гірничих робіт. 

Історія гірничої справи на рудниках району Осичків. Основними 

історичними джерелами для відновлення історії гірничих розробок є старі 

видання [3], праці Фукса Е.К. радянської доби [2, 6], картографічний матеріал 

[1, 4, 5], архіви науково-дослідних установ [2, 4, 6]. Історичні реконструкції 

доповнені сучасними польовими дослідженнями та спогадами місцевих 

мешканців.  

На описуваній території в дореволюційний час працювало 2 рудники – 

«Осички» та «Есперанс». 

Рис. 1. Територія діяльності 

рудників району Осичків. 

 

Руда була знайдена у 1884 р. 

на землях, які належали селянинові 

Ліхману, і тому спочатку копальня 

називалася Ліхманівським. Пізніше 

таку ж назву отримала і вся західна 

рудоносна смуга Кривбасу. 

Спочатку новостворюваним 

рудником володів поміщик 

Білокрисенко [3], але вже у 1885 р. 

його заарендовує, а згодом і 

повністю перекуповує 

«Новоросійське товариство 

кам’яновугільного, залізного і 

рельсового виробництва». 

Товариство додатково взяло в 

оренду додатково у Ліхмана ще 980 

десятин. У 1907 р. рудник 

переходить у володіння Російсько-

Бельгійському металургійному 

товариству [6]. Пізніше основний 

рудник отримує ще одну назву – 

рудник Осички.  

Експлуатаційні роботи почалися на руднику з 1886 р. при недостатній 

розвіданій, що викликало поступове їх припинення. У 1898 р. почався новий 

період розвідки родовищ і була виявлена смуга рудних покладів. Найбільш 

активно рудник працював в період з 1886 по 1888 р. видобуваючи в перші 

два роки по 11 тис. тон руди, а в останній менше 5 тис. тон. В наступні роки 

рудник Осички працював вкрай нестабільно. Наприклад упродовж 1889-1899 

рр. взагалі простоював. В десятиріччя простою рудником ведуться детальні 



геологічні розвідки. Поновлює роботу у 1900-1901 рр. В роки економічної 

кризи 1902-1903 рр. знову простоює. Проте з 1904 року знову поновлює свою 

роботу. Максимальні обсяги видобування руди зафіксовані у 1909 р. – 71,8 

тис. тон. Але з цього року продуктивність руднику поступово знижується. 

Повністю роботу рудник припинив у 1914 р. Кар’єри були поступово 

затоплені ґрунтовими водами. Всього рудник Осички пропрацював 16 років, 

за які було видобуто 466,7 тис. тон багатої залізної руди. Тобто середня 

продуктивність рудника складала 30 тис. тон на рік. 

Після вдало проведених розвідкових робіт у 1094 р. на покладах району 

Осичок виникає ще один невеликий рудник під назвою Есперанс. Власником 

рудника був приватний підприємець Беклемішев. Рудник Есперанс 

проіснував до 1910 р. Видобуток руди здійснювався виключно підземним 

способом – 6 шахтами і була припинена через виклинювання руди з 

глибиною в деяких шахтах та погіршенням гідрогеологічних (часті і потужні 

прориви води) та геологічних умов (обвалення та замивання підземних 

виробок обводненими пісками (пливунами). У перший рік існування рудника 

було видобуто 6,9 тис. тон руди, найбільші значення добування руди дані для 

1909 р. – 24,6 тис. тон, але у 1910 р. видобуток впав до 8,2 тис. тон і рудник 

прийшлося закрити. За 7 років роботи рудником Есперанс видобуто 110,2 

тис. тон залізної руди [6]. 

Таким чином, рудники району Осичків проіснували 29 років – в період 

1885-1914 рр. Повне вичерпання залізної руди в самий ранній добувний 

період – явище своєрідне. Тут рудники припинили свою роботу не через 

буревій революції 1917 р., а через звичайне вичерпання запасів руди. Тому 

проведення модельних історико-географічних реконструкцій було вкрай 

важкою процедурою. В її основу покладені передусім старі архівні 

картографічні матеріали [1, 4]. 

Історична індустріальна структура рудників району Осичків. Усі 

об’єкти індустріальної спадщини (ОІС) і супутні з ними, які існували в 

різний час нами поділені на 3 категорії – гірничопромислові, дорожні та 

селитебні робітничого селища (рис. 2). 

І. Гірничопромислові ОІС рудників представлені 5-ма типами 

техногенних об’єктів – кар’єри, відвали, шахтні підземні виробки, мульда 

просідання. 

Добування залізної руди спочатку здійснювалася виключно відкритим 

способом до 1905 р. На досліджуваній ділянці на 1902 р. вже існувало 3 

кар’єри – Північний (з 1886 р.), Середній та Південний (з 1900 р.). Кар’єри 

всі мали видовжену форму згідно з простяганням рудного пласта. Перший 

кар’єр мав довжину до 350 м, при ширині близько 150 м, в північній і 50 м в 

південній його частині, по центру був широкий заїзд (з боку заплави р. 

Інгулець). Відвали розкривних порід розміщувалися на захід від кар’єру, у 

вигляді широкої паралельної смуги.  

За невеликим перешийком розміщувався другий кар’єр (Середній) у 

вигляді западини завдовжки до 250 м і шириною близько 70 м. Відвали, які 

складалися з піску, глини, залізистих кварцитів, приблизно таких же 



розмірів, розміщувалися східніше від кар’єру. Третій кар’єр (Південний) 

рудника Осички мав розміри 100х60 м і подушкоподібний невисокий відвал 

із західного боку. Відвали були невеликі за розмірами та невисокими (до 20 

м). 

До 1903 р. глибина кар’єрів була незначною – 22 м. Глибина кар’єрів 

досягла максимально 28 м. Нижче видобуток вівся виключно підземним 

шляхом, через велику потужність розкривних порід та нестійкість лежачого 

боку. 

Загалом на території обох рудників Осички та Есперанс за всю їх 

історію вдалося встановити наявність 16-х дрібних шахт. Умовно їх можна 

поділити на 2 групи – північних і південних шахт. У північній частині 

рудника Осички руду добували неглибокими шахтами №№ 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

13. У південній і східній частині шахтами №6, №5 (місцеположення 

визначене з припущенням), «Вера», «Надежда», «Владимер» №№11-12 та 

№№1-2. Видобуток руди підземним способом проводилася завдяки 

порівняно невеликій потужності і пластоподібній формі покладів. Найбільша 

глибина була на шахті №8 (178 м) і ще одна шахта мала глибину 150 м. 

Останні мали глибину від 40 до 70 м. Підземний видобуток був припинений 

частково через нерентабельність, частково внаслідок вимоги обласної 

інспекції – з причини нещасного випадку з одним з робочих, який був 

засипаний сипкими пісками, які прорвалися у виробку. На руднику Осички 

уперше на Криворіжжі відбувся перехід на підземний спосіб видобутку руди 

– у проміж між 1886 та 1888 р. 

 



 
Рис. 2. Історичні ландшафти рудників району Осичків (реконструкція 

на 1914 рік). 

 

Над підземними виробками шахт рудника Есперанс утворились 

просадки з плавними контурами – типові мульди просідання антропогенного 

походження, яка формується виключно над відпрацьованими 

малопотужними покладами руди лінзоподібної форми з незначною глибиною 

залягання. Просадка збереглася до наших днів. Її характерною ознакою є те, 

що чорноземний ґрунтовий покрив на поверхні таких форм рельєфу не 

порушується і існує у майже природній структурі. 

Особливістю кар’єрів і шахт обох рудників Осички і Есперанс були 

підземні води. Фукс Е.К. указує на погані гідрогеологічні умови при 

видобутку руди як відкритим, так і підземним способами – це постійна, 

могутня притока води, що збільшується з глибиною. Саме ці води 

заповнювали південний кар’єр. У Північному та Середньому кар’єрах, що 

примикають до Інгульця, налічувалося до 10 джерел ґрунтових вод, які 



давали потужні водопритоки у виробки, а також живлять заболочені 

пониження заплави річкової долини. Тут же зустрічалися радонові води. 

ІІ. Дорожні ОІС рудників. Особливих дорожніх ОІС рудники 

Червоного пласта не мали. До революції для відкатки руди з Північного та 

Середнього кар’єрів, шахт, які розташовувались південніше Середнього 

кар’єру була збудована відкотна залізниця (рис. 2). Залізниця ближче до 

руднику мала насип з суглинку. Починалася від шахти №12 і далі йшла до 

роз’їзду «Осички» Катеринінської залізниці. Це забезпечувало 

напівмеханізовану доставку залізної руди до її завантаження у вагони 

магістральних потягів. На сьогодні частина насипу відкотної залізниці 

збереглася уздовж вул. Пожарського. 

ІІІ. Селитебні об’єкти рудників. Описів житлових поселень рудників 

знайти не вдалося. Проте стара картографічна база дозволяє зробити хоча б 

орієнтовну оцінку розвитку робітничого селища (рис. 2). Селище наявним 

було лише у рудника Осички. Розташовувалась воно між сучасними 

вулицями Одоєвського та Мініна і протягувалось від сучасної вул. 

Пожарського в бік Інгульця [5]. В кінці селища явно розташовувалась 

будівля адміністративної контори руднику. Вище від нього йдуть 

паралельними рядами будинки однакової форми та розмірів – ймовірно 

багатоквартирні житлові будинки. В самій верхній частині вулиці позначені 

більш довгі споруди, які скоріш за все були казармами для сезонних 

робітників. Таким чином, сучасне планування вулиць Одоєвського та Мініна 

успадкували (зберегли) дореволюційну рудничну схему територіальної 

структури рудника Осички. 

Південніше Середнього кар’єру також вказані дві будівлі [5]. Ми 

припускаємо, що вони належали руднику Есперанс, так як розташовані саме 

напроти його шахт. 

Скоріше за все після закриття обох рудників робітничі селища одразу ж 

знелюдніли і почали руйнуватися ще задовго до початку економічної руїни, 

що розпочнеться у 1918 р. – з початком революційних подій в країні. Тому 

сучасне селище м. Кривого Рогу під назвою «Осички» буде збудоване на 

місці старого рудничного селища заново. 

Історичні зміни ОІС району рудників Осичків. У 50-80 рр. ХХ ст. вся 

територія рудників була чудовим куточком антропогенних ландшафтів. Вік 

відвалів складав майже 100 років. Сукцесійні (відновлювальні) процеси 

остепнили їх, зустрічалися багато рідкісних видів рослин і тварин. На днищі 

Середнього кар’єру існувало озеро (ймовірно воно з’явилося вже після 1914 

р. – через затоплення западини підземними водами). Ці місця були місцем 

відпочинку населення, лікування водами (радоновими), лікарськими травами. 

Тут проводилися змагання з мотокросу, виявляли цікавість 

дельтапланеристи. 

У другій половині 70-х рр. ХХ ст., у зв’язку з бурхливим розвитком 

гірничодобувної промисловості Кривбасу, а також зі зростанням населення, 

ландшафти колишніх рудників району Осичків починають зникати. Спочатку 

суглинки старих відвалів використовували при будівництві (перенесенні) 



залізничної гілки між ст. Кривій Ріг-Західний і 116 км., у зв’язку з розробкою 

кар’єру №3 Новокриворізьким ГЗК на місці селища ім. Валявка. Стара гілка 

Катеринінської залізниці також майже не збереглася. Південний кар’єр 

засипаний відвалом НКГЗК, під насип нової залізниці потрапила територія 

майже всіх південних старих шахт, Середній кар’єр засипається побутовим і 

будівельним сміттям. На початку 80-х рр. ХХ ст. ділянка Середнього кар’єру 

і відвалів були вирівняні і віддані під дачні ділянки. В середині 1980-х рр. 

був остаточно засипаний Північний кар’єр, вирівняна була ділянка за 

рахунок «змішаного» відвалу, що примикає до нього, і відданий під городи.  

Дореволюційні житлові споруди не збереглися зовсім. На місці 

колишнього робітничого селища з 1930-х рр. поступово починає 

формуватись новий житловий масив м. Кривого Рогу, який успадкував назву 

найбільшого рудника – «Осички». Назва явно походить від заростей осик у 

давнину. Швидше за все ця тополя сімейства вербових дала назву місцевості. 

Зарості його були, ймовірно, широко поширені в цій місцевості, особливо по 

долині р. Інгулець. Особливо розвивалося в 50-60 рр. ХХ ст. у зв’язку зі 

збільшенням видобутку залізної руди шахтами РУ ім. Ілліча. Складалося 

завжди в основному з приватного сектора. Площа до 500 га. На сьогодні має 

11 вулиць, проживає 1,8 тис. осіб. Проте слід зазначити, що місця 

найбільших шахт хоча і були засипані, але не забудовані – на їх території 

зараз чітко виражені пустища або невеликі смітники. Останні дозволило 

проводити польові реконструкції і визначити місцеположення деяких 

гірничопромислових ОІС. 

Сучасний стан ОІС рудників району Осичків. У 2007 р. автором разом 

науковцями Ярковим С.В., Калініченко О.О. та студентами географічного 

факультету КДПУ досліджений сучасний стан ОІС рудників району Осичків. 

Експедиційні маршрути доповнювалися архівною інформацією. За станом 

збереженості на сьогоднішній день усі ОІС цих рудників поділені на 3 групи 

(рис. 3) – відносно добре збережені, частково збережені, втрачені.  

Відносно добре збережені ОІС. Характеризуються майже повним 

первинним станом. До цієї категорії віднесені наступні дореволюційні 

об’єкти (рис. 3, 4): 

 північний відвал Північного кар’єру руднику Осички, який 

розташовувався також поруч з шахтою №13; 

 мульда просідання над підземними виробками руднику Есперанс. 

Нажаль час зробив своє, тому дуже багато ОІС на сьогодні втрачено. 

Частково збережені ОІС. Представлені більш широко. Серед них слід 

зазначити наступні (рис. 3, 5): 

 

 



 

Рис. 3. Сучасні ОІС рудників 

району Осичків. 

 

 фрагмент відвалу 

Середнього кар’єру рудника Осички, 

що складається з кварцитів і суглинків 

по вул. Мініна 53а; 

 ділянка насипу відкотної 

залізниці уздовж вул. Пожарського; 

 фрагмент борту північної і 

північно-східної частини Північного 

кар’єру рудника Осички; 

 фрагмент (на 50% 

знищений) невеликого західного 

відвалу Середнього кар’єру рудника 

Осички (в межах присадибних ділянок 

будинків №61-67 по вул. 

Пожарського); 

 западина на місці шахти 

«Вера» на городі будинку №67 по вул. 

Пожарського; 

 руїни залізничного роз’їзду 

«Осички» по Катеринінській залізниці, який розташовувався 

поруч з рудниками і куди йшла відкотна руднична вузькоколійна 

залізниця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Відносно добре збережені ОІС. Ліворуч – північний відвал 

Північного кар’єру руднику Осички (район будинку №20 по вул. 

Одоєвського), праворуч – мульда просідання над підземними виробками 

руднику Есперанс (видовжений прогин між опорою ЛЕП, будинком справа, 

вулицею та насипом залізниці). 

  



Втрачені ОІС. На жаль, їх частка є значною. Порівняння карт рудників 

з рис. 2 і 3 дає змогу чітко відповісти на проблему оцінки ступеня 

збереженості місцевих ОІС. Так повністю зниклими є всі надземні споруди 

всіх 16-ти дореволюційних шахт, будинки дореволюційного селища рудників 

Осички і Есперанс, затоплені або закладені підземні виробки (хоча 

теоретично, штреки і квершлаги шахт мають бути заповнені лише водою), 

Південний кар’єр з відвалом, ділянка Катеринінської залізниці (проходила 

поруч з рудниками), західний відвал Північного кар’єру (проведена 

рекультивація під дачі), увесь Середній кар’єр з озером (засипаний і 

рекультивований під дачі). Від цієї категорії ОІС залишалась лише пам’ять.  

Якщо оцінювати в цілому ступінь збереженості ОІС рудників, то слід 

сказати наступне. Повноцінних і добре репрезентативних залишків ОІС 

рудників району Осичків майже не збереглося. Фрагменти старих 

промислових об’єктів також недостатньо передають історико-географічну 

структуру території дослідження. Тому підстав для виділення комплексного 

історичного ландшафтно-техногенного парку немає. Вцілілі та частково 

збережені ОІС дуже розрізнені територіально, їх початковий вигляд дуже 

змінений, тому навіть вони майже нічого не зможуть проілюструвати про 

гірничопромислові роботи на цій ділянці рудників Тарапако-Лихманівської 

антикліналі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1.                                                            Фото 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



Фото 3.                                                            Фото 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5.                                                            Фото 6. 

Рис. 5. Частково збережені ОІС: фото 1 – відвал Середнього кар’єру 

рудника Осички; фото 2 – насип відкотної залізниці рудника Осички; фото 3 

– борт північно-східної частини Північного кар’єру рудника Осички; фото 4 

– західний відвал Середнього кар’єру рудника Осички; фото 5 – западина 

(між двома старими деревами – за молодим садом) на місці шахти «Вера»; 

фото 6 – руїни залізничного роз’їзду «Осички» Катеринінської залізниці. 

 

 

До заповідання можуть бути рекомендовані лише окремі ОІС рудників 

району Осичків – північний відвал Північного кар’єру руднику Осички, 

мульда просідання над підземними виробками руднику Есперанс (як 

характерний зразок наслідків підземних розробок довгих і малопотужних 

пластоподібних покладів), ділянка насипу відкотної залізниці уздовж вул. 

Пожарського, фрагмент західного відвалу Середнього кар’єру рудника 

Осички з поруч розташованою западиною на місці шахти «Вера» рудника 

Есперанс. Дані ОІС вимагають консервації, віднесення до пам’ятників науки 

та техніки місцевого значення та включенням до місцевого реєстру пам’яток 

давнини, встановленні табличок та наступної охорони від зриття та 

засипання сміттям. 
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