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ГЕОГРАФІЧНО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАРИС 

Той, хто мандрує півднем України, не зможе оминути живу легенду України – Запорізький край. 

У давні часи він носив різні імена – Гелея, Таврида, Танаїс, Земля Амазонок, Дике Поле, Великий 

Луг… Краса степів з очами озер, сині волосся річок, зелені гаї та барвисті галявини квітів ніколи не 

залишали байдужими жодне плем’я та народ, яким пощастило жити на запорізькій землі. 

Сьогодні  Запорізький край – самобутній історичний і культурний регіон, сусіди якого – 

Дніпропетровська, Донецька та Херсонська області. Сприятливий клімат півдня України, мінеральні 

води та лікувальні грязі, тепле Азовське море, красень Дніпро приваблюють туристів. Знані курорти 

Бердянськ, Приморськ та Кирилівка  добре знайомі курортникам навіть з віддалених місць. 

Всеукраїнські чудеса – Національний заповідник «Хортиця», істрико-культурний центр «700-

ручний Запорізький дуб», святилище «Кам`яна могила під Мелітополем і урочище «Кам`яні 

могили» у Розівському районі. Із кількасот територій та об`єктів природно заповідного фонду 

області  - 7 заповідників та 6 памя тників культури  мають загальнодержавне значення.       

До складу Запорізької області входять 20 районів, 5 міст обласного (Запоріжжя, Мелітополь, 

Бердянськ, Енергодар і Токмак) і 9 – районного значення, 23 селища міського типу, 920 сіл. Регіон 

займає вигідне економіко-географічне положення – область рівновіддалена від європейських та 

азіатських ринків. Умовно регіон поділяється на три природно-сільськогосподарські зони: зону 

степу, степну посушливу та сухостепну зони, для яких характерний рівнинний ландшафт. Після 

заселення краю на його цілинних просторах вирощувались майже всі сільськогосподарські 

культури, що максимально сприяло розвитку сільського господарства.   

У регіоні знаходяться значні запаси залізної й марганцевих руд, гранітів. Нині в області 

розвідано більше 130 родовищ 25-ти видів корисних копалин. Область постачає на внутрішній і 

зовнішній ринки залізну руду, каоліни, вогнетривку глину, формувальні піски, будівельні матеріали. 

Визначені перспективи розробки нових видів корисних копалин: газу, графіту, золота й алмазів. На 

території Василівського і Токмацького районів знаходиться одне з найбільших у світі 

Великотокмацьке родовище марганцевих руд. 

Сьогодні Запорізька область входить до числа регіонів України, які складають основу її 

індустріального та аграрного потенціалу. Є одним із лідерів за обсягами промислового 

виробництва. На Запоріжжі зосереджені практично всі основні промислові галузі. Основу 

промисловості регіону складають металургійний, машинобудівний та енергетичний комплекси. 

Запорізька область – центр авіамоторобудування, один із основних виробників абразивної 

продукції, силових трансформаторів, різноманітного електротехнічного устаткування та 

обладнання. В регіоні діють більш ніж 160 великих промислових підприємств.  

Енергетичний комплекс області представлено трьома генеруючими станціями: найбільшою АЕС 

у Європі – Запорізькою атомною електростанцією, гідроелектростанцією «Дніпрогес» та 

найбільшою в Україні тепловою електростанцією – «Запорізькою ТЕС».   

На території області протікає 109 річок, у тому числі Дніпро – третя за величиною річка в 

Європі, яка є не лише важливим джерелом водопостачання, а й транспортною артерією України. 

Запорізький річковий порт та порт ім.. Леніна – водні ворота Запоріжжя. Запорізька область має 

розвинуту транспортну систему та зв'язує всі населені пункти області. Через регіон проходить ряд 

стратегічних трас, таких як: Одеса–Мелітополь–Новоазовськ; Харків–Сімферополь–Севастополь; 

Бориспіль–Дніпропетровськ–Запоріжжя. Розгалужена мережа залізничних доріг з'єднує всі основні 

промислові центри регіону з містами України, країнами СНД та Західної Європи. 

       Бердянський морський порт на Азовському морі – вінко у світ для Запоріжжя. Його термінали 

дозволяють приймати та зберігати практично всі види вантажу та обслуговувати всі типи судів, у 

тому числі річкові та океанські. До порту підходять залізничні колії, що дозволяє здійснювати 

доставку вантажу в будь-який регіон України.  

Запорізька область володіє досить розвиненою фінансово-кредитною інфраструктурою. 

Більшість банків у регіоні мають кореспондентські стосунки з провідними світовими банками. В 



 2 

загальній структурі експорту області значну частину складають чорні й кольорові метали, 

електрообладнання і механізми, продукція хімічної промисловості, а також машинобудування. 

Партнери області в зовнішній торгівлі – більше 120 країн світу. 

Видатні поети минулого та сучасності неодноразово оспівували в своїх віршах незабутні 

враження від  спілкування з прекрасним Запорізьким  краєм. Але ж один з них висловився найбільш 

точно: «Ні , ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував!»  

 

ГЕОГРАФІЯ. ТЕРИТОРІЯ. КОРДОНИ 

Запорізька область розташована на півдні Руської рівнини, в центрі південноукраїнської 

чорноземної зони між 46°15' і 48°08' північної широти та 34°10' і 37°15' східної довготи. Вона 

простяглася майже на 200 км з півночі на південь і на 235 км зі сходу на захід. Не найбільша в Україні — 

27200 кв. км, — область своїми розмірами трохи поступається такій країні, як Албанія, але перевищує 

статутну територію держави Ізраїль. 

На півночі Запорізька область межує з Дніпропетровською, на заході — з Херсонською, на 

сході — з Донецькою областями, а південь її омивається Азовським морем. Територією області 

проходять важливі залізниці: Москва—Сімферополь, Ясинувата—Одеса; широка мережа якісних 

шосе: Харків—Сімферополь, Маріуполь—Одеса—Рені та інші. Дніпро поєднує область із Чорним 

морем, країнами Середземномор’я. Бердянськ і Запоріжжя — значні порти України.  

Геополітичне й природно-географічне положення області, наявність натуральних ресурсів і 

м’який клімат, розгалужена мережа залізниць та автодоріг, усталені водні та повітряні шляхи 

сполучення з навколишнім світом додають впевненості в подальшому розвитку краю в сіль-

ськогосподарському, промисловому і рекреаційному напрямках. 

Запорука успіху — розумне використання природних багатств, що ними наділив Господь Запорізьку 

область. 

 

РЕЛЬ'ЄФ. ЛАНДШАФТИ 

Запорізький край — степовий. Лише виходи Українського кристалічного щита порушують його 

рівнинну одноманітність. Зазвичай область поділяють на північну та південну частини і п’ять 

геоморфологічних районів. 

Приазовська височина. Головний вододіл регіону і зона розповсюдження древніх 

кристалічних порід, вона простяглася зі сходу на захід між Донецьким кряжем і рікою Молочною. 

Звідси беруть початок ріки Дніпровської системи й Азовського басейну. Місцевість тут значно 

піднесена. Найвища природна гора в області — Бельмак-Могила у Куйбишевському районі — 

височить над рівнем моря на 324 м. Токмак-Могила, що знаходиться східніше від села 

Новополтавка, має 307 метрів, щоправда, її відносна висота лише 75 м. На північний схід від 

Мануйлівки тягнеться 2,5-кілометровий хребет Корсак-Могили, яка складається з шести пагорбів. 

Гранітні породи тут почасти утворюють пороги та водоспади в руслах рік, а на схилах — 

мальовничі скелі, які надають ландшафту дикого вигляду. Вододіл починається з верхів’їв рік Берди 

й Конки і тягнеться на північний схід, за межі області. 

Приазовська берегова рівнина. Вона вузькою смугою простирається від Приазовської 

височини до моря. В Азовське море рівнина круто обривається 20-метровим виступом. Далі йде 

широка смуга морського мілководдя, де глибина більше метра починається далеко від берега. 

Монотонність рельєфу значно освіжають долини річок Молочної, Берди, Лозоватки, Обитічної, 

Корсак. Характерні для цих долин численні балки тягнуться на десятки кілометрів. Саме тут, на 

місцях прадавніх поселень, повиростали великі селища — яскравий приклад впливу ландшафту на 

вибір місця проживання.  

Лівобережно-Нижньодніпровська рівнина. Тут, західніше від долини Молочної, в напрямку 

Причорноморської западини, — майже ідеальна рівнинність поверхні. Лише «поди», специфічні 

пониження рельєфу, урізноманітнюють пейзаж. Вони зосереджені між верхів'ями рік Білозерка та 
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Великий і Малий Утлюк. Поди — це западини діаметром від сотні метрів до декількох кілометрів, 

при глибині до 20 метрів. Їх вважають залишками великих заток верхньотретичного моря. 

Археологічні дослідження свідчать, що по берегах подів більше 20 тисяч років тому селились пер-

шожителі Північного Приазов'я. В подах надовго затримується весняна вода. Пласкі, блюдцеподібні 

западини перетворились на природні луги, пасовиська. Їх свіжа зелень просто сяє на загальному тлі 

вигоряючої влітку степової рослинності. Найбільший з подів — Михайлівський. Шар чорнозему 

тут сягає надзвичайної товщини — біля метра. Недарма «батько історії» Геродот після подорожі 

нашими землями в V сторіччі до Р.Х. писав про ці степи як про безкраю рівнину, вкриту товстим 

шаром родючого грунту. 

Гуляйпільске плато. Від Приазовської височини воно тягнеться на північ до широти міст 

Синельникове — Павлоград в Дніпропетровській області. Це рівнина з перепадами підвищень 

140—230 м, порізана долинами рік Гайчур, Конка, Верхня Терса. Вздовж річкових долин на плато 

сформувався виразний яружний рельєф. 

Долина Дніпра. Велика ріка, прорізавши скелясту височину, утворила дев’ять славетних 

порогів. До спорудження Дніпрогесу Дніпро мчав у вузькій, глибоко зануреній у кристалічні по-

роди долині. Про стародавній стік нагадує верхній б'єф ріки, заглиблений відносно сьогодення на 

37,5 м. До спорудження Дніпровської ГЕС між Дніпропетровськом і Запоріжжям лежав славетний 

порожистий відрізок ріки з островами, затоками, байрачними лісами. Оспівані у фольклорі й літе-

ратурі пороги дотепер збуджують уяву своїми назвами: Ненаситець, Вільний, Страшний, Вовче 

Горло… Всі скелі, що колись унеможливлювали судноплавство, поховані на дні штучного озера ім. 

Леніна. Нижче від обласного центру долина Дніпра завертає на південний захід, поширюючись на 

багато кілометрів у бік долини Конки. До появи Каховської ГЕС тут існувала лугова тераса — 

розлогі Дніпровські плавні, або Великий Луг — легендарне Запорожжя, яке було колискою не 

тільки запорозького козацтва, але й десятків більш древніх культур кам'яної доби, епохи бронзи, 

скіфів, сарматів, готів та інших. Лівим берегом водосховища від села Златополя до Кам'янки-

Дніпровської тягнеться надлугова тераса, де знаходиться відомий «Кам'янський под» — один з 

найбільших зрошувальних масивів в Україні. 

Домінуючий степовий тип ландшафтів Приазов'я усталився десь 16 тисячоріч тому. Культурні 

ландшафти, що з'явились за останні 200 років у результаті впливу людської діяльності на природні 

комплекси, мають свої характеристики: 

Сільськогосподарські ландшафти. Вони займають 80% території. До цієї групи належать 

польові, садові та лучні землі, що прийшли на місце степів. Їх різновиди — поливні поля, сади, 

городи, виноградники. 

Лісокультурні. Штучні лісові масиви. Полезахисні смуги. Парки. 

Водні ландшафти. Найбільші з понад 20 водосховищ — Каховське, озеро ім. Леніна, Розівське, 

Бердянське. 

Селитебні (від слова «селитися») ландшафти. Тут відрізняються два антропогенні типи: 

сільський і міський. У місті відсутня степова рослинність і тваринний світ у комплексі, хоча 

трапляються стійкі інвазії окремих видів. Перетворені зональні грунти несуть на собі садово-

паркову рослинність, яка відрізняється від суто степової. Внаслідок цього клімат міст теж змінився. 

Середня температура вища за навколишню на 1—3°. 

Кар'єро-відвальні ландшафти. Деякі з них зайняті лісовими насадженнями та водоймами, 

приміром — Приазовське рудоуправління в м. Пологи, два колишні гранітні кар'єри на Набережній 

магістралі у місті Запоріжжі. 

Між природним і культурним ландшафтом насправді відсутня чітка межа. Геологічна будова, 

структурні риси рельєфу, основні особливості клімату завжди зберігаються. Тому так важливо 

зважати на ці фактори при конструюванні культурного ландшафту, аби запобігти несприятливим 

природним процесам. 
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КЛІМАТ 

В області типовий для степів помірно-континентальний клімат. Річний показник сонячної 

радіації дорівнює 110 ккал на кв. см. Цим зумовлюється інтенсивне нагрівання й висушення 

поверхні грунту, прогрів великих мас повітря й води. Це робить клімат — особливо південної 

частини області — посушливим. 

 Арктичне повітря з півночі й північного сходу зазвичай викликає похолодання. Вплив 

сибірського антициклону найбільш відчутний у грудні-січні. Але влітку ці повітряні маси, швидко 

переміщуючись на південь, встигають розігрітися й приносять суховії. З травня по вересень над 

областю почасти панує тропічне повітря. Тоді стоїть спекотна, суха погода, яка інколи освіжається 

короткими бурхливими зливами. Запорізька область лежить південніше від смуги високого тиску. 

Тому пануючими вітрами в зимовий період бувають східні та північно-східні, а влітку — західні та 

північно-західні. Середня швидкість вітрів невелика: від 3,6 м/с до 4,2 м/с. Середньорічна темпе-

ратура повітря коливається від +7,9° до +9,6°. Середня температура січня в напрямі з півночі на 

південь змінюється від -5,4° до -3,8° (абсолютний мінімум -39°), липня — від +22,6° до +23,5° (абс. 

максимум +41°). Найбільші контрасти трапляються взимку. 

Згубний вплив суховіїв послаблюється близькістю моря. Варто зауважити, що у безкрайому степовому 

поясі Євразії Запорізька область відрізняється найм'якшим кліматом. Весна сюди приходить рано й 

швидко. Осінь тягнеться довго й спокійно. Багато тихих, ясних днів. Для першої половини осені звич-

ними є повернення суто літньої погоди — «бабиного літа». Завдяки довгому вегетаційному періоду 

(210—220 днів) клімат сприятливий для рослинності. 

 

ГРУНТИ 

Для Запорізького степу характерними є звичайні й південні чорноземи, грунти чорноземовидні 

піщані й супіщані, темнокаштанові й каштанові у комплексі з солончаковими й солонцями, 

заплавні, еродовані, осолоділі та ті, що утворились на базі вивітрювання кристалічних порід. 

Звичайні чорноземи (6—7,5%, іноді 8—9% гумусу) переважають в північно-східній частині 

області. Гумусний горизонт тут сягає глибини 40—45 см. Під ним лежить перехідний горизонт, а 

глибше 80 см — окарбонований шар. Далі на південь загальна потужність гумусного й перехідного 

горизонтів зменшується. Звичайні чорноземи мають значний запас азоту й фосфорної кислоти, 

частина якої міститься в органічних сполуках. Для них характерна пориста структура з добрими 

водно-фізичними властивостями. 

Південні чорноземи притаманні північній частині сухого степу. Сформовані під біднішою 

рослинністю, в сухіших умовах, вони менш потужні. Тут гумусовий горизонт не перевищує 35 см. 

Поживних речовин у них загалом достатньо, але частою буває нестача вологи. Відмінною ознакою є 

поява кристалів гіпсу на глибині 1,8—2,5 м. 

Каштанові грунти лежать по півдню й південному заходу. Солонцюваті, потужністю лише до 

30 см, із вмістом гумусу 3—5%, вони потребують снігозатримання. 

Темно-каштанові грунти неширокою смугою пролягають на південно-західній околиці обла-

сті. Мають дрібногрудкувату, зернисту структуру з низьким рівнем капілярної вологості. При кіль-

кості гумусу від 3,5 до 4,5% вони значно поступаються родючістю каштановим грунтам. 

Солончакові й солонцюваті грунти переважають на берегах лиманів і на піщаних косах 

Азовського моря, в долинах деяких річок. Вони генетично пов’язані з неглибоко залягаючими 

надто мінералізованими грунтовими водами. Влітку на поверхні цих грунтів подекуди утворюється 

соляний шар до 4 см. 

Заплавні грунти поширені в долинах рік: Молочна, Лозоватка, Обитічна, Берда, Конка, Гайчур тощо. 

Затоплення долин нерегулярне, тому значні площі мають степовий характер. 

 

ВОДИ КРАЮ 

Репутацію області як суто степової, посушливої території «підтоплює» багатство її водних 
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ресурсів. Щоправда, розподілені вони нерівномірно. Якщо на північному заході, в самому тільки 

місті Запоріжжі, безліч джерел, струмків, річечок стікаються до Дніпра, то інколи влітку навіть 

потужні біля витоків південні ріки встигають майже всохнути, не добігаючи до моря. Занедбаність 

джерел, нерозумне «регулювання» русел, меліорація наосліп дійсно призвели до того, що в деяких 

районах, де здавна селилися люди й гадки не мали про проблему води (інакше б не було там 

поселень), тепер користуються привозною водою!  

Побіжно в області нараховують 846 ставків, 27 водосховищ, 200 артезіанських свердловин, 78 

малих — довжиною понад 10 км — річок. П'ять рік довші за 100 км — Берда, Гайчур, Конка, 

Верхня Терса, Молочна (197 км). Скільки дійсно безводних регіонів планети мріють про такий 

асортимент життєдайної вологи, і як побожно там ставилися б до цього дару Природи, аби його 

мали… 

Головною водною артерією України є Дніпро — одна з найбільших рік Європи. Дніпро витікає 

з болотця поблизу села Клєвцово на Смоленщині в Росії й плине на південь до Чорного моря. Довге 

звивисте русло від витоків до гирла простяглося на 2285 км. Лише 138 км — 6% течії Дніпра — 

пов'язані із Запорoжжям. Та неабиякі ті шість відсотків.  

У самому лише верхньому б'єфі Дніпрогесу акумульовано 3,3 мільярда кубометрів води. Ниж-

че від греблі ріка розтікається двома руслами, які мають назви Старий і Новий Дніпро, омиваючи 

найбільший острів — Хортицю (12 км довжиною, 2,5 км завширшки). В нижній, плавневій,  

частині  Хортиці збереглося біля двох десятків мальовничих заповідних озер. Зливаючись за 

островом, Дніпро-Славута повертає на південний захід, поширюючись у бік долини ріки Конки до 

25 км. Дніпровські плавні, що існували тут до утворення Каховського водосховища, були 

помережані безліччю проток, старицями, озерами, порослими очеретом, рогозою, реліктовими 

дубовими лісами. У двох місцях збереглися куточки древнього ландшафту: на правому березі 

Дніпра, нижче від міста Запоріжжя, і на лівому — поблизу міста Дніпрорудного. 

Ріка Конка до затоплення плавнів мала унікальний характер: впадала в Дніпро, зберігаючи у 

ньому власне русло, десятки разів цілком виходила з потужного Славути, текла паралельно і знову 

вливалась. Тільки у деяких кутках Землі існують ріки, подібні за звичками. Зокрема, в басейні Амазонки. У 

межах області Дніпро з лівого боку вбирає в себе декілька значних притоків. Конка є найбільшою. 

Вона бере початок на Приазовській височині, на північному схилі головного водорозділу біля 

залізничної станції Бельманка й Чумацької могили. Два ручаї — Суха та Мокра Конка — злива-

ються в спільне русло поблизу села Кінські Роздори. Води Конки та Вовчої, Жеребця, Мокрої 

Московки, Любашівки, Верхньої Терси, Гайчура, Янчура використовуються для зрошення ланів. 

Загальна довжина рік Дніпровської системи в області сягає 535 км. У минулому деякі з них були 

судноплавними. 

З двох тисяч квадратних кілометрів площі Каховського водосховища більше половини — 1005 

кв. км — належить Запорізькій області. Скептики називають це штучне море «гнилим», втім його 

вода широко застосовується в промисловості, зрошувальних системах — Кам'янській, Іванівській, 

Каховській та інших, що несуть вологу до найпосушливіших ділянок Дніпро-Молочанського 

межиріччя. 

Східна частина області пронизана ріками ще рясніше й більш потужними. Тут високий 

багаторічний стік і чимало ставків. 

Південно-східні ріки плинуть до Азовського моря. У верхів'ях усі вони швидкі й бурхливі, 

тому провокують інтенсивні ерозійні процеси, залишаючи у середній та нижній течії відкладення 

наносних грунтів по широких долинах. Конка, Берда, Обитічна, Лозоватка, Корсак, Молочна та 

більшість їх притоків починаються на висотах понад 200 м над рівнем моря від джерел із криста-

лічних порід. Домузла, Джекельня, Тащенак, Малий та Великий Утлюк, Атманай і низка інших 

беруть початок з висот 40—55 м, підживлюючись виключно атмосферними опадами. Спекотного 

літа менші річки зазвичай пересихають. 

Весняні повені продовжуються один-два місяці, але безсніжної зими їх може взагалі не бути. На 
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Дніпрі повені тривають до трьох-чотирьох місяців. Малим річкам притаманний нерегулярний гідро-

логічний режим. 

Типовою рікою Приазовського степу є Берда. Влітку і взимку вона живиться грунтовими 

водами, значно підвищуючи свій рівень під час повеней (навіть зимових). Витоки Берди знаходяться 

на південному схилі Приазовської височини (Кордонські могили). До злиття з річкою Берестянкою 

Берда хизується майже гірським характером. Вузька, почасти каньйоноподібна долина Берди сягає 

50—75 м глибини і 500 м ширини. Кам'янистим руслом з крутим ухилом — 2,1 м на кілометр! — 

стремить швидкий потік. Ріка вливається в Бердянський (Осипенківський) лиман, що сполучається з 

Азовським морем. 

Обитічна — друга за потужністю ріка Приазов'я — у верхів'ях теж майже гірська. Довжина її 96 

км. У пониззі вона 18 км тече паралельно до моря, відгороджена від нього тільки вузькою смугою 

буро-жовтих і червоних глин. Площа басейну Обитічної — 1430 км2, нахил — 1,8 м на кілометр. 

Ріка Молочна — загальною довжиною 197 км — безпосередньо до моря не доплива. В 

Молочну впадають притоки Токмак, Чингул, Курульман, Юшанли, Тащенак, а сама вона — в 

Молочний лиман. Широка (до 3 км) заплава ріки дуже заболочена, покрита квітучими луками. В повінь 

уся ця місцевість опиняється під водою. Площа водозбору Молочної — 3450 км2. 

Сумарна довжина рік, що впадають у море і Молочний лиман, сягає 883 км. Всі вони якоюсь 

мірою використовуються як джерела водопостачання, зрошення, гідроенергії. 

Характерними водоймами для узбережжя Азовського моря є солоні озера й лимани — так звані 

«прогної». Колись глухий, Молочний лиман з 1943 року має постійне з'єднання з морем завдяки 

штучній протоці. Довжина цього багатого на рибу озера —32 км, ширина — 9 км, глибина — 2,8 м. 

Лиман Тубольський лежить у пониззі ріки Домузли і стабільних розмірів не має — залежить від 

надходження води. Утлюцький лиман широко сполучається з морем і може вважатися його затокою. В 

північно-східній частині цього лиману добувають цінні лікувальні грязі, які використовує відомий 

Кирилівський курорт. 

Аналогічні властивості мають грязі озер Солоне, Велике й Мале на Бердянській косі, озера 

Цілюще, що поблизу міста Приморська, та інших солоних водоймищ. 

Азовське море античні греки знали під назвою Меотида. Геродот вважав Меотиду матір'ю Понта 

Евксінського — Чорного моря. Сучасну назву море отримало від арабів — Бахр-ель-Азов — «темно-

синє море». Те саме, що омивало билинне Лукомор’я. 

Площа Азову — 37,6 тис. км2, найбільша глибина — 14 м. Запорізькій області належить 306 км 

морського узбережжя. Гідрологічний режим Азову формують його замкнутість, мілководність, невеликі 

розміри, значне надходження прісної води — понад 40 кубокілометрів на рік. Солоність морської води 

— 11—13‰. Біля берегів вона нагрівається влітку до 30—31°С. Взимку край берега море ненадовго 

замерзає. 

Завдяки цим характеристикам вода насичується киснем, що створює сприятливі умови для 

розвитку інтенсивного тваринного життя на поверхні і в товщі моря. Саме поблизу Азовських кос риба 

зимує. Тут зосереджені головні місця її нересту й нагулу. Азовське море завжди бачилось невичерпним 

«рибним кошем».  

Основним джерелом водопостачання в області (окрім міста Запоріжжя, що живиться водою з 

Дніпра) залишаються артезіанські свердловини. Підземні води залягають в осадкових породах. 

Потужність їх зростає з півночі на підень і зі сходу на захід. На Запорожжі є чимало потужних 

джерел мінеральних лікувальних вод. Останнім часом знайдено багато перспективних нових, які ще 

очікують на їх товарне використання. 

 

КОРИСНІ КОПАЛИНИ 

Поклади корисних копалин розповсюджені по всій території області. 

Металеві копалини  

Білозерське родовище залізних руд (вміст заліза — 62-68%) відкрито у 1952-54 рр. Запаси 
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оцінюються в 240 млн. т. Перспективними вважаються залізисті кварцити Кiнської, Оріхівської, 

Гуляйпільської магнітних аномалій, аномальних смуг Корсак-Могили, Куксунгур-Могили і 

Кам'яної Могили біля села Оріхівка. Загальні поклади руди оцінюють в 1 млрд. т, вміст заліза — 37-

40%. 

2 млрд. тонн марганцевих руд — це розвідані запаси Велико-Токмацького родовища. Шар 

потужністю 1-2,5 м простягається на 100 км смугою від 5 до 20 км завширшки. В тутешніх рудах 

високий вміст марганцю, якістю вони перевершують руду відомого Нікопольського родовища. 
Неметалеві копалини Головною будівельною породою в області є граніт, сірий та рожевий. Інтенсивно 

розробляються Запорізький, Янцевський, Мокрянський, Остриківський кар'єри. Найбільш розповсюджені 

граніти дніпровського, житомирського, кіровоградського типів. Великі площі дніпровських гранітів, котрі 

виходять на поверхню в басейнах рік Берда, Конка та поблизу Запоріжжя. Запорізькі граніти всіх гатунків можна 

зустріти в різних місцях і краях. У Київському метро і на Хрещатику, на цоколі пам’ятника першому президенту 

Грушевському і в Успенському соборі. Найбільшим покупцем запорізьких світло-сірих гранітів була і є Москва 

— близько 70% всього теперішнього видобутку. Московський метрополітен, Кремлівський палац, Манежна й 

Театральна площі, Меморіал Перемоги та безліч інших архітектурно  значних об'єктів російської столиці ста-

ли такими завдяки багатству запорозьких надр. І мавзолей Хо Ші Міна у Ханої оздоблено нашим 

гранітом. Багато десятиріч тому доставлені запорізькими каменярами до Китаю гранітні вали 

вправно служать на тамтешніх паперових фабриках. Гранітні блоки репрезентувались на Міжнарод-

ному ярмарку в Лейпцигу, де отримували найвищі оцінки спеціалістів і почесні медалі. 

У центральній частині області зосереджені поклади якісних каолінів, які використовують у 

виробництві мистецького й санітарного фарфору, ізоляторів, вогнетривкої цегли. Їх промислову розробку 

з ХІХ ст. ведуть у Пологівському кар'єрі, там же зосереджено й керамічне виробництво. Неподалік Бер-

дянська, біля села Осипенко, знаходяться родовища первинних каолінів. Вторинні каоліни залягають 

між Бердянськом та станцією Чаплино. 

У західній частині Приазов'я розвідано великі запаси пегматитів. У місці їх найбільшої 

концентрації, на Зеленій Могилі, віддавна експлуатується Єлисеївський кар`єр. На Запорожжі 

добувається 80% всіх пегматитів України. Пегматитова сировина йде на виготовлення цінних емалей, 

електроізоляторів. Запорозькими ізоляторами, до речі, було оснащено й знамениту Асуанську ГЕС на 

Нілі. 

Вздовж Берди та по її допливах залягає 70-відсотковий дрібнолусковий графіт, який у таких 

промислових обсягах зустрічається лиш де-не-де у світі. 

Горючі корисні копалини 

У Санжарівському й Оріхівському родовищах на глибині 25—150 м потужним шаром лежить 

буре вугілля. 

Природним газом з 1887 року почали цікавитися у Приазовському районі. У 1904 р. колоністи-

менноніти побудували локальну мережу й послуговувались газом для опалення й освітлення. У 

1940—50-х Приморсько-Посадська газонаповнювальна станція ще заправляла автотранспорт. 

Запаси газу є навколо Мелітополя, біля Молочного й Утлюцького лиманів. Незаймані газоносні 

горизонти тягнуться вздовж морського узбережжя до коси Обитічної. Тим часом тисячі кубометрів 

газу щодобово виходять на поверхню із самовиливними артезіанськими водами й розвіюються в 

атмосфері. 

 

РОСЛИННИЙ СВІТ 

«Тогда весь юг, все то пространство… было зеленою, девственною пустынею. Вся поверхность 

земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. 

Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок 

выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками 

пестрела на поверхности; занесенный Бог весть откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под 

тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью 
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разных птичьих свистов. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в 

синих волнах воздуха... Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» 

Мабуть, неможливо поетичніше змалювати степову флору, ніж це вдалося геніальному Миколі 

Гоголю. 

Втім запорізькі степи були й часто помережані байрачними лісами — в районі Кінських 

плавнів, у пониззі острова Хортиця, по балках та яругах. Там споконвіку зростали й зараз буяють 

верба біла, ясени та осокори, біла тополя, в'язи та дуби. Щоправда, незаймане природне середовище 

збереглося лише на 4% території області. Штучні ліси — загальною площею 108000 га — значно 

поширили видовий склад місцевої флори. Тут тепер зеленіють: звичайна сосна й кримська, біла 

акація, ялина, берест, клен, ялівець, береза, платан, гледичія. Є й екзоти: каркас (залізне дерево), 

псевдолимон і модрина, сибірська туя та інші чудові дерева.  

Один з найдавніших лісових масивів — Старо-Бердянський, заснований у 1846 році, — розрісся 

на площі біля тисячі гектарів.  Добра слава у Радивонівської й Алтагірської лісових дач, 

Розумовського, Крутоярівського лісництв. З 1936 року в області планомірно насаджувались 

полезахисні смуги. В зоні їх впливу також відчувається пом'якшення клімату, відновлюється 

розмаїття трав, мають притулок комахи, рептилії, птахи та звірі. 

Для рослинного покриву справжніх степів у північно-східній частині області характерними є 

замкнутість травостою, багатство бобових і різнотрав'я, наявність дернинних і кореневищних злаків 

і одночасно відсутність рослин з коротким життєвим циклом — ефемерів. Тут ростуть: ковила 

пірчаста і волосиста, типчак, тонконіг, костер безостий, пирій повзучий та сизий. Серед бобових є 

люцерна серповидна і хмелевидна, а між різнотрав'я — земляні горіхи, горицвіт весняний, рідкісна 

в природі півонія тонколиста, молочай, шавлія, астрагал пухнастоквітковий, подорожник, волошки. 

Південний захід області — це смуга типчаково-ковилових степів. Травостій тут розріджений, 

добре почувають себе ефемери. Цей степ швидше вигоряє влітку. Перeважають дернові злаки — 

типчак, пірчаста ковила й волосиста, тонконіг лучний, пирій гребінчастий, костер прямий. Серед 

різнотрав'я зустрічаємо ферулу, ромашку, а з ефемерів — тюльпан, гусячу цибульку тощо. Вже з 

липня зберігаються лише сухолюбиві рослини: гвоздика, полин, типчак, ковила. 

Крайній південний захід є зоною ще більш посушливого клімату й полинно-злакового степу. 

Навколо Молочного лиману та вздовж узбережжя Азовського моря рослинність буває пригнічена 

спекою, але чудово себе мають: полин Бошняка та австрійський, кермек Мейера та каспійський, 

колосняк чорноморський, миколайчики приморські, морська гірчиця — рослини, що полюбляють 

солонцюваті грунти. 

Своєрідна рослинність гранітних виходів. Наприклад, у заповіднику «Кам’яні Могили» рано 

навесні зацвітають: гіацинтик Паласса, тюльпан гранітний, ряска Фішера, роговик 

несправжньоболгарський. Між скелями пишніють декілька видів папоротей — пухирник ламкий, 

багатоніжка звичайна, вудсія альпійська та інші. Більше ніде на Земній кулі не локалізовано деревій 

голий. Вузьким ендемом також визнано волошку несправжньоблідолускувату. Тут добре 

традиційним для цієї зони деревам та кущам, це — терен степовий, дрок, степова вишня, шипшина, 

мигдаль низький. 

Замало у наш час збереглося степових цілинок. Окрім ендемів до «Червоної книги України» 

занесено: астрагал пухнастоквітковий, водяний горіх, волошку Талієва, зіркоплідник частухо-

видний, ковилу українську, півонію вузьколисту, цимбохазму дніпровську. 

Попри беззастережне втручання людини у довкілля й порушення природної рівноваги, в області 

зафіксовано понад 1000 видів дикої флори. Деякі захоплюють нові території або повертаються до 

колишніх місць зростання на необроблюваних ділянках. Рослини, що вважались рідкісними, 

зненацька виринають не тільки на околицях сіл, але й посеред великих міст — в глухих закутках 

парків, на узбіччях доріг, вздовж залізниць, у захисних смугах промзони. 

Людина внесла свої корективи в живу природу. Недоречно розглядати їх тільки в негативному 

розумінні. Завважимо, що всі поселення нашого краю вражають багатством зелені. Декоративні 
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насадження обласного й районних центрів, селищних палісадів пістрявіють різнобарв'ям квітів, які 

цвітуть весь вегетаційний сезон — з ранньої весни до осінніх приморозків. Чагарникові алеї й 

куртини бувають взірцями садівничого живопису. Крислаті дерева дарують затишок і прохолоду не 

тільки в численних парках, скверах, на бульварах. Розлогі крони каштанів, верб, платанів, лип, 

кленів, акацій освіжають тихі вулички й безсонні автомагістралі. Традиційні для регіону рослини є 

сусідами екзотів з далеких країн і континентів. 

 

СВІТ ТВАРИН 

Кочове  скотарство  народів,  що тисячоліттями жили на тутешніх територіях, мало порушувало 

екологію степів. Мисливство і рибальство примітивним знаряддям не впливало на життя тварин у 

плавнях, байрачних лісах, в ріках, озерах, лиманах, у глибині і на поверхні морів. У степу паслися 

дикі тури (зустрічалися ще у XVI ст.) — родоначальники сірої української худоби, дикі коні-

тарпани (останніх було знищено під кінець ХІХ сторіччя). Степ густо населяли сайгак, дикий кабан, 

вільно почувалися вовки, лисиці, зайці, байбаки. Безліч було птахів. Граціозних лебедів та гусей, 

важких дрохв, полохливих стрепетів. У плавнях гніздилися різноманітні водоплаваючі й хижі птахи. 

Інтенсивне розорювання цілинних степів, хижацьке полювання й риболовля призвели до різкого 

скорочення кількісного й видового складу тваринного світу. Але й сьогодні тут живуть і плодяться 226 видів 

диких тварин. Зокрема ссавців — 24, птахів — 150, земноводних — 8, плазунів — 8, риб — 36. Найширше 

репрезентованим є клас комах. 

Із ссавців у області розповсюджені земляний заєць трипалія (тушканчик), сіра полівка, малий 

ховрах, степова полівка, вовк, лось, козуля, сліпак. У нашому Західному Примор'ї добре ведеться 

ласці, степовому тхору, перегузні й рептиліям, серед яких — чотири види полозів, гадюка степова 

східна; зелена, прудка і різнобарвна ящірки, болотяна черепаха.  

Вельми багатий світ птахів: степовий орел (дуже рідкісний птах), лучний  та  степовий  дери-

хвости, польовий, степовий та малий жайворонки, степовий журавель, дрохва, болотяна сова, 

чорноголова вівсянка. У материковому Приазов'ї, на морських косах і островах свої пернаті: великий 

баклан, коровайка, степовий боривітер, кулик-сорока, чоботар, огар, галагаз, середній крохаль, мартин 

тонкодзьобий, морський пісочник, кам'яна танцюристка, чубата чайка, малий крячок, мартинодзьо-

бий крячок, мартин сріблястий, сіра качка, індійська очеретянка. 

Плавні долини Дніпра й решти рік полюбляють кабан, єнотовидний собака, ондатра, мишка. А з 

птаства — лебідь-шипун, сіра гуска, чаплі — сіра, руда, велика й мала, біла; лиска, комишниця, вусата 

синиця, очеретянка дроздоподібна тощо. 

Впродовж десятиліть відбувалися спроби розселення різних тварин. Деякі з них вдало аклімати-

зувалися: асканійський гібридний олень (1928, 1974), кабан (1972), козуля (1960). В минулому чужі для 

області ондатра та нутрія, фазан (1944, 1986) витіснили видру й дрохфу, ставши частою здобиччю 

мисливців. 

У нашому кліматі світ комах вражає розмаїттям. Тут і метелики: бражник мертва голова, 

поліжень, пістрянка, махаон, подалірій. І жуки: красотіл пахучий, вусач мускусний. І перетинчасто- 

та двокрилі: сколія гігант, сколія степова, ктир гігантський. Перелічено лише посельців «Червоної 

книги України». 

У річках і в Каховському «морі» добре ловиться риба, раки. Основні товарні види: короп, лящ, 

тарань, сріблястий карась, сом, судак, окунь, щука, товстолобик, бичок-пісковик. Багаті рибою також 

ставки і зрошувальні канали. Тут призвичаїлись: канальний сом, судак, сазан, товстолобик, 

окунь, плітка, бички — мартовик та кругляк. 

Але найрибнішим водоймищем залишається Азовське море. Недарма арабські давні автори 

називали його ще й «аль-Балик». Кількість видів, їх потенційне значення для промислової 

риболовлі не мають собі рівних. Воно й не дивно, коли пам'ятати, що вміст органічних речовин в 

Азові в 5—6 разів більший, ніж у будь-якому морі світу! Найціннішими видами тут віддавна 

вважалися білуга, севрюга, осетр, морський кіт (скат), сингіль, пiленгас, калкан, хамса, азово-
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чорноморський оселедець, азовський пузанок, шемая, бички — кругляк, зеленчак, мартовик. 

До речі, білуга є найбільшою з осетрових риб. Зареєстровані документально рекордні 

екземпляри було виловлено саме в Азовському морі біля берегів Запорізької області. У 1930 році 

добули рибину вагою 515 кг, у якій було понад 50 кг ікри-кав'яру. У 1951 році виловили 708-

кілограмову білугу, щоправда, без кав'яру. 

У морі водиться великий ссавець — дельфін «морська свиня». 

Попри всі несприятливі фактори тваринний світ якимсь чином саморегулюється, а подекуди 

навіть збагачується. Правда, інколи зовсім не в радісний для людини бік. Так, останніми роками 

взимку в деяких районах області помічено зростання кількості вовків. Як не дивним може здатися 

далекому від проблем охорони природи дилетанту, але найбільшу, найпродуктивнішу роботу в 

напрямку збереження й відтворення тваринного світу проводить товариство мисливців і рибалок. 

 

ЗаповІднІ територІЇ 

Природоохоронний рух у Російській імперії було започатковано саме на Запoрожжі. Першою, і 

довший час єдиною, громадською організацією екологічного спрямування було «Хортицьке 

товариство охранителів природи», засноване 21 травня 1910 р. (за старим стилем). Ініціатором його 

створення був викладач природознавства й російської мови Центрального Хортицького училища 

Петро Пилипович Бузук. 

Визначний природознавець академік І. П. Бородін відгукнувся статтею — «Доки ми в Петербурзі й 

Москві бавились балачками на тему «Про збереження пам’яток природи», скромний учитель німецького 

училища с. Хортиця на Дніпрі зумів організувати пресимпатичне товариство. Честь і слава П. П. 

Бузуку». 

«Охранителі», числом біля двохсот, за власні кошти відкупили мальовничі скелі на березі 

Дніпра, закривши там каменоломню, заклали розсадник дерев, кущів, квітів, посадили сосновий ліс 

поблизу села Канцеровка, розводили цінні породи риб, за дешевою ціною розповсюджували серед 

населення цибулини, бульби, саджанці елітних плодових та декоративних рослин.  

Товариство орендувало громадський сад німців-колоністів Хортицької волості, заборонивши 

там полювання. І сьогодні район Верхньої Хортиці залишається чи не наймальовничішим 

куточком міста. Саме тут знаходиться славетний Запорізький дуб, збережений «охранителями 

природи». 

Зараз в області біля 300 заповідних територій різного режиму, загальною площею 43,1 тисячі 

га. 

Кам’яні Могили — філія Українського державного степового заповідника, заснованого у 

1961 році із об’єднаних самостійних заповідників — Хомутівського степу, Михайлівської цілини, 

Кам’яних Могил. Це 404 гектари унікального природного комплексу степової, лучної, лісової та 

скельної рослинності (464 види). Кам’яні Могили розкинулись на вододілі Берди й Каратишу. За 

давніших часів урочище називалось Бешташ, тюркською — «п’ять каменів», що точно відповідає 

ландшафту. В геологічному розумінні Бешташ — це ланцюги гранітних гір з міжгрядним 

простором. Величне в докембрійську епоху п’ятигір’я (3000—5000 м заввишки) сьогодні 

здіймається над заплавою річки Каратиш трохи більше як на 100 м. Але на степовому тлі п’ять – 

хай невеличких – гранітних гір справляють фантастичне враження. Тут зберігається незайманий 

куток Північно-Східного Приазов’я. Вчені називають Кам’яні Могили унікальним еталоном дикої 

альпійської природи в степу. Тільки тут зустрічаються ендеми: деревій голий та волошка 

несправжньоблідолускувата. Альпійську папороть, крім Кам’яних Могил, можна побачити тільки в 

п’яти віддалених, суто гірських районах Земної кулі. Ніхто не відає, яким чином рослина 

потрапила до Північного Приазов’я. Надзвичайно рідкісний вид водяного жука-плавунця 

Циммермана, присутній тут, зазвичай пов’язують лише з високогірними водойомами Євразії. Існує 

гіпотеза, що Кам’яні Могили — частина «гір Аланських», описаних античним істориком і 



 11 

географом Клавдієм Птолемеєм (біля 90—168 рр.). 

 Молочний лиман — гідрологічний заказник на 19000 га, царина цінних видів риб, гніздов’я 

водяних птахів. А східніше по узбережжю розташований ботанічний заказник площею 1419 га — 

заплава ріки Берди. 

 Своєрідні природні утворення Азову — піщані коси. Коса Обитічна — ландшафтний 

заповідник. Витягнутий на 32 км в море, цей півострів є місцем гніздування водно-болотяних 

птахів. Між косою й острівцями — нерестовища цінних морських риб. Коса Федотова — заказник 

площею 1910 га. Степова й солончакова рослинність. Місце гніздування птахів. 

Дніпровські пороги — державний заказник. Частина Дніпра з виходами докембрійських порід, 

рідкісними рослинами. Правий берег Дніпра, південна частина острова Хортиця з плавнями й 

байрачним лісом. 

Великі й Малі Кучугури — заказник на 400 гектарах. Це дніпровські острови, де гніздяться птахи. 

На мілководді — нерестовища риби, раків. 

 Ліси. Радивонівський — 400 га, закладений у 1903 р. в Якимівському районі. Лісовий заказник, 

де зростають більше 40 порід дерев і чагарників. Алтагірський лісовий масив насаджено у ХІХ ст. 

на 1100 гектарах. Тут зоологічний заказник, місце розмноження й життєвий простір для козуль, 

зайців, інших тварин. Старо-Бердянський лісовий масив — ландшафтний заказник площею 1000 га, 

заснований у 1846 р., — є чудовим зразком успішного лісоводства у степу. Свідчення тому — 

Велика Іменна медаль лісничому Павлу Михайловичу Сивицькому на Всесвітній виставці в Парижі 

у 1900 році. Медаль експонується в Запорізькому краєзнавчому музеї. 

По всій території області зустрічаються пам’ятки природи загальнодержавного значення — 

балки. Оскільки ці крутосхилі долини, каньйони, яруги не були придатними для розорювання, там-то й 

збереглися залишки первісної природи краю. В них — навіть у безпосередній близькості до насе-

лених пунктів — знаходять притулок і розмножуються дикі тварини.  

Під охороною держави перебувають: Балчанська — глибока балка на лівому березі Дніпра, з 

байрачним лісом; Росоховата балка у Вільнянському районі, рясно вкрита степовою рослинністю 

рідкісних видів; балка Скотовата на Гуляйпіллі — в її верхів’ях штучний ліс, ростуть лікарські 

рослини, створено каскад ставків; урочище Пристіни біля села Григорівка Запорізького району, на 

правому березі Конки, — помережане ярами з мішаним лісом, тут нараховують 250 видів трав, 

багато з них — рідкісні, лікарські. 

В області є декілька заповідних парків. Закладений у 1927 р. Парк ім. Горького в Мелітополі — 

пам’ятка садово-паркового мистецтва з декоративними насадженнями (дуб, липа, клен, софора, маклюра, 

ялина голуба, сосна кримська). У Запоріжжі, в ЦПКіВ «Дубовий гай», взято під охорону 136 реліктових 

дубів. На жаль, вони потерпають від перезволоження грунту, а влітку 1999 р. постраждали й від 

потужного урагану. Дитячий ботанічний сад — унікальний центр науково-дослідного й пізнавального 

характеру. Зоосад при Дитячій залізниці у Південному мікрорайоні Запоріжжя славиться колекцією 

тропічних риб, багатим серпентарієм. 

700-річний Дуб-патріарх — розлогий символ краю у Верхній Хортиці, попри всі екологічні 

негаразди, зеленіє ще однією могутньою гілкою. Докладаються величезні зусилля, аби зберегти 

древнього велета. 

До найцінніших заповідників, безперечно, належить Кам’яна Могила на річці Молочній 

неподалік від Мелітополя. В історично-геологічному аспекті це єдина в світі пам’ятка такого роду. 

Уламки піщаникового моноліту, що розколовся наприкінці льодовикового періоду, утворили 

фантастичні печери й гроти, які з прадавніх часів почали використовуватись для культових цілей. 

У гротах, печерах залишились малюнки-петpогліфи людей, що населяли Дике Поле з ХVI 

тисячоліття до Р. Х. На Кам’яній Могилі варто побувати чи, принаймні, прочитати монографію Б. 

Михайлова «Петрогліфи Кам’яної Могили», що вийшла у видавництві «Дике Поле» (1999). Окрім 

праісторичних унікатів, заповідник приваблює дивовижним степовим різнотрав’ям, яке збереглося 

майже недоторканим. Зокрема, це рослина третичного періоду цимбохазма дніпровська й тутешній 
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ендем — степовий чагарник карагана скіфська з її гарними яскраво-жовтими квітками. 

Ім’я Хортиця зблискує мало не на кожній сторінці цієї книги. Бо то є справді діамант поміж Дні-

прових островів, непересічний об’єкт в історичному, культурному, рекреаційному і, нарешті, 

екологічному аспектах. На Хортиці в мініатюрі представлені всі ландшафтні типи, притаманні для 

України: степ, ліс, лісостеп, байрачні й заплавні гаї, луки та піщані мілини, а у північній чверті 

острова — скелясті гори. Південний кут Хортиці — це зона абсолютної заповідності. Тут — на 1/8 

території острова — недоторканими збереглися залишки колись безкраїх дніпровських плавнів, де вільно 

співіснують козулі й лосі, кабани й лисиці, тхори, ласки, куниці, багато дрібних ссавців, земноводних та 

плазунів. На Хортиці гніздиться понад 150 видів птахів! Надзвичайно різноманітний рослинний світ. 

Чимало ендемів, яких у природному довкіллі дуже рідко зустрінеш. Унікальність Хортиці полягає ще й у 

тому, що цей Національний заповідник лежить у межах надто індустріалізованого міста Запоріжжя, 

яке пишається цим островом скарбів природи, залишеним йому на дбайливе зберігання.  

 

РЕКРЕАЦІЇ  

Запорізька область має чудовий рекреаційний потенціал. М’який клімат і стабільна погода 

уможливлюють довге перебування на свіжому повітрі, що якнайкраще сприяє розвиткові туризму, 

екскурсійних маршрутів, робить повноцінним курортний відпочинок. У нашому краї безліч 

мальовничих куточків природи, де можна поставити намет, щоб відчути себе на деякий час 

Робінзоном. У відповідний сезон є й де щасно порибалити, поблукати з рушницею. Усі заповідники 

й заказники, крім тих небагатьох, які витримують суворий режим неприступності для сторонніх 

осіб, відкриті для організованих екскурсій. Розгалужені транспортні шляхи надають змогу легко 

дістатись будь-куди. 

На відміну від більшості наддніпрянських міст, у Запоріжжі майже недоторканими 

залишаються береги великої ріки. Замість помпезних гранітних набережних — довгокілометрові 

піщані пляжі або зелена трава балок, які виходять до самісінького урізу води. Унікальна природа 

острова Хортиця охороняється його заповідним статусом, але ніхто не забороняє вам вільно гуляти 

в лісі, милуватися ділянками незайманого дикого степу, що збереглися тут, слухати й спостерігати 

пташок, звірів, комах. На острові лише заборонено збирати лікарські рослини, палити вогнища й 

відвідувати озера плавневої частини — зону абсолютної заповідності. Проте ніщо вам не завадить 

ласувати шовковицею, яка рясно розплодилася по всій Хортиці; загоряти на галявинах, скелях чи 

пляжах, купатися в Дніпрі. До речі, у «старому» руслі, з його стрімкою течією, вода завжди 

прохолодніша влітку, ніж у «новому». Натомість Старий Дніпро не замерзає навіть найлютішої 

зими. На Хортиці можна відпочивати довготерміново — в одному з комфортабельних профілак-

торіїв.  

Цікаві можливості яхтсменам надають широкі плеса верхнього й нижнього б’єфів Дніпра, а 

особливо Каховського водосховища. Вітрильний спорт шанують у Запоріжжі, Енергодарі і, 

звичайно, в містах Азовського узбережжя. Серфборд, аквабайк, параплан — теж не новина для 

водних просторів Запорізької області. Поменшало традиційних моторних човнів, зате ніякі 

проблеми з пальним не в змозі стати на заваді аматорам шляхетного веслування. 

Зрозуміло, наш край не належить до зон екстремального туризму — занадто, як на авантюрний 

смак, тут врівноважені природні фактори. А втім, хвилі Азову легко перекочуються через широкі 

коси, змивають з берегів легкі споруди, коли, скажімо, взимку дме пронизливий Левант. Хтось буде 

в захваті й від фантастичного видовища торосів, що руйнують причали, сунуть на пляжі, а навесні у 

тих місцях трапляються унікальні археологічні знахідки з античної чи ще більш ранньої доби. Й 

Каховське «море» іноді лякає справжніми штормами. Так, щозими рятувальники розшукують 

невдах-рибалок, котрих цілими ватагами, бува, заносить на кризі ген далеко. Трагічні приклади 

ніколи не відвертали людину від прагнення ризику. Дехто вважає потяг до небезпеки спорідненим з 

відчуттям прекрасного… У самім серці степового краю, на благодатній Хортиці, між іншим, є добре 

відома аматорам висока й довга кам’яна стіна. Гранітний лиск цієї скелі заохочує до виснажливих 
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тренувань не тільки місцевих альпіністів. Офіційні змагання досить високого рангу манять сюди 

скелелазів навіть зі справжніх гірських регіонів.  

Останніми роками в світі набуває популярності сільський туризм. Сільська місцевість 

Запорожжя пропонує широкий вибір ландшафтів, природного довкілля, побутової специфіки з усіма 

її вигодами й екзотикою. Чи винайняти дачу в лісі, біля річки. Чи пожити у хаті на околиці 

степового села — пити справжнє молоко від хазяйської корови або кози, ласувати їжею не з 

невідомо де працюючої фабрики консервантів, а тією, що виросла й достигла саме тут, на цьому 

грунті, дихати чистим повітрям, настояним на ароматі трав, прокидатись на світанку з півнями і 

засинати під співи цвіркунів.  

Місцевим жителям мінералізовані підземні води з лікувальними властивостями були відомі з 

прадавніх часів. З позаминулого сторіччя почалось їх товарне використання й експорт. Популярна 

«Мелітопольська мінеральна» лікує хронічні гастрити з підвищеною кислотністю. Подібної дії 

«Запорізька» походить з Бабанівського джерела села Ботєве у Приазовському районі. Вода із 

свердловин Алтагiрa й Шелюгів за її хімічним складом та фізіологічним ефектом близька до вод 

«Феодосія» та «Єсентуки-20». Середньомінералізовані води Охримівки, Дунаївки, Вікторівки 

аналогічні до «Миргородської» та «Куяльника-1». Води з Олександрівки, Степанівки, Кирилівки подібні 

до води литовського джерела «Вітаутас», але в тутешніх значно більше йоду. Достатньо ще є не 

атестованих дієтологами джерел, з яких біжить безцінна волога. Навіть в обласному центрі відомі криниці 

й джерела, куди спонтанно приходять і приїздять по воду люди, вірячи в її цілющість, яка підтверджена 

досвідом поколінь.          

Безумовно, найбільш розвинутою в області є рекреаційно-курортна діяльність на узбережжі 

Азовського моря. Впродовж сотень тисячоліть у тутешніх лиманах накопичувались величезні 

запаси цілющої грязі. Вперше її науковий аналіз було зроблено ще 1880 року в селищі Кирилівка. 

Сьогодні санаторії в Кирилівці, Бердянську, Приморську і по багатьох селах лікують рапово-

грязевими процедурами широкий спектр хвороб: гінекологічні, органів дихання й руху, 

дерматологічні й нервові, серцево-судинні тощо. По берегах лиманів, на морських косах до послуг 

відпочиваючих сотні баз, профілакторіїв, дитячих оздоровчих закладів — від крихітних, на десяток 

гостей, до великих, готельного типу. Рівень комфорту в них теж значно різниться. Але 

кліматотерапія однаково цілюще впливає на усіх. Свіжість солоного, озонованого морського повітря 

в суміші зі степовим або лісовим (сосни Алтагіра), морські купання, гарячий пісок, загальна 

релаксація (напрочуд неспішний ритм курортного життя Приазов'я), натуральні продукти місцевого 

походження — це безцінний комплекс природних факторів, якими пишається південь Запорізької 

області. Не зайве додати, що лише невеличкий шматок із загальної 306-кілометрової берегової лінії 

моря задіяно під впорядковані курорти. З одного боку, це відкриває найширші можливості для тих, 

хто прагне цілковитого усамітнення подалі від цивілізації, з іншого, — доводить неабиякий 

рекреаційний потенціал краю.  

Економічні негаразди останнього десятиріччя ХХ століття, з наявним пригальмуванням 

господарського розвитку, мали свою позитивну особливість — суттєве поліпшення екологічної 

ситуації в Україні й зокрема у чи не найіндустріалізованішій, аграрно перевантаженій Запорізькій 

області. Чистішими стали повітря, ріки, море, зменшився рівень забруднення підземних вод і 

грунтів пестицидами й промисловими відходами, на очах відновлюються фауна й флора. Про такі 

зміни у довкіллі свідчать об’єктивні наукові дослідження. На рекреаційну діяльність вплив аграрно-

промислової цивілізації є подвійним: за її відсутності неможливе створення інфраструктури, що 

відповідає сучасним стандартам відпочинку; тим часом висліди урбанізації, екстенсивного 

сільського господарства мимохіть знищують природні принади рекреативних зон, 

унеможливлюють той самий якісний відпочинок. Майбутнє Запорізького краю залежить від 

збалансованого використання всіх природних ресурсів і особливо дбайливого ставлення до тих, 

які мав на увазі філософ, сказавши: «Все найцінніше в світі — безкоштовне». 
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ІСТОРІЯ 

Упродовж писаної історії по-різному називали місцевість, що лежить між Дніпровськими 

порогами й узбережжям Азовського моря, між долиною Нижнього Дніпра та Донецьким кряжем. 

«Гіперборея», «Кіммерія», «Геррос», «Гілея», «Царська Скіфія», «Країна амазонок», «Сарматія», 

«Царство Германаріха» — це імена, знайомі нам з Біблії та ассіро-вавилонських табличок, від греків 

— Гомера, Геродота й Клавдія Птолемея, римлянина Страбона та з праць пізніших авторів. «Диким 

Полем» край уявлявся полякам, котрі до ХVI сторіччя не наважувалися потикатись нижче від 

порогів. А тим часом козаки охрестили заплавну частину Борисфену-Дніпра «Великим Лугом», а 

територію своїх вольностей загалом назвали «Запорожжям». Останнє ім’я дотепер збереглося у 

назві міста й області. Але люди жили тут куди раніше, ніж про це довідався цікавий античний світ, 

бо, далебі, йому тоді було ще довго до народження… 

 

ГЛИБОКА ДАВНИНА 

300—100 тисяч років р. до Р. Х. Запорожжя являло собою прильодовикові степи, прорізані 

могутніми ріками. Вздовж них буяли густі ліси, схили долин зяяли глибокими печерами. Саме у таких 

затишках зустрічаються сліди перебування людини. Найдавнішу стоянку (ашельський період) виявлено 

в урочищі Круглик. Біля скелі Орел та в селах Балки й Петро-Свистунове досліджено оселю мисливців-

збирачів середнього палеоліту (150—35 тис. р. до Р. Х.). В балках Дубовій, Кайстровій та Осокорівка 

виявлено стоянки верхнього палеоліту (40—12 тис. р. до Р. Х.). По долинам Дніпра, Молочної, Берди, 

Конки чимало слідів жителів мезоліту (11—7 тис. р. до Р. Х.) і ще більше неолітичних поселень (7000—4000 

рр. до Р. Х.). Географія археологічних знахідок залишається стабільною. Культури змінюють одна одну, 

нашаровуються й перехрещуються впродовж епох, бо людина прагне селитися на тих самих, найбільш 

вигідних і безпечних для існування місцях. 

Вже за 100—40 тисяч років до нас прадавні жителі Запорожжя будували шатра зі шкур, шили 

шкіряний одяг, користувалися вогнем, збирали дикі плоди, за допомогою пасток і пращі та дротиків з 

кістяним або кремінним вістрям полювали на мамонта, північного оленя, бізона, коня, вовка, борсука, 

зайця, байбака. Й, звісно, багато рибалили. Порожиста частина Дніпра, береги й острови проток, озер 

Великого Лугу рясніють схованками кістяних гачків, гарпунів, кам’яних грузил. На розвинутість 

культових уявлень і моралі древніх вказують знахідки різьблених з кості, каменю чи бурштину фігурок 

Праматері-Землі.  

Піком дометалевої цивілізації був неоліт, коли ефективність кам’яного знаряддя сягла 

найвищого рівня. Звичайними стали складні інструменти на дерев’яних основах: ніж, пилка, сапа, 

полірована сокира (часто з прикрашеним гарним різьбленням топорищем). Експериментально 

доведено, що дерево 25 см завтовшки можна зрубати кремінною сокирою за 15 хвилин. Вже було 

приручено собаку, освоєно худобу — найперше овець, кіз та биків, а найпізніше коней. Спосіб 

життя став більш осілим. Скотарство — відгінно-пасовищним. На скопаних роговими та кам’яними 

мотиками заплавних грунтах вирощувалися найдревніші культури: просо, пшениця, ячмінь, овес, 

горох. Надзвичайної цінності у побуті та для обміну набула сіль приазовських лиманів. Винаходи, 

завдяки яким життя ставало приємнішим, безперечно, були зроблені жінками. Горщик, зліплений з 

сирої глини, запікся в родовому вогнищі — господиня вигадала кераміку, котра належить до 

чільних технологічних здобутків людства. З використанням необхідної організму людини солі 

(додавати її до сирого м’яса не було потреби), корінців і трав народилися не тільки кулінарія й 

консервативна санітарія, а й технології вичинки шкір, фарбування тканин.  

 

ЕНЕОЛІТ (МІДНО-КАМ’ЯНИЙ ВІК) 

Співіснування знань і навичок кам’яного віку та початкової металургії, кремневих і поки що 

рідкісних мідних виробів було притаманним прадавнім запорожцям у 5000—3500 рр. до Христа. 

Відомі сезонні й стаціонарні поселення на десятках островів (Хортиця, Похилий, Виноградний, 

Вовчок тощо); у селах (Петро-Свистунове, Ясинувате, Федорівка, Привітне), на Лисій горі біля 
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Василівки та ін. Могили демонструють уявлення про потойбічний світ — вирій. Мерці рясно 

посипані вохрою, поряд з ними покладено зброю, посуд, прикраси, амулети. Нам невідомо, як себе 

називали племена наших давніших предків. Фахівці ідентифікують їх за місцями перших знахідок 

слідів їх буття або за способом поховання. Так в спеціальній літературі вкорінюються назви 

археологічних культур: ямна, сурсько-дніпровська, катакомбна, зрубна тощо. Саме з острівця 

Середній Стіг, що височить посеред Дніпра біля Хортиці, почалося вивчення середньостогівської 

культури, яка поширилась у 3500—3000 рр. до Р. Х. У той час мотичне землеробство змінилося 

орним. Одне з найдревніших дерев’яних рал Європи (ІІІ—ІІ тисячоліття до Р. Х.) знайдено в кургані 

Висока Могила, неподалік від надзвичайно багатого на археологічні знахідки села Балки. 

Ще за давньоямної культури (5000 років тому) степом покотилися чотири- та двоколісні вози, 

запряжені волами чи віслюками. Древні колеса знайдено в місті Запоріжжі й у курганах при р. 

Молочній. Взагалі кургани по Запорожжю насипалися з часів енеоліту й аж по ХІV сторіччя нашої 

ери. Зараз це найчисельніші археологічні пам’ятки в області. Триває паспортизація курганів — вже 

зареєстровано понад 10000! — і тільки 1300 вивчено археологами. Як не поралися впродовж віків 

грабіжники могил, кожен польовий сезон приносить археологам нові знахідки — дорогоцінні для 

історії культури людства. 

 

ЕПОХА БРОНЗИ 

Багато курганів насипано скотарями й хліборобами ранньоямної культури, які жили у хатах з 

кам’яними основами й глиняною долівкою. Збереглися їх мотики, кремінні леза серпів, зернорушки й 

посуд. Бронза — твердіший від міді сплав її з оловом — була ще дорогою і тільки-но почала 

поширюватись. Звичною вона стала вже для людей катакомбно-зрубного часу (2300—1400 рр. до Р.Х.), 

які економили зусилля, ховаючи своїх померлих у катакомбах під чужими, давнішими курганами. Від 

катакомбників залишилися комплекти тотожних кремінних і бронзових виробів, a також інструментів: 

ковадел, штампів, форм, що ними користувалися їх майстри. Між селами Заможне і Жовтневе знайдено 

зручні кам’яні сокири, бронзові ножі, шила, майстерно виконані прикраси. Дніпро-азовській ката-

комбній культурі притаманний магічний поховальний ритуал — відокремлення голови від мертвого 

тіла, зрізування з неї м’яких тканин і реконструкція очей, носа, губ охристою глиною, тобто — 

моделювання маски-портрета на черепі, який потім приставлявся до тулуба. 

Духовний світ людей тієї доби і подальший розвиток релігійних вірувань, культури й мистецтва 

найкраще віддзеркалено у петрогліфах Кам’яної (Чортової) Могили. Цей скелястий масив при долині 

ріки Молочної поблизу Мелітополя належить до найстарших культових пам’яток Євразії. З XVI 

тисячоліття до Христа й аж по ХІІІ століття нашої ери підлоги, стіни й стелі піщаникових печер запов-

нювались тисячами зображень. Тут є дракони, мамонти й слони, бізони, олені й коні, риби, птахи, 

антропоморфні фігури, сцени полювання й риболовлі. Знайдено кам’яні плитки-чуринги у формі риб із 

вирізьбленими малюнками й кресленням. Дешифруванням знаків-символів переймаються лінгвісти, 

сподіваючись прочитати древнє письмо. Досліджено поки що лише 60 гротів та печер. Кам’яна Могила 

напевне подарує людству ще чимало відкриттів (див. монографію 

Б. Михайлова «Петрогліфи Кам’яної Могили», Дике Поле, 2003). 

Піднесення бронзоливарництва помітно з ХІV ст. до Р.Х. Бронза йшла на виготовлення зброї, 

деталей кінської упряжі, з неї робилися прикраси, посуд та господарське знаряддя. Житло 

будувалося з глини у формі напівземлянок, але часто трапляються й кам’яні будівлі. Залишки таких 

споруд є на острові Хортиця, біля сіл Нижня Хортиця, Скельки, Ясинувате, Комишуваха, Кінські 

Роздори. Прогрес матеріально-соціальної культури видно з появи прошарку професійних торговців. Це 

ж вони мали склади однотипних речей. На березі Конки поблизу м. Оріхова знайдено схованку з 17 

бронзовими серпами й іншим металевим товаром. Подібні персональні скарби відкрито у сс. 

Благовіщенка й Нижня Хортиця. 

В епоху бронзи в степах Приазов’я з’явились бойові колісниці, запряжені парою коней. Їздовий 

зазвичай правив лівим конем — корінником. Колісничий стріляв з великого лука метровими 
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стрілами з кремінним або кістяним наконечником довжиною 2—5 см. Убійність сягала 130 м. 

Врукопаш билися металевими й кам’яними сокирами або булавами, кидали легкі дротики. Для 

ближнього бою існував також важкий спис. Компактні далекобійні луки складної конструкції, 

набрані з рогових пластин, з’явилися вже у пізніх кімерів. Тоді ж колісниці втратили перевагу в бою 

і зберігалися, хіба що, для похоронних і парадних виїздів скіфських царів. Але в Ассірії чи Персії 

вони ще довго залишалися головним засобом боротьби проти піхоти. 

 

КІММЕРІЙЦІ 

У 1200—1000 рр. до н.е. (період пізньої бронзи) відбувався перехід до залізної доби. Клімат 

ставав посушливішим. Змінився й тип господарювання. Землеробство почасти занепадало, а скотар-

ство з присадибно-відгінного перетворювалося на сезонно-кочове. Проте мисливська й рибальська 

здобич вже не могла повернути своєї колишньої провідної ролі у виживанні племен. У поселеннях 

тримали велику рогату худобу й свиней, а кочівникам було легше впоратися з кіньми, віслюками, 

верблюдами, вівцями, козами, які спроможні на довгі переходи. З весни по осінь табуни й отари 

піднімались у Надпорожжя, а зимували в долині Дніпра, у Великому Лузі, на Азовському узбе-

режжі. Зріс рівень технології виробництва біметалевих знарядь війни та праці, побутових речей і 

прикрас. Окрім готової продукції, археологи часто натрапляють на комплекти ливарницьких форм, 

інструментів древніх майстрів. Завдає загадок місцева технологія виробництва прикрас зі скла, що 

ніяк не дається до відтворення сьогоднішнім митцям. Сліди хірургічних маніпуляцій на тілах 

похованих певно свідчать про розвій медицини у тодішніх тубільців краю. Ми навіть знаємо родове 

ім’я цих нащадків наших катакомбників! Під ІХ ст. до P.X. у запорозьких степах сформувався 

найдавніший етнос протоісторичної України — кіммерійці, або кімери. Цю назву гіперборейського 

народу вперше зафіксовано в сучасних для них (відтак, достовірних) письмових джерелах: 

клинописи Ассіро-Вавілонії, Гомер («Одіссея»), Біблія (Книга Буття, Х, 1—3) тощо. Кіммерійців 

знали завдяки їх торгівлі з Кавказом, Малою Азією, Середземномор’ям. Ці воїни-вершники також 

запам’яталися походами на Урарту, Фригію й інші сильні держави епохи, тим самим ніби торуючи 

шлях для скіфів, що опанували Запорожжя пізніше.  

 

СКІФИ 

Вони прийшли до Північного Причорномор’я в кінці VIII ст. до Христа й відтиснули 

кіммерійців-скотарів у степи Криму та на Захід, у лісостепову Україну. Кімери-хлібороби ж нікуди 

не поділися, а змішалuсь із новоприбульцями. Автентичні міфи скіфів розповідають, що боги 

скинули їм дари з неба на цю землю: плуг, ярмо, сокиру та чашу. Все — зі щирого золота. Ясно, що 

суто кочівницькі племена не поставили б плуг першим у ряду своїх сакральних речей. Згодом скіфи-

вершники скочили до Передньої Азії, де спершу грабували багаті міста-держави, а заробивши 

солідну військову репутацію, почали найматися для участі в чужих війнах, доходячи й до Єгипту. У 

середині VI століття вони повернулися до родичів у буйні степи Запорожжя. Край став політичним й 

економічним центром скіфської квазіімперії. Саме на Запорожжі жили царські скіфи — 

наймогутніший племінний союз, що отримував шану й данину від народів, які жили од Карпат по 

Алтай. Чудово озброєні, прекрасні вершники, скіфи жахали ворогів своєю непередбачуваною 

бойовою тактикою. У 519-514 роках до Р.Х. вони спершу виснажили, а потім вибили зі своєї 

території величезну армію знаменитого полководця — перського царя Дарія І Гістаспа. У IV ст. до 

н. е. скіфи ходили за Дунай грабувати Херсонес Фракійський і Візантій. У зоні свого впливу вони 

побивали й війська царів Філіпа та Олександра Македонських. 

«Батько історії» Геродот, котрий подорожував цими степами в V ст. до Р.Х., розповідає про 

войовничих амазонок, що були полонені еллінами-мореплавцями, але бранки перебили варту, та не 

могли впоратися з кораблем, тож його прибило до берегів Меотійського озера біля поселення 

вільних скіфів Кремни… Meotis Palus греки називали Азовське море, а Кремни («кручі») містилися, 

за припущенням археологів, поблизу теперішнього села Ботєве у Приазовському районі Запорізької 
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області. «До Герроса, де могили скіфських царів, Борисфен ще судноплавний», — так Геродот 

повідомив світові про Дніпрові пороги. На Запорожжі локалізовано всесвітньо відомі поховання 

царів і аристократії V—IV ст. до Христа, коли Царська Скіфія була на вершині могутності: кургани 

Солоха, Цимбалка, Чмирева Могила, Мелітопольський, Гайманова Могила та інші. 

«Молокоїди» скіфи уславилися не тільки запаморочливими конопляними лазнями, пияцтвом, 

кривавими похоронними обрядами, отруєними стрілами чи «варварським» одягом, зокрема шкіря-

ними штанами й шапками (що ганьбив у своїх пізніх елегіях засланий цезарем Августом на погра-

ниччя Скіфії й римського світу співець еротики Овідій Назон). Їх висміювали й водночас жахалися. 

Давньогрецький автор повідомляє: «пролаза й сикофант (доносчик) Демосфен по матері був скі-

фом».  

«Скіфське золото», якому заздрив античний світ, — то високохудожні вироби у 

гіперреалістичному «звіриному» стилі. Сьогодні нас зачаровують шедеври ювелірного мистецтва 

скіфів із зображеннями міфологічних, бойових, побутових і природних сюжетів. Вони належать до 

культурного надбання людства й вважаються найдорогоціннішими експонатами у найкращих 

музеях планети. Унікальність скіфської культури полягає ще й у тому, що вони артистично прикра-

шали будь-яку найдрібнішу річ — навіть одноразові за своєю суттю стріли орнаментували 

вишуканим різьбленням.  

Через скіфів велась інтенсивна торгівля між хліборобами Центральної України, античними 

містами-державами Середземномор’я, Північним Кавказом й аж до Алтаю. Головні шляхи сходилися 

до важливої переправи — Кам’янського городища, найбільшого торгово-ремісницького центру Скіфії й 

«столиці» царя Атея, що карбував перші монети на теренах України. З напрямками торгових шляхів 

збігаються скупчення курганів, які перетворилися на надійні орієнтири для подорожніх. Від 

Кам’янського городища зберігся захисний вал довжиною 2700 м. Більшість його території сьогодні 

лежить на дні Каховського моря. Обабіч Нижнього Дніпра відкрито десятки городищ, що процвітали з 

IV ст. до Р.Х. по III cт. нашої ери. Багате городище стояло й при Лисій Горі біля сучасного міста 

Василівка. 

 Між тим, у ІІІ—ІІ ст. до Р.Х. у степу значно посухішало. Більшість скотарів з худобою 

відкочували деінде, й скіфська людність скоротилася. Почався занепад державності. За сторіччя до 

Христа клімат покращився, але степи вже опанували сармати. 

 

САРМАТИ 

З ІІІ століття до Різдва Христового східняки-сармати поступово почали ущільнювати своїх 

тутешніх родичів, ослаблих від дезорієнтації між еллінським (урбаністично-торговельним) та 

батьківським (мілітарно-номадським) типами культури, а відтак — од міжродових і жрецько-

царських чвар. Поступово сармати витіснили царських скіфів до Криму, як ті раніше 

кіммерійців. Скіфи-орачі зосталися біля своїх ланів. «Кочова імперія» сарматів була  дещо 

примітивнішою за соціальним устроєм, а тому мала простіше в керуванні, ефективніше військо. 

Сарматські племена язигів та роксоланів, що кочували у Приазов’ї, легко асимілювали 

більшість скіфського населення, перейнявши від нього економічні, технологічні й побутові 

навички. У матеріальній культурі виник ряд інновацій: поліхромно-бірюзовий стиль прикрас із 

золота, срібла, бронзи, мечі з кільцевим навершшям, бронзові казанки з зооморфними 

держаками, сіроглиняна й червоноглиняна кераміка. Імпортні речі представлені скляним та 

червонолаковим посудом римського походження, китайськими дзеркалами та зброєю. 

Поховання сарматських вождів подекуди перевищують багатством скіфські кургани, але ніколи 

— скіфських царів. Цей період за своєю суттю був скіфо-сарматським.  

ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ 

 

 

У ІІ-IV ст. нашої ери мешканці Запорожжя входили до етноплемінного союзу під проводом 
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остготів, що прийшли сюди з Південної Прибалтики. З ІІІ ст. їх держава називалася «Царством 

Германаріха». Король Германаріх вів успішні війни з Римською імперією, захопив Тиру, Ольвію, 

Боспорське царство, ходив до Малої Азії. Поселення етнічно мішаних груп (германці-остготи, ранні 

слов’яни, скіфо-сармати) відкрито по Дніпрових берегах. Жителі тих городищ були землеробами та 

ремісниками, котрі продовжували традиції культурно-торговельних контактів краю з римськими 

володіннями у Причорномор’ї, Криму й на Балканах. Єпископ Йордан (VI cт.) у своїй історії готів 

«Getica» писав: «Дніпро прісний і годиться для пиття й породжує риб, чудових на смак, які не 

мають кісток, але тільки хрящі». 

У 375 році готська держава зазнала нищівної поразки (Германаріх у відчаї заколовся мечем) від 

нових завойовників — гуннів, котрі почали так зване «Велике переселення народів». Увібравши в 

себе етноси готського союзу, гунни поширили експансію на Європу. Візантія платила їм регулярну 

данину. В 452 році вождь гуннів Аттила взяв в облогу Рим, який уникнув розграбування тільки 

через викуп. У найкращий час територія поліетнічної воєнно-демократичної держави гуннів 

простягалася від Данії по Задунав’я й від Волги по Рейн. Володарем так званої Припонтійської 

Скіфії, до якої входило й Запорожжя, був старший син Аттили — Еллак. Гунни не стали тут 

домінуючим народом, а навпаки — самі розчинилися між місцевими аланами, антами-слов’янами, 

пізніми скіфо-сарматами. Після поразки гуннів у Франції на Каталаунських полях політичний контроль 

над Запорожжям перебрали кагани Великої Булгарії V-VI cт., а у VII-VIII cт. — Хозарії. Проте реальною 

владою над Диким Полем не могла похвалитися жодна з сусідніх держав. 

 

ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

У ІХ—ХІІІ століттях основна торгівля між Північно-Західною Європою й Азією велася 

знаменитим подніпровським шляхом із варяг у греки. Цією ж дорогою (здебільшого водою) київські 

князі Аскольд (860 рік), Олег (907), Ігор (941), Святослав (971), Володимир Ярославич (1044) 

ходили воювати Візантію. Подорожні — чи купці, чи дружинники — обов’язково приставали до 

Хортиці, де приносили жертви своїм численним богам біля священного дуба. Після впровадження у 

988 році великим князем Русі Володимиром суцільного хрещення киян почалися масові втечі 

запеклих язичників з Русі до нетрів Великого Лугу. В той час християнство не виходило за межі 

торгово-військових факторій під рукою Києва чи Візантії. В пониззі Хортиці розкопано укріплення, 

що існувало з Х по ХІV ст. На його оточеній валом і ровом території стояли житлові і господарські 

споруди та три казарми площею 120–150 кв. м кожна. Назва острова тричі зустрічається в 

літописах, коли йдеться про місце збору князівських дружин перед походом на степовиків. Хортиця 

(у візантійській традиції — о. Святого Григорія) й дві стратегічні переправи через Дніпро: 

Крарійську (Кічкас), вище від острова, та Протовчий брід, через південну його частину, — описує у 

своєму творі «Про управління імперією» імператор Візантії (Х ст.) Константин VII Порфірогенет 

(Багрянородний).  

 Не вщухали жорстокі битви й політичні інтриги заради контролю над територією Нижнього 

Дніпра й торговельними шляхами через Запорожжя. Під’юджуваний Візантією князь Святослав ущент 

розгромив її конкурента — Хозарський каганат — і тим самим відкрив степи навалі печенігів. 

Візантійці регулярно нацьковували кочовиків на Київську державу — свою головну суперницю в 

регіоні. Та й руські князі часто залучали степовиків до участі в своїх кривавих усобицях. 

Печенізький хан Куря запопав і Святослава, коли той у 972 р. із малим загоном повертався Дніпром після 

чергового пограбування Болгарії, Фракії й Візантії. Потрапивши у засідку над Кічкаським перевозом 

(тепер в межах міста Запоріжжя), князь Святослав загинув. Тільки Ярослав Мудрий спромігся 

нарешті розбити печенігів під Києвом у 1036 році. 

У ХІ ст. у придніпровські степи з Північно-Західного Казахстану пробилися половці-кумани. 

«Зоною впливу» їх племінного союзу стало й Запорожжя. Лукоморські половці кочували «луками» 

— береговими звивинами Чорного й Азовського морів та обабіч Дніпра до Хортиці. Придніпровські 

оберталися з отарами поблизу порогів. Від тубільців того часу залишилося чимало кам’яних 



 19 

скульптур — «баб» (баба, тюрк. — старий, мудрець), що височіли на їх курганах. Ці фігури можна 

побачити в музеях Запорізької та Дніпропетровської областей (деякі належать скіфській і більш раннім 

культурам). 

Взаємовідносини Русі з «Половецькою землею» не були однозначними. Навесні 1103 р. 

Володимир Мономах укотре розбив лукоморських половців при балці Різаній поблизу сучасного 

міста Токмака. Драматично закінчився рейд князя Ігоря на хана Кончака у 1185 році. Протистояння 

перемежовувалися замиреннями, воєнно-політичними союзами, спільними рейдами на Візантію й 

частими шлюбами між знаттю обох сторін. Син того ж Кончака від руської жони називався Юрієм, 

могутній хан Тугоркан був тестем Святополка — великого князя Київського. Половці не були геть 

усі монголоїдами чи номадами. Трималися різної віри — від поганства до католицтва. Їхні кибитки-

вежі були комфортабельними житлами (навіть з каналізацією). Сліди етнічно мішаних русько-

половецьких селищ бродників — воїнів, скотарів, землеробів, торговців, ремісників і вправних 

проводарів-перевізників — трапляються по всій долині Нижнього Дніпра. Зокрема у Кам’янсько-

Дніпровському районі, поряд з машинним залом Дніпрогесу та на Павло-Кічкасі в місті Запоріжжі. 

 

МОНГОЛО-ТАТАРИ. ЗОЛОТА ОРДА 

У княжий період найбільшою подією на Запорозькій землі була печально уславлена битва у 

травні-червні 1223 року, коли Київська Русь у спілці з половецьким ханом Котяном виступила 

проти орди Джебе й Субедея — ударного війська Чингісхана. Збір союзників відбувався проти 

Хортиці з квітня. Мстислав Відважний та Данило, князі галицько-волинські, разом з Котяном 

розбили авангард монголів, які почали «втікати», заманюючи переслідувачів під удар своїх 

основних сил. Вісім днів ішла погоня степом вздовж Конки на південний схід. Головна битва 

почалася 31 травня, імовірно, у верхів’ях річок Каратиш і Калка (тепер Кальчик), там, де тепер 

ландшафтно-природний заповідник «Кам’яні Могили». Київський князь Мстислав  зі своїми воями 

уникнув триденного побоїща, сидячи в укріпленому таборі, бо повірив обіцянці монголів відпустити 

його з миром, як піддасться. Ті спершу розбили половців з волиняками й галичанами, залишки яких 

відступили за Дніпро, а потім знищили Мстиславову рать. Битва на Калці стала першим 

знайомством слов’яно-половецького союзу з новою азіатською силою — монголо-татарами. 

 Тотальна їх навала у 1237—40 рр. знову спровокувала політично-економічну асиміляцію 

запорозької людності із завойовниками. Золота Орда відзначалася строкатим за етнічним складом 

населенням та свободою віросповідань — аби лиш справно платилися податки. До середини ХІV 

сторіччя ця неоковирна держава, завдяки внутрішній стабільності, переживала значний прогрес. 

Управління підлеглими народами виконувала місцева аристократія, якій залишилися всі її воль-

ності, окрім двох — затівати міжусобиці й брати зайву данину. До значних пам’яток тієї епохи 

належить впускне поховання половецького хана у Чингульському кургані біля міста Токмака. Разом 

з безліччю золотих речей, знайдених у кургані 1987 року, найціннішим для істориків є коштовне 

вбрання можновладця. 

 Золотоординські намісники усіляко заохочували торгівлю й ремесла. Безперешкодно 

пересувалися численні каравани купців Дніпром та суходолом із Західного Причорномор’я й Криму 

на Північний Кавказ, Поволжжя і далі на схід. Узбережжям Азову тоді пролягав важливий відрізок 

Шовкового шляху. На місцях старих поселень розбудовувалися нові городища, що ставали 

резиденціями феодалів. 

Неподалік від Лисої гори, в урочищі Великі Кучугури (тепер острови Каховського моря), проти 

села Кам’янського (до 1945 року — Янчекрак) у Василівському районі, стояло типове середньовічне 

місто площею понад 10 га. Збереглися залишки мечеті (364 кв. м), цегляного палацу (500 кв. м) і лазні 

з системою підігріву долівки, сліди добротних житлових і господарських споруд. Були городища 

біля сіл Верхня Криниця, Бурчак та Кірове (Мечетна). У Великій Знам’янці досліджується найбіль-

ший у Східній Європі могильник Мамай-Сурка — понад 1500 поховань. 

З Запорожжя та з колоній Венеції й Генуї в Криму стягав кошти й сили темник Мамай у бороть-
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бі за владу в Золотій Орді. У 1363–1367 рр. його резиденцією було те саме місто на Кучугурах. 1380 

року Мамай, зазнавши поразки у Куликовській битві, тікав саме на Запорожжя. В степу його 

інтернаціональне військо наздогнав головний ординський конкурент — хан Тохтамиш — і 

остаточно розбив на тій же знаменитій річці Калці. 

 

ПОГРАНИЧЧЯ. ПОЧАТКИ КОЗАЦТВА 

Походи князя Вітовта на Золоту Орду й підтриманий ним суверенітет Криму дали змогу у 1399 

р. встановити кордони Русі-України по річці Молочній. Правобережна Русь відійшла до Великого 

князівства Литовського. Лівобережжя Дніпра й степи Дикого Поля (відтоді вкорінюється ця назва) з 

1445 по 1783 рр. номінально були володіннями Кримського ханства (пограниччям найчастіше 

вважалася ріка Їлкі Су — Конка). На територію Запорожжя претендували Туреччина, Польське 

королівство й Московське царство, але протягом майже 400 років жодна з держав не мала снаги 

реально контролювати цю місцевість і життя її мешканців. 

У Приазов’ї із золотоординців виокремилися племена ногайців, що за свого суверена визнавали 

Кримського хана. Ближче до Дніпра перебували поселення різноплемінних людей, котрі прагнули 

жити подалі від будь-якої влади, хоча у більшості вже були християнами й ототожнювали себе з 

українським етносом. Стосунки цих «прикордонників» з Кримом були незлими, хоча й не без 

збройних сутичок через взаємні шкоди. Торгівля велась так само інтенсивно, як і в попередні 

століття. З Криму через Запорожжя йшли товари Сходу: шовк, прянощі, прикраси, парфуми, зброя, 

сіль та риба. З України — збіжжя, мед та віск, хутро та шкіра, конопляні й льняні тканини, 

ремісницькі й гончарські вироби, річкова риба та кав’яр. Торговельні експедиції користувалися 

тими ж таки одвічними караванними шляхами. Купці потребували товмачів, проводарів, 

перевізників через мінливі щосезону русла рік. Ці функції виконували жителі фронтиру, котрі добре 

знали місцевість і розклад сил у Дикім Полі. Українці з мирними торговельними намірами 

відвідували Крим так само часто, як кримські татари, вірмени, греки та євреї — Наддніпрянщину. 

 З ХV ст. Крим, що уклав договір з царем Іваном ІІІ, все частіше нападав на ворожу Московії 

Литовську Русь. Коли турки завоювали італійські колонії в Криму й ханство потрапило у васальну 

залежність від могутньої Османської імперії, конфронтація стала ще більш жорсткою. Не випадково 

саме наприкінці 1480-х у листуванні Києва й Бахчисарая вперше зафіксовано назву мешканців 

Запорожжя — «козаки», походження якої простежується з сивої давнини.  

Найбільша й чи не найбагатша держава, що розкинулася на території від Персії до Італії (зі 

сходу на захід) та від Запорожжя до Єгипту (з півночі на південь), — Туреччина завжди була 

голодна на робочі руки. За звичаєм епохи, їх масово почали постачати до метрополії, як і решта її 

васалів, кримські татари з ногайцями. Від щорічних набігів углиб Київщини, Поділля й Волині 

потерпали містечка й селища, десятки тисяч бранців потрапляли у полон до Криму. Звідти їх через 

невільницькі ринки в Кафі й інших прибережних містах Криму, що напряму керувалися османами, 

продавали до Туреччини, Індії, Північної Африки, Італії та на галери французьких королів. 

Заможнішим за посередництва запорожців і чималий викуп (як-от Богданові Хмельницькому) 

щастило повернутися додому. Хоча в Османській імперії затрималася нечувана для Європи того 

часу релігійна толерантність (церкви всіх християнських конфесій і синагоги вільно діяли в 

Криму й у метрополії), діти рабів автоматично ставали мусульманами. Цим часто 

виправдовувалося непримиренне ставлення козаків до мусульман. Яскравий приклад — 

жорстокі розправи запорозького кошового Сірка з ісламізованими українцями.  

Попри небезпеку життя у Дикім Полі, сюди в XV—XVI ст. відходило безліч люду з України, 

що зазнавав усе більших утисків від польсько-литовської Речі Посполитої. Сезонні «уходники» 

збирали дикий мед і віск, ловили бобра й видру, солили рибу й кав’яр. Умови фронтиру гартували 

неабияких воїнів, що все частіше втручалися у перебіг подій навколо своїх угідь. Перестрівали 

людоловів, що рухалися з України зі здобиччю, й звільняли полонених. Самі нападали на татарські 

поселення. Але в періоди між збройними протистояннями відігравали роль кмітливих торгових 
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посередників між Кримом та Україною, Польщею, Московією, тримали найвигідніші переправи 

через Дніпро й інші річки, беручи мито з купців. Від попередніх культур у зовнішньому вигляді й 

побуті козаків затрималися шаровари, м’які чоботи, чуб-оселедець, любов до міцних напоїв і 

чудернацьких прикрас, їх обряд побратимства — той самий, що описував Геродот у скіфів. У 

сухопутних війнах козаки користувалися тією ж скіфською тактикою — заманювали ворога на злу 

для нього позицію, пересувалися возами з дишлами спереду й ззаду, щоб не гаяти часу на 

розгортання валки, возами ж, зчепленими ланцюгами, оточували свій табір. Багато було запозичено 

й від мусульманської культури: довгі люльки, інтонаційно орієнтальний спів під бандуру (пандоур) 

чи кобзу (кабиз), криві шаблі, загалом еталон «красивого» й саму січову організацію, що близька до 

структури суфійського ордену. Втім запорожці трималися християнської віри, дарма, що приймали 

до своїх ватаг людей будь-якого племені, аби лиш ті присяглися на хресті у вірності товариству. 

 У 1556-59 рр. до спонтанних дій козаків прилучився український князь Дмитро Байда 

Вишневецький. У 1557 році його фортеця на острові Мала Хортиця (Байда) 24 доби витримувала 

облогу татаро-ногайсько-молдавської орди Давлет-Гірея — «з усіма людьми кримськими, 

втративши багато воїнів, хан відступився… з великим соромом». На тому ж місці фортецi 

будувалися й до, і після Байди Вишневецького. Найдавніша з виявлених — цитадель складної 

кам’яної архітектури (2,2 га), зведена племенами катакомбників ще наприкінці ІІІ тис. до Р.Х. 

 

ЗАПОРОЗЬКА СІЧ  

Найбільше втікачів на Запорожжя з’явилося після Люблінської унії 1569 року, коли у Великому 

князівстві Литовському почало впроваджуватися польське право, а з ним і кріпацтво, що його 

Україна в такому жорсткому вигляді ніколи не знала. З окремих ватаг уходників швидко 

сформувалося добровільне, засноване на прямих виборах старшини військово-демократичне 

товариство — Запорозька Січ. Першим осередком її Кошу (штабу й адміністративно-

господарського центру) став острів Томаківка, що лежить нижче від Хортиці. Після 1593 р. столиця 

Запорозької Січі мігрувала усе нижче по Дніпру, завжди залишаючись тимчасовим табором, де 

ніколи не зводилися будівлі такої архітектури, яку б неможливо було за пару тижнів відтворити на 

будь-якому новому місці.  

Частими бували козацькі засідки у верхів’ях Токмак-Молочної — на Муравському шляху, яким 

татари ходили грабувати Слобожанщину і землі Москви. Kозаків вабили ризиковані походи по 

Чорному морю на прудких човнах-чайках у Крим і Туреччину. Там вони брали приступом фортеці і 

вщент грабували їх, але заразом визволяли тисячі рабів-співвітчизників. І, коли було їх щастя, 

поверталися з багатою здобиччю. В XVI – XVII ст. успішним штурмам піддавалися добре укріплені 

міста Османської імперії: Кафа (Феодосія), Аккерман (Білгород-Дністровський), Очаків, Тягінь 

(Бендери), Варна, Кілія, Хезлев (Євпаторія), Синоп і навіть передмістя Константинополя. Каральні 

експедиції на Січ не давали результатів. Так, у травні 1586 р. на дніпровській переправі біля 

теперішнього села Федорівка запорожці розгромили велике військо на чолі з самим кримським 

ханом.  

Слава про запорозьких лицарів гула по християнській Європі. У 1594 році Еріх Лясота, посол 

австрійського імператора Рудольфа ІІ, відвідав «чудовий, скелястий і великий» острів Хортицю, де 

січовики тримали коней, їх зимівники у степу, описав козацький спосіб життя і громадський устрій. 

Лясота свідчить, що в той час поблизу Кам’яного Затону було десь шість тисяч душ. У поході 

Лжедмитрія на Москву на початку XVII сторіччя брало участь уже 40000 запорожців. 

Цементуючою силою цієї громади залишалася війна — як рейдерська на власний розсуд, так і у 

складі коронного війська Польщі, військовими союзниками якої козаки себе таки вважали. 

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний — освічений український шляхтич, політик і стратег 

— відзначився перемогою над армією султана під Хотином, де врятував Польщу від неминучого 

османського ярма, визволенням з-під Москви сина Жигмонта ІІІ королевича Владислава (згодом 

сам король). Але найбільше тим, що 1620 року з усім Військом Запорозьким записався до 
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Київського братства, поновив Українську православну митрополію і надав підтримку Київській 

братській школі, з якої згодом виросла уславлена академія. Після Сагайдачного запорожці вже не 

відокремлювали себе від загальноукраїнських справ. Антипольські виступи селян і національної 

шляхти часто ініціювалися козаками. На відміну від реєстрових, запорозькі козаки були готові йти 

до кінця — знищити польську шляхту по всій Україні, і — дарма, що зневажливо називали 

посполитих «гречкосіями», — воліли, аби їх життя було засноване на тих принципах рівності і волі, 

які панували на Січі.  

 Реєстрове козацтво — офіційно визнана й оплачувана Річчю Посполитою мілітарна сила — 

прагнуло до еволюційного державотворення в Україні, яка мріялась автономією у федерації з 

коронними землями Польщі. Того ж тримався спочатку й Зіновій-Богдан Хмельницький. Історичну 

діяльність йому довелося розпочинати на Запорожжі й за підтримки січового товариства, тож 

українська революція ХVII cт. виявилася кардинальнішою. В кінці грудня 1647 р. Хмельницький з 

півтисячним загоном реєстрових козаків (таких, як сам, ветеранів Тридцятилітньої війни) прибув до 

Микитинської Січі (район Кам’янки-Дніпровської). Тут він знайшов розуміння і був обраний 

гетьманом. Війна почалась у січні 1648 р., коли біля Кам’яного Затону на бік повстанців перейшов 

полк реєстрових козаків. Хмельницький удався по допомогу до Криму, розсудивши, що козацька пі-

хота (цінована в Європі вище за німецьку) в поєднанні з мобільною татарською кіннотою — то 

велика сила. А втім польські історики пам’ятали, як ще за давніших часів «руські князі Лев і Роман, 

з татарами і поганством литовським з’єднавшись, майже цілу Корону спустошили». 

Найважливіші події Визвольної війни точилися на Вкраїні і в Польщі, поза межами Запорожжя. 

Січ постачала Хмелю навчених вояків і кошти на ведення війни. У Приазов’ї випасали худобу 

ногайці, подеколи роблячи наскоки через Запорожжя на Слобожанщину й Московію. Козацькі 

залоги переймали ті анархічні ватаги й самі при нагоді не цуралися пограбувати їх кочів’я. В союзі 

із запорожцями проти поляків билися не так кримські татари (давно осілі хлібороби й торговці), як 

здебільшого ті ж ногайці та вершники Перекопського мурзи. Звісно, за долю у здобичі. 

Після союзного договору 1654 року Українська гетьманська республіка поступово підпадала у 

залежність від Московського царства, а експансія того на південь посилювалася. Залежно від своїх 

тактичних цілей Січ бувала на боці українських гетьманів польської, турецької й московської 

орієнтацій. Кошові отамани (після Хмельницького гетьманів на Січі не обирали) намагалися вести 

незалежну політику. 

 У 1687 р. відбувся похід двохсоттисячної українсько-московської армії на Крим. Шлях 

пролягав повз сучасні міста Вільнянськ, Запоріжжя, Василівка — долинами річок Мокра і Суха 

Московка, Янчекрак, Карачекрак. Діставшись урочища, де тепер село Благовіщенка Кам’янсько-

Дніпровського району, командувач князь В. Голіцин повернув виснажену армію назад. Стояла 

страшна спека (взимку ніхто, окрім татар, не воював), не вистачало води й фуражу у випаленому 

ногайцями степу, дошкуляли їх блискавичні наскоки. У невдачі походу москвини звинуватили 

гетьмана Самойловича. І новим гетьманом було обрано Івана Мазепу. Москва знову намагалася 

завоювати Крим у 1689 році. Похід був вдалішим — добилися до міста Перекопу, але Голіцин не 

наважився штурмувати потужну фортецю. Проте царський контроль над Запорожжям було 

започатковано, хоча Дніпрові пороги залишалися природним кордоном між «підмосковною» 

Україною й Великим Лугом. Чимало розбилося суден, потонуло війська і боєприпасів, що 

сплавлялися Дніпром під час Кримських походів. У 1698 р. цар Петро І наказав князеві 

Долгорукому: «злі камені в порогах на Дніпрі вивернути, чим буде можливо, і корабельному ходу 

вчинити прохід, у всьому вільний». Наказ намагалися виконати — зрозуміло, безуспішно. 

Англійський інженер на московській службі Джон Перрі, присланий оглянути пороги, доповів 

цареві: «За 12 років можу побудувати 50 шлюзів силами 30000 робітників». Петра І не 

влаштовували ні кількість відволікуваної від інших повинностей людності, ні строки будівництва, 

ані величезний гонорар, якого забажав англієць. Натомість у 1699-1703 рр. москвини побудували 

земляну фортецю при Кам’яному Затоні.  
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У Російсько-турецьких кампаніях заради виходу імперії до Чорного моря брало участь до 20—

30 тисяч українського козацького війська. Метрополія все частіше використовувала його як 

гарматне м’ясо та примушувала до так званих «канальних» робіт за межами України. Десятки тисяч 

загинули у Північній війні, але ще більше в болотах при зведенні імперської столиці — Петербургу. 

Накопичені образи вибухнули в Полтавській битві, коли значна частина запорожців виступила 

разом з гетьманом Мазепою на боці короля Карла ХII проти Петра І. Шведи й Україна зазнали 

поразки, царське військо, криваво помстившись жителям козацьких міст Наддніпрянщини, 

зруйнувало й чергову столицю Січі. Запорожці, що відступили за Дунай, після смерті Мазепи 

обрали гетьманом Пилипа Орлика. Саме він уклав, а козаки ухвалили першу в Європі конституцію 

— «Вивід прав і свобод Війська Запорозького». Після Прутського походу 1711 року оточений 

турками цар Петро I відкупився від полону Запорожжям. Ці землі формально відійшли Туреччині, 

що не заважало козакам жити вільно. У 1734 р. Запорожжя знову потрапило під політичний 

контроль Росії.  

У війну 1735-39 рр. край став ареною дислокації великих армій і базою їх постачання. Вздовж 

сухопутних комунікацій у кримському напрямку з’явилося кілька земляних укріплень. Одне, 

площею 56 га, було зведено в районі сучасних вулиць Артема, Кірова і Тургенєва в обласному 

центрі. 19 редутів, оточених чотирикілометровим валом, збудували на острові Хортиця. У 1736-39 

рр. там зимувала вся російська армія. На острові Байда і в урочищі Вирва (де тепер пляж 

Хортицького району) діяла корабельня. Козацькі, російські й іноземні майстри будували судна для 

військової флотилії. По цій війні кордони імперії знову пролягли Конкою й Бердою. Росія оволоділа 

верхів’ями Великого Лугу, але Запорожжя загалом поки що почувало себе доволі незалежною 

республікою. 

 

ЗАПОРОЖЖЯ ВТРАЧАЄ СВОЇ ВОЛЬНОСТІ 

У період Нової Січі (1734-1775) Запорожжя виглядало якимось Клондайком, де військові й 

цивільні начальники з метрополії наввипередки збагачувалися на перепродажу коней, худобu, риби, 

кав’яру, шкір і хутра до Туреччини, Росії, Європи, Близького Сходу. Цьому сприяло вільне 

чумацтво — самобутній різновид транспортно-торговельної кооперації, — що перетривало аж до 

кінця ХІХ сторіччя, поступившися тільки у конкуренції із залізницями. Козаки тримали прибуткові 

перевози через Дніпро — Кодацький, Кічкаський, Кам’янський, Федорівський. Тільки у плавнях 

нижче від Хортиці стояло 600 зимівників. Між річками Самарою та Московкою більше 1000 

зимівників (з чотирма тисячами козаків-сиднів, не враховуючи їх жінок та дітей) занотовано у 

рапортах від 1774 р. Понад рікою Бердою було 300 зимівників. На цих приватних, часто добре 

укріплених хуторах-фермах працювали незаможні козаки, втікачі від кріпацтва та гайдамаки 

(Запорожжя ще мало привілей не видавати своїх гостей). Взаємовідносини між козаками-сиднями 

(фермерами) й наймитами були суто економічними. Кожен вільно вибирав собі роботодавця й 

отримував за свою працю обумовлену платню.  

Царський уряд поки що зважав на запорожців як на реальну силу. Але козаки не могли завадити 

будівництву Дніпровської укріпленої лінії, що почалось у 1770 р. Саме коли Військо Запорозьке під 

проводом кошового отамана Петра Калнишевського брало Очаків, Кінбурн, Аккерман та інші 

турецькі фортеці для російської корони, Катерина ІІ нагородила кошового золотою персональною 

медаллю з діамантами. Втім занадто вільною почувалася Січ на тлі гетьманської України, котра на 

той час уже втратила залишки колишньої самостійності. Фортеці зводилися нібито лише проти 

можливої турецької інвазії, але насправді територія насичувалася російськими гарнізонами й 

шпигунами. Походи російських армій на Крим зазвичай починалися від Олександрівської фортеці 

(сучасне Запоріжжя) та з Петровської при гирлі Берди. У 1774 р. Туреччина програла чергову війну 

і Кримське ханство з ногайцями Приазов’я на правах автономії (як колись Україна) увійшло до 

складу Росії. Запорожжя перестало бути пограниччям, і його долю було вирішено. 

Під командуванням генерала Текелія силами 10 піхотних полків, 8 кавалерійських, 13 донських 
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і 37 гусарських ескадронів (загалом понад 65000 війська) ліквідація Запорозької Січі з 25 травня по 

8 червня 1775 року відбулася без організованого опору з її боку і — ніде правди діти — безславно 

для військової історії цього унікального квазідержавного організму, що майже 200 років 

примушував рахуватись із собою найпотужніші держави Європи. Аналогії до Запорозької Січі вба-

чаються хіба що в тих кімеро-скіфських, готських чи слов’яно-гуннських союзах, яким колись 

платили данину міста-держави Малої Азії й Візантія з Римом. Руйнування запорозьких вольностей 

почалося із захоплення стратегічно важливих шляхів, перевозів, пагорбів-курганів та зимівників, 

мешканці яких особливо запекло, і подекуди збройно, протидіяли колонізаторським потугам росіян 

в останній період Війська Запорозького. Загалом Січ діяла ще й як велике промислово-торговельне 

підприємство. Двадцять старшинських рангів Січі — це переважно управителі фінансами, які 

контролювали прибутки, що їх збирали шафарі з підшафарями, писарями і підписарями, стягаючи 

мито з безперервного торговельного транзиту. Капітали Січі йшли на ведення Визвольної війни, 

дипломатичні подарунки, платню найманцям-татарам. У мирний час козаки користувалися майже 

безмежною особистою свободою. Діяли лише штаб і школи. В разі воєнного стану кошовий міняв 

регламент запорожців. Члени всіх 38 куренів переходили до жорсткої дисципліни, коли навіть за 

легку провину (пиття горілки у поході) могли покарати на смерть. Запорожці довго не визнавали 

права на спадкове володіння землею на своїй території, свідомо не будували тривалі фортеці й 

міста, забезпечуючи собі мобільність. Тепер Січ поступилася вольностями заради спокою під 

важкими крилами двоголового орла і впала головно через намовляння православного духовенства 

«не піднімати зброї проти одновірців» та обережність своєї забагатілої старшини і її прагнення 

російського дворянства. 5 червня Кіш і січова залога присягли на вірність цариці, хоча окремі 

ватаги в різних місцях Великого Лугу й Дикого Поля остаточно пацифікувалися лише наприкінці 

серпня. 5000 найбільш завзятих козаків пробилися на підтурецьку територію, де заснували Задунай-

ську Січ. Втечі туди з Запорожжя тривали й пізніше. Текелій конфіскував січову скарбницю, 

військові клейноди, архів і всю зброю. Козацька старшина була позбавлена маєтків і репресована. 

Петра Калнишевського (1690-1803) не врятували ні військова доблесть, ні заможність, ані 

помірковане непротивлення. «Гуманна» (у порівнянні з Петром І) Катерина ІІ заслала Кални-

шевського на Соловки, де він 25 років просидів у підземеллі, був звільнений з ласки нового царя 

Олександра І, але повернутися на Запорожжя йому не вистачило сили, тож залишився доживати в 

тамтешньому монастирі. Помер і похований там же ж.  

У 1787 р. сама щаслива Феліція подорожувала до Криму через Запорозькі землі. Не 

наважившися плисти Ненаситецьким обвідним каналом, збудованим у 1778-85 рр. інженер-

полковником Фалєєвим, Катерина разом з австрійським імператором спостерігала зі скелі Любов, 

що понад Кічкасом, як запорозькі лоцмани проводять караван її галер через Дніпрові пороги. 

 

КОЛОНІЗАЦІЯ КРАЮ 

Прихід цивілізації того типу, що впродовж двох тисячоліть поширювалася світом із 

Середземномор’я, був невідворотним. Можливо, історія України, Росії, та й інших держав посунула 

би іншим шляхом, аби на Запорожжі збереглася принаймні вільна економічна зона. Натомість 

Запорожжю на два століття судилося стати однією з південних провінцій абсолютистської імперії. 

Територія Запорожжя неодноразово краялася. З 1775 року західна частина сучасної області 

належала Новоросійській, а східна — Азовській губерніям. Після скасування у 1783 р. автономії 

Криму лівобережжя Нижнього Дніпра й Приазов’я увійшли до новоствореної Таврійської області, а 

північна частина Запорожжя належала Катеринославському намісництву. 1796 року весь південь 

України став Новоросією, яку царським указом від 10 жовтня 1802 р. знову було поділено на 

Херсонську, Миколаївську, Таврійську і Катеринославську губернії. Пасовища й аули ногайської 

орди між річками Конкою, Молочною та Бердою тепер підпорядковувалися Дніпровському й Мелі-

топольському повітам Таврійської губернії. У 1842 р. від Мелітопольського відокремився Бер-

дянський повіт.  
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 По зруйнуванню Січі Росія поділилася із Запорожжям вагомим здобутком своєї давньої 

культури — кріпацтвом. У той час як по всій Європі, і навіть у Туреччині, йшло до ліквідації 

рабовласництва, південь України тільки починав його пізнавати. Величезні «рангові дачі» 

дарувалися царицею її улюбленим генералам, впливовим державним чиновникам, вищій 

аристократії. Нові власники намагалися закріплювати за землею тих, хто на ній вже віддавна жив, 

— козаків та вільних переселенців з попередніх часів. Ті уникали панщини. Поміщики переводили 

на Запорожжя кріпосних із центральних губерній України й Росії. Колишні козацькі зимівники 

часто отримували імена за назвами сіл, звідки прибули нові мешканці: Преображенське, Гуляй-

Поле, Благовіщенка, Омельник тощо. Імена «дачників» теж увічнені в топоніміці області: Петро-

Свистунове, Федорівка, Балабине, Канкринівка, Розумівка. Більш як 12000 десятин навколо 

лівобережного Кічкасу отримав небіж ясновельможного «Грицька Нечеси», генерал Павло 

Потьомкін. Дотепер у м. Запоріжжі є район Павло-Кічкас. Сам князь Таврійський, генерал-

губернатор Новоросійський і Азовський нарізав собі понад 150000 десятин найкращих грунтів на 

Правому березі між теперішніми селами Відрадним та Бабуркою. 

 Зразком успішного хазяйнування є історія роду особистого секретаря Катерини ІІ й начальника 

канцелярії Потьомкіна — Василя Попова. У 1784 р. його дача становила понад 43000 десятин. 

Вийшовши у відставку, генерал-майор Попов заснував центральну садибу на торговому шляху до 

Криму (мав маєтки й там) на місці зимівника біля перевозу через річку Карачекрак. Василівка стала 

чи не найефективнішою економією півдня України, спеціалізуючись на товарному виробництві 

тонкорунної вовни, а згодом і зернових, фруктів, овочів, вина. Майже вся продукція експортувалась 

(у 1847 році тільки вовни було вивезено 1850 пудів). Вже у 1820-х рр. Попов мав рентабельні 

суконний та цегельний заводи, винокурні, шкіряну фабрику, мануфактури з виробництва льняних та 

конопляних тканин. У 1831 р. Василівка ввійшла до розряду волосних містечок. У 1889-94 рр. онук 

генерала збудував помпезний замок, який примхливістю архітектури (в ансамблі з парком і науково-

культурним обладнанням) конкурував з уславленим Воронцовським палацом у Криму. 

Напередодні реформи 1861 року тільки 14,1% населення Олександрівського повіту належало до 

кріпаків. Більшість селян були державними, тобто — персонально вільними. У Приазов’ї великих 

землевласників майже не було — ногайці поки що вільно скотарювали та вирощували на експорт 

просо і ячмінь — їхні сорти віддавна цінувалися на ринках Царгорода-Константинополя-Стамбула. 

У 1826 р. на кошти аулів було засновано Ногайське училище для усякого роду й соціального стану 

дітей — також і російських дворян. Головні дисципліни там були спільними для всіх, от тільки 

мусульмани вивчали Коран, християни — Євангеліє, а євреї й караїми — Тору. Звинувачення у 

нелояльності до Росії під час Кримської війни, ісламська агітація, а головне — зменшення площ 

пасовищ спонукали ногайців восени 1860-го емігрувати до Туреччини. Із 96 аулів у Мелітопольському 

й Бердянському повітах виїхало 60000 душ колишніх кочівників, пращури котрих робили наїзди на 

Україну, але бували й бойовими союзниками козаків. В області були знищені всі рукотворні матеріальні 

сліди життя на цих теренах народу Білого Пса (так вони себе називали). Проте залишилися сотні 

топонімів, що їх ногайці донесли від давніших народів, які населяли Запорожжя. Ось хоч би назви річок: 

Обаташ (Обитічна), Юшанли, Токмак, Берда, Корсак, Янчекрак, Карачекрак, Акчекрак, Утлюк, Атманай, 

Кільтиччя... А місто Ногайськ, засноване у 1821 р., навіщось банально переназвали Приморськом вже 1964 

року.  

У 1799 р. із села Великого Токмака до села Оріхового переїхала канцелярія Маріупольського 

повіту. 1801 року Оріхове першим на території області отримало статус міста. У 1804-42 рр. Оріхів 

був центром Мелітопольського повіту, доки половина міста не вигоріла під час великої пожежі. 

Офіційною датою народження міста Запоріжжя вважається 17 (26) серпня 1770 р. — день початку 

будівництва Олександрівської фортеці на місці «Московського редуту», поставленого генералом 

Мініхом біля гирла річки Мокрої Московки ще у 1736 р. Весняні повені, епідемія чуми примусили 

начальство за рік перенести будівництво на півтори версти західніше. Історичним центром Запоріжжя 

вважають район сучасних вулиць Грязнова–Дзержинського–Української–Героїв Сталінграда. На 
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будівництво й дрова вирубалися віковічні дуби й верби навколишніх лісів. Фортецю зводили 

каторжники-лопатники й батальйон солдатів-москалів. Козаки віддавали перевагу рибальству, 

полюванню та городництву, торгували й чумакували. Над Московкою й Конкою ламали камінь — 

той самий, що тисячоліття тому йшов на кімеро-скіфські стели й менгіри. На річці Кушугум діяв 

вапновипалювальний заводик, яких чимало було на Січі. У 1785 р. фортецю було скасовано як мілітарну 

одиницю, Олександрівськ став цивільним посадом. Населення Запорожжя скоротилося, коли козаки за 

указом від 1792 року отримали землі на Кубані, де вони знову знадобилися імперії як «приборкувачі 

немирних племен» Кавказу. 1792 року олександрівські фортечні мури взагалі зрили. У 1806 р. посад 

отримав статус повітового міста Катеринославської губернії. Тут щорічно відбувалося три великі 

ярмарки: у квітні, липні й жовтні. На той час Олександрівськ пишався чотирма вулицями і трьома 

кам’яними будинками, решта — мазанки, зрубні хати й землянки. Життя передмість було ще 

близьким до колишнього, козацько-хутірського: у Дніпрі й плавнях добре ловилася риба, навколо 

міста було доволі дичини й звіра. 

У травні 1820 р. — з Катеринослава на Кавказ — через Олександрівськ, не зупиняючись, проїхав 

Олександр Пушкін. У 1843 році тут побував інший великий поет, і то не мимохідь, а свідомо.  

«І на Січі мудрий німець 

Картопельку садить, 

А ви її купуєте,  

Їсте на здоров’я 

Та славите Запорожжя. 

А чиєю кров’ю 

Ота земля напоєна, 

Що картоплю родить, — 

Вам байдуже. Аби добра 

Була для городу!» 

Такими думками переймався 29-річний Тарас Шевченко, відвідавши славну Хортицю.  

Першими організованими урядом Катерини ІІ переселенцями до краю були релігійні емігранти 

з Західної Європи: німці та голландці протестантської секти меннонітів. Їм надавалися неабиякі 

пільги: 65 десятин землі на родину, звільнення від рекрутчини й податків на 10-30 років. Неподалік 

від Олександрівська — на острові Хортиця і по Правобережжю — у 1790-1809 рр. було засновано 

18 колоній Хортицького меннонітського округу, зокрема Розенталь (Верхня Хортиця), Айнлаге 

(Кічкас), Гохфельд тощо. 40 колоній було на річці Молочній. Колонія Шенвізе в південно-східному 

передмісті Олександрівська (тепер територія компанії «ЗАЗ») у ХІХ ст. мала 7000 чоловік 

населення. У 1871 р. було засновано меннонітську волость із центром у селі Ніколайфельд (тепер 

Миколайполе). У 1889 році на території Бердянського повіту в 60 німецьких колоніях числилося 

32032 мешканці. Менноніти намагалися зберігати культурно-побутову відрубність. Однак 

протестантська етика націлювала їх на трудове збагачення. Тож їх впливи на економіку краю були 

значними — особливо у започаткуванні прогресивних технологій у сільському господарстві й 

промисловості. У 1882 р. менноніти втратили всі пільги й стали звичайними підданими Росії. 

Відтоді почалася їх еміграція до Канади й США. Трохи виїздили й до Німеччини у голод 1920-22 

рр. та за пактом Молотова-Ріббентропа у 1939-40 рр. Усіх німців було масово депортовано із 

Запорожжя до Казахстану влітку 1941 р. Остаточно ж німецькі назви зникли з карти Запорізької 

області за указом Верховної Ради УРСР від 21 травня 1945 року.  

У 1802 р. дев’ять сіл на Молочних Водах утворили духобори (заслані у «дикий» степ, подалі від 

очей православних ієрархів). Вірогідно, саме за річкою Молочною їх згодом повсюди почали 

називати ще й «молоканами». 

У 1832 р. вздовж лівого (колись «кримсько-ногайського») берега Конки оселили 420 родин 

нащадків колишніх запорожців, котрих привів із Задунайської Січі кошовий отаман Йосип Гладкий 

(за що й отримав дворянство, чин полковника та золотий Георгіївський хрест). Сформоване з них 
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Азовське козацьке військо у 1832-65 рр. виконувало функції берегової охорони на лінії Бердянськ-

Кирилівка. Сам Гладкий вийшов у відставку у 1851 р., помер 1866 р. і похований в 

Олександрівську. Азовські козаки відзначилися 31 травня 1855 р., коли на Бердянському рейді 

з’явилася англо-французька ескадра. Після артилерійських обстрілів місто зазнало важких 

зруйнувань, порт згорів ущент. Але закріпитися на березі десанту союзників не вдалося — їх 

скинули в море азовці.  

У 1808 році з Волині до Олександрівська «для насаджування торгівлі й ремесел» перевели 285 

єврейських родин. Скоро в повіті виросло вісім єврейських містечок. Євреї та караїми масово 

переселялися з Криму під час й опісля війни 1853-56 рр. Наприкінці ХІХ ст. близько 25% населення 

Бердянська, Мелітополя, Великого Токмака сповідували юдаїзм. Існували й суто єврейські села-

колонії, наприклад, Межиріч на Гуляйпіллі. 

До аулів, що їх полишили ногайці, направляли переселенців з Росії, Нахічевані, Польщі, Чехії, 

Сербії, Чорногорії, Греції, Албанії, гагаузів і молдаван, які засновували етнічно компактні села, як-

от Чехоград (тепер Новогородківка у Мелітопольському районі). Ще раніше два села — Велика та 

Мала Лепетихи (від середини ХХ ст. — у складі Херсонської області) — були заселені французами, 

полоненими у війні 1812 року. З Південної Бесарабії до Приазов’я емігрували болгари. Безлад і 

чиновницька сваволя в організації допомоги емігрантам, незвичні умови життя й спалахи епідемій 

примусили більшість із них у 1862 році повернутися на батьківщину. Але частина болгарів 

залишилася. У посушливому степу вкорінилися й їхні знамениті традиції садівництва й 

городництва. Сьогодні болгари компактно живуть у багатьох селах Приазов’я.  

На час скасування кріпацтва в межах теперішньої області вже нараховувалося понад 396000 

душ полікультурного населення. Переважну більшість становили «малороси», тобто українці — 

нащадки козаків та переселенців з Наддніпрянщини. 

 

ЕКОНОМІКА ТА КУЛЬТУРА ХІХ —  

ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ 

У степу існували тисячолітні традиції скотарства. На якийсь час воно набуло нового поштовху до 

розвитку: на світовому ринку встановився великий попит на високоякісну тонкорунну вовну. Тисячі 

пудів її постачалися за кордон. Розводили також коней, корів та кіз, а у посушливому Приазов’ї — 

верблюдів і віслюків; поширювалося товарне свинарство й шовківництво. У рослинництві ще зі 

скіфських часів існувала культура конопель. З їх насіння давили цінну олію, а з бадилля виробляли папір, 

міцну тканину й канати. Посіви зернових мали другорядне значення, доки у середині ХІХ ст. стрімкий 

ріст цін на хліб в індустріальній Європі не стимулював розорювання цілинного степу. 

І на поміщиків, і у колоніях працювали переважно наймані робітники. Працювали колишні 

козацькі промисли, перетворені на казенні, вотчинні, купецькі мануфактури. Тільки протягом 1820 

року у трьох повітах відбулося 46 ярмарків. Торговельними центрами cтали Олександрівськ, Оріхів, 

Мелітополь, Гуляй-Поле, Великий Токмак, Мала Знам’янка (тепер Кам’янка-Дніпровська). 

1814 року губернатор Новоросії Рішельє ініціював спорудження морської пристані в гирлі 

Обитічної, його наступник Ланжерон у 1821 р. виклопотав для Ногайська статус міста. Але у 1825 р. 

новий генерал-губернатор Воронцов домігся скасування указу про розвиток Ногайського порту (бо 

вбачав у ньому вигоду для своїх конкурентів — місцевих поміщиків Канкрина, Попова, Орлова-

Денисова). Натомість за два роки він розпочав будівництво пристані біля аулу Берди. У 1836 році 

Берди було оголошено «відкритим портом» і сюди завітало перше іноземне судно, у 1838 р. їх 

побувало вже 50. Від 1853 року з кожних 10 пудів сипучих вантажів на користь порту йшло 5 коп. 

сріблом. Назва Бердянськ з’явилася разом зі статусом міста у 1841 р. Через портову митницю 

експортувалася третина хліба, конопляної олії та канатів, вовни й сала, вироблених у південних 

губерніях. У 1848 році місто мало 6 парових млинів, 15 рибних та 22 цегельно-черепицеві заводи, 

галетну, макаронну й салотопну фабрики, 200 зернових складів, 70 лавок, 2 готелі, трактири, кав’ярні, 

казино. У 1876 р. англієць Джон Грівз відкрив тут механічні майстерні — через десять літ це вже був 
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найбільший в Європі завод сільгоспмашин. Бердянська електростанція почала подавати струм у 1890-х 

роках. У місті діяли іноземні консульства, фінансово-торговельні біржі, банки. 

 Хоча Мелітопольський повіт було започатковано указом Катерини ІІ ще у 1784 р., лише 7 січня 

1842 р. розбагатіла слобода Кизияр-Новоолександрівка отримала статус повітового міста і назву 

Мелітополь. Так нарешті здійснилася фантазія цариці заснувати місто меляси-меду неподалiк від 

Молочного лиману, де колись буцімто стояв античний поліс Меліта. Міщани отримали значні 

податкові пільги, а місто, що слушно вважалося «воротами Криму», — поштовх до розвитку. У 1849 

році з 464 міських будинків 360 були вже цегляними. Під час Кримської війни Мелітополь був 

прифронтовою зоною. Тут діяло 12 лазаретів, з них лише один наметовий — на 800 місць. Тоді ж 

німецький винахідник Сіменс почав тягнути першу в Росії телеграфну лінію Петербург—

Севастополь, яка пройшла й Мелітопольщиною. В місті функціонували 103 крамниці, 9 винниць, 

чимало оптових складів, олійні, спирто-горілчана й тютюнова фабрики, заводи братів Классенів, 

Голубчина, Нейфельда. Наприкінці ХІХ ст. у Мелітополі діяло 350 торгових і 30 промислових 

підприємств; фінансові установи, зокрема перше в Росії товариство взаємного кредиту, філії Азово-

Донського й Петербурзького міжнародного банків. У 1897 р. в Мелітополі нараховувалося 15489 

душ міщан. 

Розпочата між Францією й Росією суперечка за право володіння ключами від храму в Назареті 

вилилась у виснажливу Кримську війну 1853—56 рр., що закінчилася поразкою царської імперії. 

Анахронізм кріпосництва став настільки зрозумілим, що 1861 року Олександр ІІ його нарешті 

скасував. Вихід з політичної ізоляції приніс у Росію зарубіжні інвестиції, почалося подолання її 

економічної недорозвиненості. Надзвичайно вигідною справою стало будівництво залізниць. 

Прокладена у 1870-73 рр. Лозово-Севастопольська лінія зв’язала край з Москвою, а за два роки і з 

Кримом. У колонії Шенвізе почала працювати загальнодоступна телеграфна станція. У 1898 році поїзди 

рушили гілкою Чаплино—Бердянськ (портове місто мало телеграф уже в 1859 році). У 1900-02 рр. 

почала діяти ІІ Катерининська залізниця, що пролягла від станції Волноваха через Пологи до 

Олександрівська (колишня Катерининська станція тепер має назву Запоріжжя-ІІ), а далі — Кічкаським 

мостом через станцію Верхня Хортиця у західному напрямку. Незабаром було приєднано гілку 

Федорівка—Великий Токмак—Царекостянтинівка. Ставши значним залізничним вузлом, 

Олександрівськ ще більше зміцнів як центр експортної торгівлі зерном. Цьому сприяла його роль 

першого річкового порту нижче від порогів. «Друге пароплавне товариство по Дніпру» базувало тут 20 

суден, що перевозили вантажі до портів Чорного моря. Відтоді, як перший пароплав (побудований у 

київському маєтку графа Воронцова-Дашкова) подолав пороги ще у весняну повінь 1825 року, 

спустившись до Херсону, щоби ніколи не повернутися, Дніпро в його порожистій частині 

залишався непрохідним для торгових суден, більших за традиційні «дуби» — максимум на 40 

пасажирів. 

Передреформенний перепис 1861 року подавав у Олександрівську усього 3819 постійних 

мешканців: дворян — 301, купецького стану — 421, духовних — 21, міщан — 1807, державних 

селян — 677, тимчасовозобов’язаних селян — 33, дворових — 15, колишніх військових — 184, 

відставних нижчих чинів і членів їх сімей — 189, колоністів —23, решта 148 — цигани, колодники, 

каторжани. З належних йому 2749 десятин землі місто займало 262. Вже у другій половині ХІХ ст. 

на заводах Коппа, Леппа, Вальмана, Мензиса, Кацена працювало понад 1000 чоловік, які 

продукували сіялки, віялки, жниварки, соломорізки, плуги, деталі млинів. 13 заводів 

Олександрівського повіту щороку випускали продукції на 1,5 млн. рублів. У місті діяли 5 парових 

млинів, 5 цегелень, тютюнова фабрика, чимало дрібних миловарень, олієнь і маслобоєнь, 

крупорушок і металообробних майстерень. У 1875 р. в приватному домі на розі сучасних вул. 

Леппіка й пр. Леніна було відкрито повітову лікарню. Хортицю відвідав Микола Лисенко і, 

сповнившись тут натхненням, невдовзі написав оперу «Тарас Бульба». В той час як усе Запорожжя 

перетворювалося на область екстенсивного землеробства, Бердянськ, Мелітополь й Олександрівськ 

входили до десятка найшвидше зростаючих індустріально-торговельних міст Росії. Між 1861 та 
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1897 роками населення імперії побільшало на одну третину. За той же час в Запорозькому краї воно 

виросло майже утричі — до 960600 чоловік. 

Першим практичним дослідником історії краю випало бути менноніту родом з Хортицького 

округу Йоганесу Корнісу. Спочатку робітник у мірошника, а згодом чумак, розбагатівши, він купив 

хутір Юшанли, де розводив елітних овець та коней, почав вирощувати товарну картоплю й тютюн 

(турецьке зілля віддавна культивували козаки у своїх зимівниках). Коли 1837 року Корніс на 

власний кошт узявся до розкопок курганів уздовж Молочної річки, державне шовківництво в 

Таврійській губернії ревізував Петро Кепплен. Етнограф і географ, згодом академік, Кепплен 

побував на розкопках, відвідав Кам’яну Могилу й звернув увагу науковців на її петрогліфи. За його 

рекомендацією Кoрніс отримав фінансову підтримку Російської Академії наук і за три роки дослідив 

та описав 13 курганів кочівників ІХ–ХІІІ ст. Ретельні дослідження печер Кам’яної Могили проводив у 

1889–91 рр. професор Петербурзького університету М. І. Веселовський. Він же у 1912-17 рр. розкопав 

знамените поховання скіфського царя V ст. до Р.Х. — курган Солоха. 

Піонером запорозького краєзнавства був Яків Новицький — нащадок наказного гетьмана Іллі 

Новицького й рідної сестри дружини гетьмана й дипломата Пилипа Орлика. Закінчивши 

Олександрівське повітове училище (самоосвіті Якова сприяв вільний доступ до бібліотеки голови 

повітової шкільної ради й мецената барона Миколи Корфа), Новицький працював учителем у 

сільській школі Вознесенки, друкуючи свої історичні розвідки у фаховій пресі. 23 січня 1876 р. його 

було обрано дійсним членом Південно-Західного відділу Російського Географічного товариства. За 

два роки по тому його вигнали з учителів за розповсюдження українознавства. Яків Новицький не 

припиняв наукової праці. Згодом він був нагороджений орденами Св. Анни та Св. Станіслава й 

срібною медаллю Московського університету. У 1921 р. Новицький став першим директором 

Запорізького музею історичних цінностей. Великий моральний і матеріальний внесок у вивчення 

історії краю зробив катеринославський підприємець (розбагатів, відкривши поклади залізної руди у 

Кривому Розі), археолог-аматор і меценат (завдяки чому збанкрутував) — Олександр Поль. Німець 

по батькові, а по матері нащадок гетьмана Полуботка, він фінансував етнографічні експедиції 

професора Яворницького й розкопки на Хортиці й Великому Лузі. Олександр Поль жив у 

Катеринославі, де зібрав найкращу колекцію старожитностей Північного Причорномор’я й заснував 

музей. 

На початку ХХ сторіччя в Запорозькому краї жило 1310000 чоловік. Економічний бум 

позитивно впливав на умови життя переважно тих 14% населення, котрі мешкали в містах. 

Освітлювані електричними ліхтарями центральні вулиці Олександрівська, Токмака, Оріхова, 

Бердянська, Мелітополя були вимощені бруківкою. Діяли водогони, асенізаційні й санітарні 

служби. Селяни призвичаювалися купувати взуття, одяг, посуд, реманент та інші речі фабричного 

виробництва.  

З ліквідацією запорозького козацтва була знищена й його система шкільництва, яка розвивалася 

з кінця XVI cтоліття. Січові школи, окрім загальної освіти, давали також спеціальну: канцелярську, 

дипломатично-фінансову, «вокальної музики і церковного співу»... Освітня мережа на Запорожжі 

почала зростати з другої половини ХІХ ст. Більшало шкіл національних меншин: німецьких, 

єврейських, болгарських, грецьких тощо. Але навчання українською мовою, офіційне її уживання та 

друкування нею книжок (виключення робилося тільки для п’єс і вокальних творів) були під 

забороною до 1905 року. В Бердянську першу школу у 1838 р. заснував на власні кошти міщанин Д. 

Пачекчієв, але керч-єнікалейський градоначальник заборонив «это безобразие». Перше повітове 

трикласне училище відкрилось у Мелітополі в 1871 р. У 1900 році стала «повною» Олександрівська 

жіноча гімназія, було засновано перше в Україні механіко-технічне училище з семирічним терміном 

навчання (тепер Національний техуніверситет). З 1903 р. у Маріїнському (на честь цариці-матері) 

училищі навчали глухонімих дітей і готували сурдопедагогів найвищої кваліфікації. Незабаром в 

Олександрівську вже були: дві жіночих та чоловіча гімназії, учительська семінарія, 33 початкові 

школи. У Бердянську діяли комерційне училище й морехідні класи, в Хортиці, Софіївці, Токмаку — 
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фабрично-заводські училища, недільні школи, різні спеціальні курси (як-от агротехнічні, з яких 

виросла теперішня Мелітопольська академія). У 1914 році край мав 16 реальних училищ і 13 

гімназій, земські, парафіяльні й приватні школи — загалом 886 навчальних закладів. Випускниками 

Бердянської гімназії були лейтенант Шмідт (син начальника Бердянського порту контр-адмірала 

П.П. Шмідта) та В.А. Хавкін — видатний науковець, засновник бактеріологічного центру в Індії, 

який носить його ім’я. В Бердянську народився, хоч виріс і навчався у Ногайську, визначний митець 

і архітектор Опанас Сластіон.  

Великою  популярністю  користувалися  театри  (в Олександрівську їх було чотири). Класик 

естради Леонід Утьосов згадує в мемуарах про дореволюційні гастролі з одеською театрально-

цирковою трупою в Олександрівську, де він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, дочкою 

зернового біржовика. В містах діяли сінематографи. В Олександрівському міському саду, 

закладеному в 1910 році, успішно виступав чоловічий хор під керівництвом П.Г. Журавльова, 

робітника заводу Коппа й дипломанта Всеросійських вокальних імпрез. Не бракувало популярності 

й Олександрівському самодіяльному театру, що мав власний духовий оркестр і групу гармоністів. 

Репертуар складався з п’єс Котляревського, Квітки-Основ’яненка, Кропивницького та інших 

класиків.  

Великий попит був на вироби місцевих столярів-різьбярів, плетільників з лози, очерету, 

ситнягу. Каменярі Янцівського й Комишуваського кар’єрів славилися скульптурними портретами, 

декоративними вазами й надгробками з граніту. Все Гуляй-Поле займалося надомним ткацтвом. У 

Мелітополі, Бердянську, Олександрівську вже існували приватні колекції старожитностей, на грунті 

яких виростали історико-краєзнавчі музеї. Перед Першою світовою війною у трьох повітах діяло 

499 публічних бібліотек, видавалася різноманітна місцева преса. Зокрема й нелегальна. 

 

ЗАПОРОЖЖЯ В ЕПОХУ РЕВОЛЮЦІЙ 

З кінця XVIII й упродовж ХІХ століття по всій території області не раз спалахували селянські 

заворушення й бунти. Іініціаторами найчастіше бували нащадки козаків-запорожців. Бунти 

придушували силами поліції й армії, донських, а то й кубанських «казач’їх» ескадронів. У 1879 р. 

підпільна організація «Народна Воля» підготувала в Олександрівську вибух царського потягу, але 

Олександр ІІ Визволитель був вбитий пізніше, у Петербурзі. Колега Желябова й Кибальчича по 

тероризму, праонука останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Софія Перовська 

неодноразово гостювала у Василівці, де жила її мати (сьогодні в її будинку міститься лікарня). У 

1886 р. до Василівки із заслання приїхав молодший брат Софії Василь Львович, який відтоді майже 

30 років служив управителем маєтку Попових. У Василівці існує легенда, ніби граф Перовський 

поклопотався, аби після страти тіло Софії було таємно перевезено з Петербурга й поховано на 

місцевому кладовищі під безіменною кам’яною брилою неподалік від могили її матері. 

1882 року вперше організовано страйкували залізничники Південних майстерень, «підбурювані 

жидами й соціалістами», як повідомлялося у жандармських зведеннях. На початку ХХ ст. містами 

краю прокочувалися хвилі єврейських погромів (після одного з них був змушений покинути 

навчання у Олександрівському механіко-технічному училищі Влас Чубар). Революційний рух 

роздмухала поразка Росії у війні з Японією. В Олександрівську, Мелітополі, Бердянську 11-14 грудня 

1905 р. тривали запеклі бої робітничих дружин з поліцією. Першу збройну експропріацію місцевого 

негоціанта провела група юних анархістів Мелітополя ще у 1903 році. В 1905-10 рр. у Гуляй-Полі 

активно діяла організація анархістів-комуністів «Союз бідних хліборобів». У її складі бойове 

хрещення відбув і Нестор Махно. За участь у вбивстві пристава він отримав смертний вирок, 

змінений йому «по малолітству» на довічне ув’язнення. 

Аграрну реформу Столипіна прихильно зустріли на Запорожжі, де ще зберігалася пам’ять про 

вільні козацькі зимівники. У 1907-1914 рр. з общинного землекористування вийшло понад 20000 

дворів — 25% від їх загального числа. Тільки у Мелітопольському повіті самостійними cтали 55,4% 

хазяїв, які заснували 1508 фермерських господарств. Такі хазяї застосовували техніку, добрива, 
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елітні сорти рослин, засоби боротьби зі шкідниками, передплачували агрономічні часописи. В той 

же час бідняцькі наділи залишалися малопродуктивними, часто продавались їх власниками, котрі 

переїздили до зрусифікованих міст, де поповнювали ряди пролетарів. 

У 1863 р. німець-менноніт Я. П. Копп відкрив у Шенвізе свій перший механічний заводик. У 

1910 р. до найпотужніших у Росії компаній сільськогосподарського машинобудування належав 

заснований ним синдикат «Урожай», що об’єднував 15 заводів у різних містах. Синдикат був би 

монополізував ринок землеробського знаряддя, але з ним вже конкурували інші компанії того ж 

напрямку (діючі з ХІХ сторіччя нащадки тих підприємств доводять раціональність територіально-

економічного прогнозування їх засновників). У передвоєннім 1914 році в краї діяло 657 

промислових і чимало фінансових установ (тільки в Олександрівську було 11 банків). 

З початком у серпні 1914 р. Першої світової війни краєм прокотилися погроми крамниць, над 

якими майоріли німецькомовні вивіски, було закрито олександрівську газету «Burger Zeitung», 

розпущено народжене 1910 року у Верхній Хортиці «Товариство охранителів природи» — 

більшість його членів були місцевими німцями. У 1916 р. місто відкупило в колоністів острів 

Хортицю — й невдовзі браконьєри вирубали залишки тамтешніх реліктових дубів. Великі колонії 

Гальбштадт, Блюменталь, Гохштедт, Фрідріхсфельд офіційно було перейменовано на: Молочанськ, 

Лугове, Високе, Широке... 

Тільки-но почалися невдачі на фронтах, як істерія імперського патріотизму змінилася 

протверезiнням. Через нестачу робочих рук потерпало сільськогосподарське виробництво — 

підстрибнули ціни на харчі. У 1915-16 рр. в антивоєнних страйках взяло участь майже 27000 

мешканців Запорожжя. Втім індустрія наразі отримала поштовх до прискореного розвитку — як 

воно завжди буває під час воєн. До краю евакуювалися заводи з прифронтових зон, започатковувалися 

нові виробництва й технології. У Бердянську почали діяти Варшавський арсенал і франко-бельгійський 

аеропланний завод. У кінці 1914 р. до Олександрівська з Варшави було переведено Центральні 

автомайстерні. Запорізький сталепрокатний завод є нащадком фабрики, що у 1916 р. перебазувалася 

сюди з Риги, щоби у тиловому спокої продукувати колючий дріт. Того ж року в Олександрівську 

народилось акціонерне товариство «Дюфлон, Константинович і Ко» — ДЕКА (сьогодні «Мотор 

Січ»), яке розгорнуло виробництво моторів до бойових аеропланів. Зокрема для сконструйованого в 

Києві Ігорем Сікорським першого в світі дальнього бомбардувальника «Ілля Муромець». Інші 

фабриканти постачали армії візки, похідні кухні, корпуси снарядів, мін, гранат, приціли до 

рушниць. Завод Коппа протягом 1916 року випустив 316 бомбометів. З припливом 10000 біженців із 

західних губерній число мешканців Олександрівська сягнуло 72900 чоловік. 

 Після Лютневої революції ради робітничих, селянських та солдатських депутатів (переважно на 

платформі лівих соціалістів-революціонерів та меншовиків) з’явилися в Бердянську, Мелітополі, 

Великому Токмаку, а 8.03. 1917 й у Олександрівську. Робітники Катерининської й Південної залізниць 

разом з учнями старших класів створили місцеву філію товариства «Просвіта». Були засновані козацькі 

курені «Хортиця» та «Січ», формувалися загони Вільного козацтва. У Мелітополі й Бердянську 

утворилися польські товариства. Селяни схилялися до ідей українських есерів, які виступали за 

легальний перерозподіл землі. У містах популярними були кадети, більшовики та єврейські соцпартії 

«Бунд» і «Поалей-Ціон». Всюди активно діяли професійні спілки. Військові частини підтримували ідею 

самостійної України. В Олександрівському повіті вибори до Українських Установчих зборів виграли 

Селянська Спілка та УПСР, більшовики отримали 20% голосів. У грудні 1917 р. вони почали бої проти 

українських військ в Олександрівську.  

10 грудня Бердянська міська дума засудила заколот Леніна й визнала вищим органом влади 

Центральну Раду в Києві. 2 січня 1918 р. чотири ешелони червоногвардійців, що прибули в 

Олександрівськ із Петрограда й Москви, захопили Південний вокзал, мости й пристань. Запорожжя 

почало знайомитися з режимом воєнного комунізму. 20 січня декретом Раднаркому за підписом Леніна 

було націоналізовано завод ДЕКА, виробництво двигунів припинилося.  

Селяни почали стихійно ділити поміщицьку землю ще у 1917 р. З економій і багатих колоній 
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вивозилося зерно, машини, знаряддя, худоба, меблі, одіж. Решту нищили. За рішенням 

Мелітопольського повітового з’їзду рад від 22.01.1918 було конфісковано маєток Попова у Василівці, 

селянам передано 33000 десятин землі. Палац розграбували за ініціативою голови ревкому Малахова — 

місцевого перукаря. Бібліотеку й експонати етнографічного музею спалили, телескоп обсерваторії й 

прилади метеостанції потрощили, вирубали парк, на дрова пішли двері, вікна, паркет. Більшовицько-

лівоесерівські продзагони шугали по селах, вилучаючи всі харчі, на які могли натрапити. Тільки у 

березні з Мелітопольського повіту до центральних губерній Росії було вивезено 595 вагонів хліба.  

Олександрівськ від березня перебував під контролем військ УНР. 17 квітня на мітингу біля 

Народного дому (згодом кінотеатр ім. Леніна) сотник легіону Українських січових стрільців Василь 

Вишиваний закликав перейменувати стару площу Пушкіна на майдан Волі. Ця назва залишилася 

дотепер. Сотник, титул і справжнє ім’я якого — ерцгерцог (кронпринц) Вільгельм фон Габсбург-

Льотрінген, був онуком передостаннього імператора Австро-Угорщини Франца-Йосифа ІІ. Василь 

Вишиваний — його літературний псевдонім, бо писав вірші українською. Сьогоднішня площа 

Пушкіна з’явилась у Запоріжжі тільки у 1960-х роках.  

Після перевороту на користь гетьмана Скоропадського, інспірованого в Києві 29.04.1918 

німецьким генштабом, австрійсько-німецькі сили встановили на Україні напівокупаційний режим, 

але відновилося місцеве самоврядування. 15 травня в Олександрівську почало діяти Бюро 

інженерів. У всіх школах повіту було введено дисципліну українознавство, викладання дозволили 

фахівцям з військовополонених галичан. 11 червня на засіданні міської думи щойно відкритому 

народному університету було присвоєно ім’я Плеханова. У повіті тоді ходили місцеві гроші — 

бони, надруковані за ескізом викладача технічного училища В. М. Невського. На 1.11.1918 із 48 

підприємств працювало 28. Стояли найбільші: ДЕКА, «Лепп і Вальман», «Я. П. Копп», «Борман, 

Шведе і Ко». В Олександрівську й Бердянську зареєструвалося 5000 безробітних, хто мав роботу — 

страйкували. В листопаді з Харкова на південь рушив Запорізький корпус головнокомандуючого 

силами Директорії на Лівобережжі полковника Болбочана, який ще у квітні розбив більшовиків у 

Криму й Північній Таврії, а потім базувався в Мелітополі й Олександрівську.  

Поразка Австрії й Німеччини у Першій світовій війні припинила примусовий експорт хліба до 

них з України, натомість відновився його насильницький вивіз у більшовицьку Росію. У лютому 

1919 р. Олександрівськ зайняли частини махновців і Червоної армії під командуванням П. Дибенка. 

Більшовики видали «Правила внутрішнього розпорядку» для трудящих: профспілки 

зобов’язувалися стежити за дисципліною, не допускаючи запізнень на роботу і будь-яких зборів, 

окрім виборів до рад робітничих депутатів. 15 березня бригада Махна захопила Бердянськ, 17-го 

червоні взяли Мелітополь. До квітня з Олександрівського повіту вивезли 100 вагонів хліба, 2200 

тонн ще чекали відправки, на Мелітопольщині у селян вилучили 10000 тонн зерна й борошна. 30 

травня з Бердянського й Дніпровського повітів у Петроград відправили 200 вагонів хліба. З Дону 

сунула Добровольча армія генерала Денікіна. 8 червня денікінці взяли Бердянськ. Червоні відійшли 

на Правобережжя, білі панували в краї до кінця 1919 року. Але поза містами реальна влада 

належала Повстанській армії Нестора Махна. 

 

 

 

 

МАХНОВСЬКИЙ РУХ 

У 1918-21 рр. Запорожжя стало ареною найпотужнішого у ХХ столітті збройного повстання 

селян, яке очолив Нестор Іванович Махно (07.11.1888 – 25.07.1934). Звільнений з Бутирської тюрми 

Лютневою революцією, він у березні 1917-го повернувся до Гуляй-Поля таким самим переконаним 

анархістом і зразу взявся «насаджувати волю»: скликав ради всіх трударів, організував облік і 

розподіл майна поміщиків і багатих колоністів, ініціював утворення добровільних землеробських 

комун. Навіть трохи очолював профспілку металістів і спершу виглядав найпоміркованішим з 
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місцевих революційних лідерів. Махно покинув Гуляй-Поле разом з відступаючими червоними 

загонами, але скоро повернувся додому. Махновський загін з 2000 партизанів, що восени 1918-го 

нападали на окремі австро-німецькі частини й гетьманську Державну варту, за якийсь рік виріс у 

стотисячну, добре озброєну «Революційну Повстанську Армію України (махновців)». На 

реквізованих у німецьких колоніях тачанках (легких ресорних екіпажах, запряжених трійкою коней) 

махновці, озброєні важким «максимом» та кількома ручними кулеметами «люїс», являли собою 

нищівну силу у ближньому бою проти кінноти. Від повстанців кулеметну тачанку перейняли 

будьонівці. На озброєнні Радянської Армії цей прототип бойової машини піхоти перетривав аж до 

1956 року. Спираючись на якнайширшу підтримку селян, махновці швидко розгортали фронт, 

робили глибокі рейди по ворожих тилах, а у безвихідних ситуаціях могли вмент розчинитися серед 

степу. Повстанська армія контролювала Північну Таврію і Катеринославщину, сягаючи кордонів 

Війська Донського на сході та Київщини й Поділля на заході. 

Махно свідомо протистояв будь-якій централізованій державній владі — «засобові поневолення 

трудового народу». Під гаслом «Влада породжує паразитів» повстанці однаково уперто билися 

проти військ гетьмана Скоропадського, Симона Петлюри, червоних комісарів чи білих офіцерів. 

Проте інколи йшли на тактичні угоди з усіма, крім білих. Анархіст-комуніст Махно тричі укладав 

угоди з «ідеологічно близькими» більшовиками, хоча вони не раз засилали агентів, що мали його 

вбити. Брутальність ЧК, захланність продзагонів у тилу повстанців щоразу провокували їх на бойові 

дії проти більшовиків. У добровільній, інтернаціональній за складом армії воювали й суто етнічні 

підрозділи: болгарські ескадрони, артилерійські роти з німецьких та єврейських колоністів. На 

Гуляйпіллі працювали хлібороби-одноосібники й селянські кооперативи, промислові й навчальні 

заклади, збиралися з’їзди представників усіх вільних районів. Культпросвітвідділ Повстанської 

армії провадив лекційну роботу, організовував театральні вистави, видання газет і анархістської 

літератури. Пропаганда усіх лівих партій, включно з більшовицькою, не заборонялася. 

У вересні 1919-го повстанці розгромили бази постачанння та комунікації білих, що зупинило похід 

Денікіна на Москву.  

20 жовтня у Гуляй-Полі «Військово-революційна рада Революційно-Повстанської армії України 

(махновців)» прийняла декларацію «Про непримиренну боротьбу проти «воєнного комунізму» й захист 

села від експлуатації містом» — більшовики звинувачувалися в узурпації влади й придушенні 

політичних свобод. 

У 1920-му армія білих, виходячи з Криму, кілька разів захоплювала Приазов’я й Олек-

сандрівськ. Делегація махновців підписала у Харкові останню угоду з більшовиками про спільний 

фронт проти Врангеля. Восени трьохтисячний кінний корпус Повстанської армії першим форсував 

Сиваш і блискавичним рейдом захопив Сімферополь, розчистивши більшовикам шлях до 

заволодіння Кримом. Зі своєї ставки у Мелітополі червоний командарм М.І. Фрунзе наказав 

знищити всіх махновців, якщо відмовляться далі служити більшовикам. Більшість гуляйпільських 

кіннотників у Криму нагло були порубані й розстріляні червоними 25.11–1.12.1920. Кілька сотень 

повстанців пробилися з півострова до Гуляй-Поля. По тутешніх селах шаліли продзагони: 

уродженцям Центральної Росії найпосередніше хазяйство здавалося куркульським, китайцям та 

іншим інтернаціоналістам було все одно, кого грабувати. Першу половину 1921 р. Махно провів у 

безперервних рейдах проти більшовицьких окупантів. Виснажений боями, десятки разів поранений, 

він нарешті розпустив залишки своєї армії, а сам 26 серпня 1921 р. з дружиною Галиною і 70-ма 

бійцями перейшов через Дністер, щоб здатися румунським прикордонникам. 

Махновщину, як і Запорозьку Січ, було ліквідовано не через військову перемогу над нею, а 

завдяки політичним маніпуляціям. Наляканий Кронштадтським повстанням і бунтами селян по всій 

країні, Ленін у березні 1921 р. оголосив про скасування продрозверстки. Десятий з’їзд РКП(б) 

ухвалив перехід «всерйоз і надовго» до нової економічної політики: особиста власність на землю й 

засоби виробництва, право розпоряджатися плодами власної праці, прозора податкова система.  

Повстанці — самі поголовно селяни — хотіли працювати, а не воювати. Лише окремі банди 
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«непримиренних» діяли до 1930-х. Після оголошення амністії більшість махновців легалізувалися. 

Дехто повертався з еміграції, щоб спокійно жити й навіть робити кар’єру, як-от колишній начальник 

повстанської контррозвідки Лев Зіньковський (Задов), що обіймав високу посаду в Одеському ГПУ. 

Але згодом йому й усім махновцям пригадали старі гріхи — і сліди повстанців загубилися по 

в’язницях і таборах.  

В еміграції Нестор Іванович Махно, залишаючись чужим для всіх, окрім західних анархістів, 

встиг написати мемуари й помер у Парижі 1934 року. Його було поховано у Стіні Комунарів на 

цвинтарі Пер-Лашез. Попри всі дефамації за радянських часів на Запорожжі, в народі, завжди 

зберігався героїчний образ Батька Махна. 

 

МІЖ ДВОХ ВОЄН 

8 липня 1920 р. — перший день народження Олександрівської губернії. 15 березня 1921 р. 

губцентр було перейменовано у місто Запоріжжя. Продрозверстку скасували в Росії. На Україні її 

виконували до кінця року під контролем голови Ради Української трудової армії Й.В. Сталіна, який 

побував і в Запоріжжі, де разом з Ф.Е. Дзержинським (головою ЧК й наркомом шляхів сполучення) 

проводив нараду з питань вивозу хліба. Літо 1921 р. було посушливим, на степовий край насувався 

ніколи не бачений тут голод. 

«Андріївська волость Бердянського повіту: із загального числа мешканців у 12135 душ до 6 

квітня померло — 3467 душ. Решта абсолютно голодують (їдять глину… мертвечину; зареєстровано 

багато випадків трупоїдства)», — повідомляла столична газета «Пролетарська правда» у 1922 р. 

Центр виділив губернії 22000 «голодних пайків» (16500 пудів хліба). Тим часом звідси було 

вивезено «на допомогу голодуючим Поволжжя» 600000 пудів збіжжя. На 1 травня в губернії, до 

якої прибуло багато біженців з безхлібніших регіонів, було зареєстровано 1,4 млн. голодуючих, 

14000 хворіло на тиф і психічні розлади. Натомість 6000 родин виїхали з краю деінде. Запорожжю 

допомагали харчами Подільська губернія та зарубіжні організації: американська АРА, 

Чехословацький комітет, Місія Нансена, «Червоний хрест» Німеччини, канадські менноніти. Вони 

відкривали безкоштовні їдальні в містах і селах, передавали селянам техніку й посівне зерно. 

Тільки-но ситуація змінилася на краще, доброчинникам заборонили «зміцнювати куркульство й 

вести релігійну пропаганду» і вислали з країни. 7 березня 1923 року Запорізьку губернію скасували, 

покраявши її територію на Бердянський, Запорізький, Мелітопольський та Маріупольський округи, 

що відійшли до різних губерній. 

10.03.1923 у Кічкасі на заводі нафтодвигунів (екс-«Вальман») зібрали перший трактор 

«Запорожець», який демонструвався на виставці в Москві й отримав схвальні відгуки фахівців. 

Наступного року в кооперації з токмацьким заводом «Червоний прогрес» було випущено 200 таких 

тракторів. Буккери й віялки, вироблені в Токмаку, купували Іран і Туреччина, а бердянська жатка 

«Ідеал» (колишнього заводу Грівза) отримала диплом І ступеня на міжнародній виставці в Афінах. 

Бердянськ відновив транспортне сполучення з портами Франції та Італії. У 1924 р. запорізькі 

підприємства «Інтернаціонал» (дротово-цвяховий), «Пролетарій» (Маріїнський), «Красная звезда» 

(Катерининський), «Комунар» (об’єднані «Копп», «Лепп і Вальман», «Копп і Гелькер») сягнули 

рівня виробництва зразкового 1913 року. В місті діяли: електростанція (500 к. с.), 32 

металообробних і 6 заводів сільгоспмашин та авіамоторний №29 (ДЕКА); 8 парових млинів, 5 

шкіряних і 6 маслозаводів, тютюнова, кондитерська, ситценабивна й деревообробна фабрики, 

горілчаний, ковбасний і хлібозавод, плюс 624 приватних малих підприємства. Із 650 торговельних 

закладів 100 були державними, 82 — кооперативними, решта — приватними. Наприкінці 1925 року 

у Запоріжжі жило 47500 чоловік. У 1930 р. «Комунар» став першим в СРСР заводом, де почали 

серійно виробляти зернозбиральні комбайни.  

  З XVIII cт. не припинялися спроби підкорити Дніпрові пороги, що одвіку унеможливлювали 

наскрізне судноплавство найбільшою (після Дунаю й Волги) рікою Європи. Було розроблено й 

почасти реалізовано десятки проектів шлюзування Дніпра. Аж ось у 1905 р. інженери Графтіо й 
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Максимов уперше подали проект трьох гідроелектростанцій на порогах. У 1917-20 рр. (за 

дорученням царського міністерства шляхів, підтвердженим Тимчасовим, а згодом і ленінським 

урядами) проблему порогів вивчав професор В.Л. Ніколаї. Документи й спеціалістів його експедиції 

денікінці евакуювали з Кічкасу до Анапи, а звідти — на Принцові острови. Ніколаї подав до комісії 

електрифікації Росії ГОЕЛРО проект двохгребельної ГЕС, але його не було затверджено. У 1921 р. 

дослідно-проектну організацію «Електробуд» (згодом «Дніпробуд») очолив професор І.Г. 

Александров. Він провів ретельні розвідки порогів, опрацював теоретичні набутки своїх численних 

попередників і розробив проект одногребельної ГЕС та генеральну схему створення на її базі 

індустріально-енергетичного комплексу — Дніпрокомбінату. Доля Дніпрогесу висіла на тонкій 

павутинці. Так 1.09.1925 на останньому нічному засіданні Особливої планової комісії у Кічкасі 18 з 

її 20-ти членів оцінили плани Александрова як «фантастичну маячню». Директори й інженери 

заводів Півдня України подали докладну Ф.Е. Дзержинському «про несвоєчасність побудови 

потужної ГЕС там, де її енергію нікому буде споживати». Звернулися за оцінкою проекту до 

американської компанії H.L. Cooper &Co. Інженер-полковник Х’ю Купер, проектант і будівничий 

гідростанцій на Міссісіпі й Ніагарі, проплив у човні порогами, роздивився у Кічкасі й у своїй 

доповіді на засіданні Раднаргоспу 9 вересня 1926 р. підтримав Александрова. Проте вніс корективи 

до його проекту. Замість прямолінійної, запропонував створювати дугоподібну греблю, і не з 

бутового каменю, а бетонну; шлюз робити не чотирикамерним, а з трьох секцій. Купер наполягав, 

що успіх можливий лише за умови високої механізації будівництва. 21 жовтня Перша 

Всеукраїнська конференція КП(б)У остаточно ухвалила 9-й варіант проекту Александрова. 

7.02.1927 було призначено персональний склад правління будівництва Дніпровської державної 

електричної станції (Дніпрельстан): голова правління — економіст Е.І. Квірінг, голова техради — 

І.Г. Александров, начальник будівництва —О.В. Вінтер, головінженер — Б.Є. Веденєєв, інженер-

будівельник — П.П. Роттерт. 15.03.1927 у Кічкасі розпочалися скельні й грабарські роботи, а вже у 

липні встановили перший ряж правобережної перемички. 8 листопада на офіційне відкриття 

будівництва найбільшої в Європі ГЕС прибули члени уряду УРСР: Л.М. Каганович, Г.І. 

Петровський, В.Я. Чубар, В.П. Затонський. Після мітингу в тіло майбутньої греблі ними було 

закладено символічний кубометр бетону й лист нащадкам, встановлено металеву меморіальну 

дошку. Генеральний план промислового Дніпрокомбінату було затверджено 4.11.1930. 

Дніпрогес зводили десятки тисяч українських селян, що полишили свої господарства, й 

навербовані по всіх республіках робітники. Скелі підривали вибухівкою. Грунт рили й вивозили на 

власних підводах артілі грабарів. Бетон у спеку й мороз утрамбовували ногами — також дівчата. Всі 

бетонні роботи прискіпливо контролювали фахівці H.L. Cooper & Co — по закінченню будівництва 

Х’ю Купер був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. У перші роки Дніпробуду 

плинність кадрів сягала 90%. Поза тим це був найтехнологічніший будівельний об’єкт, сповна 

забезпечений імпортним обладнанням: австрійські паровози; шведські бури; чеські компресори й 

сталеві конструкції; італійська й французька гідроарматура; німецькі каменедробарні, бетонні, 

деревообробні заводи та фабрика-кухня потужністю 8000 обідів щодня; американські парові 

екскаватори, дерики, локомотивні крани тощо. Дніпробуд постачали також 150 заводів СРСР. За 

п’ять років було виконано 6,5 млн. кубометрів земляних, скельних та бетонних робіт. Бетонування 

греблі завершили у березні 1932 р. Розлившись у величезне озеро на 110 км вище від станції, Дніпро 

затопив містечко Кічкас і прибережні села, всі пороги опинилися під водою. 1 травня дали 

промисловий струм, а 10 жовтня відбувся офіційний пуск в експлуатацію першої черги Дніпрогесу 

— п’яти гідроагрегатів Newport News-General Electric (310000 кВт). «ДГЕС будував весь Радянський 

Союз, але найбільша заслуга належить українському пролетаріатові», — сказав на мітингу М.І. 

Калінін. Того ж року І.Г. Александрова, Б.Є. Веденєєва, О.В. Вінтера було обрано членами Академії 

наук СРСР.  

Дніпробуд розпочинався, коли ще панував НЕП з його ринковими механізмами, що й 

забезпечило вдалий старт індустріалізації. Дніпрогес виявився останнім радянським проектом, 
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реалізованим суто економічними методами. Більшість підрозділів Дніпробуду працювали за 

контрактними й госпрозрахунковими принципами. Правління в рамках свого бюджету напряму 

співпрацювало з вітчизняними й зарубіжними партнерами. Знаменним є те, що різке обмеження 

особистої свободи громадян СРСР сталося відразу після введення в дію першої черги Дніпровської 

ГЕС  — восени 1932 р. почалася поголовна паспортизація городян. 

У 1927-32 рр. комплексною Дніпрельстанівською археологічною експедицією Наркомосу 

України під орудою академіка Д.І. Яворницького на островах, берегах Дніпра було зібрано понад 

40000 речей історичної цінності, відзнято 5000 фотопластин, накреслено сотні планів, мап, 

замальовано залишки стародавніх стійбищ, поселень, культових об’єктів. Прямо у котловані 

середньої протоки Дніпробуду знайшли п’ять тисячолітнього віку мечів франкської роботи. На 

майданчику «А» у «Шостому селищі» було відкрито «Вознесенський» («Кічкаський») скарб — 

простромлене трьома шаблями давнього типу (заворожене) вогняне поховання, де були срібні 

регалії, кінська збруя та 1500 оплавлених золотих виробів. Деякі історики вважають — то могила 

князя Святослава, який загинув неподалік від Кічкаса у 972 році. Срібний візантійський  орел — 

навершшя стяга з Вознесенського скарбу — зберігається в Запорізькому обласному краєзнавчому 

музеї. 

Через два роки після початку будівництва Дніпрогесу було прийнято перший п’ятирічний план 

розвитку народного господарства СРСР. Неподалік від ГЕС поставав комплекс енергоємних 

підприємств «Великого Запоріжжя», «Соцміста» чи «Шостого селища» — так по-різному називали 

тоді цей новий район. «Дніпрогес розташований за 15 кілометрів від міста Запоріжжя», — писали не 

лише тогочасні газети, а й недавні енциклопедії, маючи на увазі колишній Олександрівськ. 

3.09.1930 було закладено Дніпровський алюмінієвий комбінат. В один день з пуском першої черги 

станції відбулася перша електроплавка на ЗІС (тепер «Дніпроспецсталь»). Почали перевозити 

пасажирів і вантажі вагони першої трамвайної лінії «Майдан Волі—Дніпрогес», яка низом 

перетнула Капустяний Яр і старовинне козацьке село Вознесенку, зв’язавши Старе місто з 

Соцмістом (у 1940-му мережа трамвайних маршрутів зросла до 70 км). 1 травня 1933 р. перше судно 

«Софія Перовська» пройшло через шлюз — Дніпро став судноплавним від верхів’їв до Чорного 

моря. 12.06.1933 було виплавлено перший алюміній, у жовтні запрацював феросплавний завод, у 

листопаді задуто першу домну «Запоріжсталі» — найбільшого в СРСР комбінату чорної металургії. 

У 1934 р. став до ладу коксохімічний завод, за рік — магнієвий. У лютому 1939 р. дав продукцію 

абразивний комбінат. 16.03.1939 з пуском дев’ятого агрегата (чотири останні — виробництва заводу 

«Електросила», Ленінград) Дніпрогес сягнув проектної потужності — 560 МВт. 

Небачені темпи індустріалізації підтримувалися коштом найменш політично й соціально 

захищеного класу — селян. У той же час вони, поки мали власні господарства, залишалися найменш 

залежними від режиму. Понад те — українське село постійно продукувало осіб, що виростали в 

інтелектуальну еліту «української буржуазної нації» (Й.В. Сталін). Таким чином «Великий 

перелом» — примусова колективізація — вирішував ще й проблему національного сепаратизму. У 

1928 році лише 7,4% запорозької ріллі обробляла найбільша в Україні комуна «Авангард» та ще 473 

добровільні артілі. Держава давила одноосібника, маніпулюючи зниженням закупівельних цін на 

продукти села та їх підвищенням на промислові товари, реманент і машини (у 1926 р. заборонили 

продавати приватним особам трактори). Посилювався податковий та кредитний гніт. 

Підвищувалися вже виконані плани хлібоздачі. Село обурювалося. 5 травня 1928 р. у Кам’янці біля 

райвиконкому 600 селян мітингували проти гвалтовних реквізицій. Гурт з 200 жінок побив 

міліціонерів і партійців, що охороняли борошно на станції Пришиб. Свідомо до колгоспів йшли 

одиниці.  

У листопаді 1929 р. пленум ЦК ВКП(б) визнав недостатніми темпи колгоспного будівництва. 

На той час по Запорожжю в артілях числилися лише 19,6% селян, а вже навесні 1930 р. у 

Запорізькому й Мелітопольському районах колективізували 70% дворів. Заможніші господарі не 

бажали віддавати у громадське користування нажите важкою працею добро. Воліли залишатися 



 37 

самостійними й чимало бідніших хазяїв. У Хортицькому й інших районах спалахнули селянські 

повстання, але їх жорстоко придушували військо і спецзагони міліції. «Злісних ворогів радянської 

влади» — куркулів — винищували «як клас», хоча між ними було багато тих, що воювали у 

Громадянську саме за цю владу. На 10 березня 1930 р. розкуркулили 1700 дворів. Хтось кидав усе й 

тікав на будівництво Дніпрогесу чи на Донбас, у шахтарі, аби лиш не зазнати Сибіру. Навесні 1931 

р. із Запорізького району на Північ було вислано 438 родин, з Новомиколаївського — 105. 

Наприкінці року вже 87% господарств приписали до 1260 колгоспів, забрані в нещодавно 

самостійних селян трактори й реманент було передано до 61 державної МТС.  

Колгоспні запаси зерна (і посівного) також вилучалися геть, а постанови ЦК КП(б)У й ЦК 

ВКП(б) від 9.08. та 8.11.1932 заборонили продаж хліба й промтоварів на селі. Голодомор 1932-33 

рр. найважче вразив Південь України, зокрема Запорожжя, де вимерло 25% населення. За 

секретними даними «органів», на 5 березня 1933 р. у 13 районах Дніпропетровської області, до якої 

від 1932 року знову належав наш край, голодувало 3123 родини; офіційно було зареєстровано 937 

смертей. Знову дані Якимівського району: голодує 903 сім’ї, 2408 жителів опухли, 220 померло від 

виснаження. Проте на 5.12.1932 в області за «законом про зміцнення соціалістичної власності» (так 

звані «5 колгоспних колосків») засудили 5215 осіб, з них 1174 — до розстрілу. Безпашпортні 

колгоспники вже не могли вільно переїхати до міста, де було введено карткову систему розподілу 

харчів, а для номенклатури існувала система закритих розподільників. Небагатьом селянам з тих, 

хто зумів просочитися крізь кордони НКВД, судилося вижити. Щоранку похоронні команди 

прибирали з міських вулиць трупи безпритульних хліборобів. У м. Запоріжжі жертв голодомору 

найчастіше ховали на цвинтарі між теперішніми цирком та Будинком профспілок. 

Після повної ліквідації куркулів у 1940 р. (найкращому передвоєнному році) середня 

врожайність колгоспного поля становила 14,6 центнера зернових з гектара, а добовий надій від 

корови — 3 літри. Мешканці ж «внутрішніх сіл», як-от Вознесенки — величезного анклаву 

приватних садиб між Соцмістом і Старим містом (між сьогоднішніми вулицею 12 квітня й площею 

Пушкіна), — мали паспорти, як усі городяни. Але, навіть працюючи на міських підприємствах, вели 

сільський спосіб життя: тримали худобу, птицю, городи й садки, продавали дещо з харчів на базарі. 

ЧК-ГПУ-НКВД ніколи не переставали виявляти «вредителів», а у 1930-х навіть почали 

приймати «зустрічні плани» ліквідації «ворогів народу». На Дніпробуді так часто розкривали 

«терористичні фашистські організації», що начальник будівництва О. Вінтер навіть ризикував 

заявляти протести на дії прокуратури. В 1931 р. у Великому Токмаку «знешкодили антирадянську 

організацію» інженерів і техніків під назвою «Весна», аналогічні «знайшлися» в Оріхові, Великій 

Знам’янці, Олексіївці... Комусь щастило не бути розстріляним, як-от головному конструкторові 

магнієвого заводу Д. Огурцову, який «за вихваляння іноземної техніки» отримав 10 років таборів. 

Протягом 12-14 липня 1938 р. оперативна група з Києва, що прибула на чолі з наркомом 

Успенським на допомогу запорізьким чекістам, заарештувала 500 осіб. «За шпигунсько-диверсійну 

діяльність» 29 вересня було розстріляно 264 робітників заводів «Запоріжсталь» та «Комунар». 

Найлегше виявлялися «українські буржуазні націоналісти» — понад 70% населення області 

належали до автохтонної нації. Серед тисяч і тисяч інших ліквідували й членів Запорізького 

краєзнавчого товариства на чолі з директором музею Дніпрельстану, географом і поетом Миколою 

Філянським. Національним меншинам теж було непереливки. «Національний Союз німців України» 

Хортицького педтехнікуму «виявився фашистською організацією» з відділками у селах Бабурка й 

Миколай-Поле. Знищили майже всіх дорослих німців у с. Люксембург (тепер райцентр Розівка). 

Розстріляли 235 членів «болгарської повстанської організації» у Коларівському районі Приазов’я. 

Було схоплено аж 22 японських шпигунів — робітників «Запоріжсталі», татар за національністю... 

У 1929 р. на Дніпробуді було відкрито першу в Україні школу-десятирічку, будівельний і 

гідроенергетичний інститути — вперше в світі прямо при виробництві. Тисячі будівельників ГЕС і 

Дніпрокомбінату отримали загальну й фахову освіту. У 1937 р. було введено обов’язкову семирічну 

освіту в містах та чотирирічну на селі. В області діяли 1180 денних шкіл на 312600 учнів; до 50 
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вечірніх шкіл ходили 6000 дорослих. У п’яти інститутах навчалися 3090 студентів, у 34 технікумах 

— 7210. Від 1940 року навчання у старших класах і вища освіта стали платними. Підлітків з 

малозаможних родин залучали до фабрично-заводських училищ казарменного типу. В області 

працювали 32 кінотеатри та 1380 клубів. У хоровій капелі «Дніпрельстан» набували 

композиторського досвіду молоді Григорій та Платон Майбороди. У 1931 р. до Запоріжжя переїхав 

Український драматичний театр ім. М.К. Заньковецької, почав працювати ляльковий театр. 

Стратифікація соціалістичного суспільства призвела до того, що більшість начальників позаводили 

собі домашню прислугу. Кастовим був також Діловий клуб (нині ПК Металургів) з його 

американським баром і дансингом, куди допускалися тільки працюючі в Запоріжжі іноземні 

фахівці, партійні функціонери та начальство. 

 10 січня 1939 р. місто Запоріжжя знов отримало статус обласного центру. Територія довоєнної 

області включала частини сучасних Донецької й Херсонської областей і безпосередньо межувала з 

Кримом. 7 червня Бердянськ було перейменовано в Осипенко на честь Героя Радянського Союзу 

льотчиці Поліни Осипенко, яка народилася в сусідньому селі. 

Наприкінці 1930-х у містах жило вже 40% населення області. Запоріжжя, з його 300-тисячним 

населенням, займало п’яте місце серед крупних міст України (щоправда, побутові умови більшості 

городян не відрізнялися від сільських). Макет Соцміста (Шостого селища) на Всесвітній виставці в 

Парижі був відзначений як «видатний містобудівельний і архітектурний комплекс». Нереалізований 

проект забудови острова Хортиці 40-поверховими «хмарочосами» отримав у 1939 р. Велику золоту 

медаль у Нью-Йорку. В Соцмісті суворо дотримувалися санітарних пропорцій: 20% — забудова, 

30% — хідники й проїзди, 50% — зелені насадження. В той же час 30% запоріжців винаймали кутки 

у чужих оселях, а житлова норма довго залишалася найнижчою в країні — 5,1 кв. м на мешканця. 

Соцмісто й райони «тимчасових» бараків Великого Запоріжжя впритул охоплювали промзону. 

Навколо них виникли робітничі селища, де люди спочатку жили в збудованих своїми руками 

землянках (таких само, як за 2000 років до того), потім ставили хати-мазанки, а вже у 1950-х почали 

зводити капітальні будинки. Від тих «стійбищ» епохи «Великого перелому» в Запоріжжі збереглися 

мальовничі зелені райони: Землянки, Робітничий, Кічкас, Зелений Яр, Бульвар Гвардійський, Дурна 

Скеля тощо. 

1.09.1939 Німеччина напала на Польщу — почалася Друга світова війна. За пактом Молотова-

Ріббентропа Червона Армія 17 вересня увійшла до Західної України. В Запоріжжі почав діяти 

концтабір НКВД для полонених жовнірів Війська Польського, в якому, природньо, служили й 

українці-галичани. Понад тисяча військовополонених працювали під конвоєм на «Запоріжсталі», де 

тоді була найбільша плинність кадрів — за 1939 рік прийняли 7000 робітників, а звільнилося вісім 

тисяч. 29.06.1940 Президія Верховної Ради СРСР видала «Указ про заборону самовільного 

залишення робітниками і службовцями підприємств і установ» — першими його жертвами були 13 

робітників Оріхівського авторемзаводу, що запізнилися на зміну. Прогульників саджали, змінити 

місце роботи стало майже неможливим.  

Запорізький індустріальний комплекс виріс у мало не найбільший у світі. Тут продукувалося 

40% комбайнів, 60% алюмінію й феросплавів, 70% сталевого листа, 100% магнію СРСР. Дніпрогес, 

бувало, не міг задовольнити потреб промисловості в енергії. Так, у маловодному 1939 році за 

браком електрики й металу три літні місяці не працював завод «Комунар». Найбільшу зарплату (400 

рублів на місяць) отримували фахівці основних цехів у металургії, але й цих грошей було замало, 

щоб годуватися «з базару». Номенклатура віддавна отримувала секретні «індивідуальні пакети», що 

удвічі перевищували офіційну ставку. Передчуття війни й пропаганда спонукали молодь до 

навчання в різних воєнно-технічних школах. Особливою популярністю користувався Запорізький 

аероклуб, де було виховано чимало класних пілотів, безстрашних спортсменів-парашутистів, 

котрим невдовзі довелося відзначитися в боях Великої Вітчизняної війни.  
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22.06.1941 Німеччина напала на СРСР. В області до загонів народного ополчення й 

винищувальних батальйонів записалися 200000 чоловіків та жінок. У серпні-вересні людей 

організували на риття окопів, траншей, протитанкових ровів, що простягнулися по обох берегах 

Дніпра. Але вже 18 серпня гітлерівці захопили західні околиці Запоріжжя. Їхні танки й піхота по 

мосту через Старий Дніпро вдерлися на острів Хортицю. Замінований заздалегідь міст через Новий 

Дніпро злетів у повітря від прямого влучення снаряду, тож до міста їм ходу не було. Почався 

артобстріл Дніпрогесу й Дніпрокомбінату. Надвечір німецькі атаки на Правому березі було відбито. 

Пряма загроза станції минула. Однак за наказом представників Генштабу персонал ГЕС переключив 

генератори на самоспалення, кілька бичків греблі було підірвано. Гігантська хвиля змила ворожі 

понтони, заразом потопивши й сотні наших бійців та біженців, що переховувалися в плавнях. 

«Підполковника Петровського і воєнного інженера 1-го рангу Єлова за висадження в повітря 

самочинно греблі і Дніпровської ГЕС арештовано», — повідомляв 19.08.1941 начштабу Південного 

фронту генерал Романов у бойовому донесенні Верховному Головнокомандуючому 

Й.В. Сталіну. 3-6 вересня бійці 274-ї дивізії, народного ополчення й полку НКВД вибили фашистів 

з Хортиці. Місто протрималося ще півтора місяця. Під артобстрілами й авіабомбардуванням 9000 

спеціалістів цілодобово демонтували найцінніше обладнання Запорізького промкомплексу. З 

області встигли вивезти 22 заводи союзного значення та 26 підприємств легкої й харчової 

промисловості — це 16000 вагонів, 320000 тонн вантажів. 8 жовтня у Куйбишевському районі 

відбувся останній на Запорожжі, трагічно знаменитий бій 18-ї армії генерала А. Смирнова. 

Пізніше ця подія надихнула Олеся Гончара на написання роману «Людина і зброя». Прості люди не 

підлягали організованій евакуації. Щоб самотужки виїхати на схід, потрібні були «зв’язки» або 

великі гроші. Більшість «непризовних» запорожців залишилися «під німцем».  

Фашисти ввійшли до принишклого міста 4 жовтня. Як і всюди, у Запоріжжі знайшлися ті, хто 

зустрічав «визволителів» хлібом-сіллю. Окупанти були впевнені, що прибули назавжди, тож 

взялися відновлювати економіку. Жителям, що реєструвалися в Управлінні праці, призначався 

пайок. Почали працювати заводи «Ковкий чавун» №1 та №2, паровозоремонтний, «Комунар», 

авіаремонтний №29, окремі цехи «Запоріжсталі»; містом ходили трамваї. З Німеччини прибули 

інженери компанії Siemens-Bauuniоn, яка ще в кінці 1920-х співпрацювала з Дніпробудом і мала 

майже повну техдокументацію до ГЕС. Тисячі військовополонених розчищали завали, 

вільнонайманим місцевим фахівцям платили найвищу ставку — 2,1 нових карбованців за годину 

праці. Утім запустити Дніпрогес на повну потужність німцям так і не вдалося. Городяни, що в 

більшості зберегли сільський менталітет і навички, якось перебивалися тим, що вимінювали на 

базарах і вирощували на городах. Тож не дуже переймалися, аби працювати на нових хазяїв. 

24.10.1942 німці ввели трудову повинність для усіх віком від 15 до 55 років. Робоча зміна тривала 

10-12 годин, кваліфікований робітник отримував 1,7 крб. за годину. Сімейним надавалося 

безкоштовне житло, одинакам — гроші на оплату квартири. Триразове харчування на виробництві 

коштувало 6 крб., а кіло картоплі — 12 копійок. Робітник чи службовець мав право на 0,15 га землі 

під город. Обов’язкова страховка передбачала виплату 75% ставки в разі хвороби. Були допомоги 

при вагітності й пологах, на новонароджених та на померлих, інвалідам, пенсіонерам та родинам 

репресованих «совєтами»... Хто без дозволу кидав роботу, попадав до концтабору.  

Німці повернулися до адміністративного поділу краю, який був за царя. Райхскомісаріат 

«Україна» приєднав запорозький південь до дистрикту «Таврія» з центром у Мелітополі, а північна 

частина області належала округу «Дніпропетровськ». Життя у всіх його аспектах перебувало під 

контролем окупаційної адміністрації. Містами, де з 21 по 5 годину діяв комендантський час, 

«правили» призначені з місцевих обер-бургомістри, а селами — старости, їм підпорядковувалася 

місцева «допоміжна поліція». Становище селян змінилося мало: робили на Райх по тих самих 

колгоспах та радгоспах, перейменованих у «общинні» й «земські» двори (вся техніка восени 1941-го 

була евакуйована на схід або знищена, проте німці завезли до області 1020 тракторів і 879 

комбайнів). Платня була невелика, але присадибні ділянки не оподатковувалися. Одноосібником міг 
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стати той, хто мав худобу і реманент та довів свою спроможність вести приватне господарство.  

У 1941-42 рр. в Запоріжжі діяли 15 середніх і одна музична школа, технікум, фельдшерське й 

комерційне училища. На батьків, чиї діти віком 6-14 років ухилялися від навчання, накладався 

штраф 500 крб. Працювали кінотеатри, клуби, бібліотеки, театри з українським та німецьким 

репертуаром, друкувалися газети українською — офіційною мовою місцевої адміністрації. Поза тим 

«новий порядок» не сприймався більшістю населення ні як справедливий, ні як такий, що триватиме 

довго. Моральна відраза до окупантів поступово перетворювалася у практичний спротив. Жорстокі 

каральні акції показували справжню суть нацизму. За один день 24 березня 1942 р. за містом (тепер 

район «Космос») гітлерівці за участі спецзагону литовської поліції розстріляли 3700 дітей і 

дорослих, переважно євреїв. Загалом у м. Запоріжжі було знищено 43000 осіб. Від 8.09.1941 по 

8.02.1944 (весь період окупації) в області загинуло 66795 мирних жителів та 15915 

військовополонених. 157506 дівчат та юнаків було вивезено на роботу до Німеччини. 

Підготовлений для координації партизанських дій підпільний обком компартії було 

розгромлено німцями в перші місяці окупації. Фашисти ліквідовували всі радянські диверсійно-

розвідницькі групи, що закидалися на парашутах на територію області. Більшовицький рух опору 

розгорнувся на Запорожжі з весни 1942 р., коли почали самостійно гуртуватися люди, які 

саботували виробництво, таємно озброювалися, поширювали почуті по радіо зведення 

«Радінформбюро». Відомі своїми активними діями підпільна група «Ревком» Б. Міронова та Л. 

Ачкасова й гурти М. Гончара (Запоріжжя), О. Костенка (Мелітополь), Г. Буркута (Великий 

Токмак), «Добровільна організація патріотів» (Новоолексіївка) та інші. Оскільки члени цих 

організацій не були фаховими конспіраторами, багато хто з них був викритий і загинув від рук 

нацистів. Першу велику диверсію на Запорожжі здійснив юнацький загін «За Радянську Україну»: в 

листопаді 1942 р. школярі з села Балабине під проводом 16-річної Майї Самсики зруйнували 

залізничну колію. Під укіс пішов ешелон з зерном. 

У вересні 1941 р. до області прибула мобільна похідна група ОУН «Південь». Конспіративну 

мережу розбудовував Іван Клим, схоплений і розстріляний німцями у 1944 р. Бойовим ватажком 

українського підпілля був колишній лейтенант Червоної Армії, відомий під псевдо Олекса 

Запорожець. Історик Курило-Кримчак очолював окружний провід ОУН у Мелітополі. Звідси 

розповсюджувались антифашистські й антисовєцькі листівки, література, що закликала до боротьби 

за самостійну Україну. Всупереч настановам своїх партійних керівників, рядові бійці 

комуністичного підпілля часто спільно з членами ОУН виступали проти окупантів оружно. 

«Націоналісти мали широку, розгалужену мережу... і населення міста було буквально обплутане 

цією павутиною», — зазначалося у довідці Мелітопольського комітету КП(б)У в 1944 р.  

8 вересня 1943 р. до Запоріжжя з інспекцією прилетів Адольф Гітлер. Головний націонал-

соціаліст у супроводі Германа Герінга побував на Дніпрогесі, виступив з промовою перед своїми 

вояками на аеродромі, що розташовувався у центрі сучасного Космічного мікрорайону. Це була 

остання поява фюрера у прифронтовій смузі. Недарма — через Запоріжжя тягнувся побудований 

німцями потужний Східний вал. Обласний центр обороняли три піхотні й дві танкові дивізії 

вермахту плюс моторизована й кавалерійська дивізії СС.  

14 вересня 1943 р. війська лівого флангу Південно-Західного фронту, під командуванням 

генерала армії Р.Я. Малиновського, перетнули східний кордон області. Штурм Запоріжжя почався 

10 жовтня. Сили 23-го танкового та 1-го гвардійського механізованого корпусів і 3-ї, 8-ї й 12-ї 

армій, за підтримки 17-ї повітряної армії, якою командував генерал В.О. Судець, 14 жовтня, після 

полудня, геть очистили від гітлерівців лівобережну частину міста. Але бої за Правий берег тривали 

ще 2,5 місяці. 24 жовтня наші десантники, відпливши з річки Капустянки (тепер Червона Вода), яка 

впадає у Дніпро в центрі Запоріжжя, висадилися на о. Хортиці. Через два дні бійці 60-ї, 203-ї та 244-

ї дивізій форсували Дніпро вище від греблі й закріпилися в районі Старого Кічкасу. Німців вибили з 

території станції в ніч на 30 грудня. Вони цілком знищили все електрообладнання, машинний зал й 

аванкамерний міст, але підривати греблю не спішили — щоб не потопити свої війська, які тримали 
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оборону на Нижньому Дніпрі. А потім було пізно: радянські розвідники знешкодили електрокабель, 

що вів до зарядів. Під час повного розміновування у 1944-му з’ясувалося, що німці заклали в тіло 

греблі 3,5 тонни вибухівки й сто півтонних авіабомб. 25 листопада частини 60-ї дивізії подолали 

Дніпро нижче від о. Хортиці, захопили село Розумовку й цілий місяць його утримували. За оборону 

цього важливого правобережного плацдарму 43 бійці стали Героями Радянського Союзу. Під Новий 

1944 рік німці, щоб уникнути «котла», відступили за села Канцерівка й Верхня Хортиця. 

Мелітополь був центром лінії «Вотан», яку обороняло 20 гітлерівських дивізій. Прорив почався 26 

вересня. Після запеклих вуличних боїв «Ворота Криму» вuзволили 23 жовтня. 8 лютого 1944 р. 

останніх фашистів вибили з Кам’янсько-Дніпровського району. Так всю область було звільнено від 

окупантів. 

 

ПОВОЄННА ВІДБУДОВА 

 По Запорожжю стояло 475 зруйнованих підприємств, майно колгоспів було розграбовано. 

Внаслідок бойових дій 1941 та 1943-44 рр. і понад дворічної окупації загальна сума збитків склала 18,7 

мільярда рублів. Гітлерівці, відходячи на захід, масово переганяли на Правобережжя місцеве населення. 

До Радянської Армії зі щойно визволеної області рекрутували 125000 новобранців і відразу — 

ненавченими й майже беззбройними — кинули в бій. У Запоріжжі залишилося не більш як 65000 

мешканців. Але вцілілі заводи працювали: інструментальний ім. Войкова клепав металеві пічурки для 

фронту й тилу, «Комунар» вже у 1944 р. перейшов з ремонту військової техніки на випуск 

молотарок і запчастин до комбайнів. Ніхто не міг знати, коли скінчиться війна і скільки ресурсів 

потребуватиме. У стратегічних планах Сталіна відновлення Запорізького промкомплексу 

відігравало провідну роль. 23.02.1944 Держкомітет Оборони прийняв постанову «Про підготовку до 

відбудови Дніпрогесу». Будівельно-монтажне управління «Дніпробуд» зустріло перших фахівців 11 

березня. До Запоріжжя поверталися евакуанти й біженці, люд прибував за оргнабором чи як 

примусово-тимчасова робсила. За один лише 1944 р. у Запоріжжі 25000 людино-днів відробили 

селяни області. Вони розібрали 3000 куб. м завалів, уклали 10000 куб. м каменю у захисну дамбу 

ГЕС. Бувало, на Дніпробуді одночасно працювало до 50000 осіб — переважно жінки (Україна 

втратила чверть чоловічого населення). Загалом звідти вивезли тисячі кубометрів понівеченого 

бетону й металоконструкцій. До початку 1950-х на всіх роботах були широко задіяні 

військовополонені: румуни, мадяри, італійці, словаки, ну й, звичайно ж, — німці, а від 1945-го — і 

японці. Майже всі житлові квартали, що були реставровані чи новозбудовані в Запоріжжі й інших 

містах у 1947—52 рр., — результат їх сумлінної праці.  

На першу річницю визволення у Запоріжжі діяли: цирк, філармонія, 11 кіноустановок, 7 

бібліотек, 32 клуби, 33 школи, 2 медучилища, алюмінієвий технікум, педінститут. Замість 

евакуйованого німцями колективу театру ім. Заньковецької до міста прибула трупа Українського 

музично-драматичного театру ім. М. Щорса. Новий 1954 рік актори зустріли на сцені нового театру, 

спорудженого на місці зруйнованого в війну. Невдовзі цей колишній Київський театр малих форм 

під керівництвом видатного режисера Володимира Магара (народний артист СРСР з 1960-го) 

здобув національну славу. 

Від серпня 1946 по листопад 1947 рр. посаду першого секретаря Запорізького обкому партії 

обіймав Л.І. Брежнєв. Вже під кінець 1970-х, в апофеозі своєї кар’єри в ролі Генерального секретаря 

ЦК КПРС, він видав кілька томів мемуарів. Серед них є книга «Відродження» — ностальгійно 

прикрашені спогади про відбудову Запорожжя під його керівництвом. Подекуди на сторінках 

зустрічається й таке: «Місто темне, без ліхтарів, без транспорту, і пригадую момент, коли 

пограбування і випадки хуліганства серйозно заважали налагодити роботу у третю зміну». Літо 

1946 р. видалося сухим, проте врожай і надої молока на Запорожжі були кращими, ніж деінде. Але 

харчів знову не вистачало саме тим, хто їх виробляв: держава «купувала» їх на вивіз, щоби 

підтримувати режими «країн народної демократії». Голод супроводжувала нова хвиля репресій. 

Політичними злочинцями вважали й тих, хто охляв. У листопаді 1946 р. за розкрадання зерна 



 42 

(сумнозвісні «колоски») в області заарештували 185 колгоспників. Навесні 1947 р. у самому лише 

Василівському районі було зареєстровано 894 дистрофіків. «У Якимівці нема нічого, крім хліба, 

парфумів і галантереї.., у Комишувасі є сіль, сірники й махорка.., у Приазов’ї нема й солі», — 

надходили зведення до Запорізького обкому КП(б)У. Селяни знову навмання тікали до міст. 

Траплялися випадки канібалізму. Протягом якихось 25 літ те саме утретє повторювалося в краї, де 

скотар чи хлібороб тисячоліттями не знали нестачі харчів, ба й солі! Заможніші колгоспи на один 

трудодень видавали 300 г зерна або 20 копійок. У містах добова норма хліба на працюючого була 

500, а на пенсіонера й дитину — по 250 та 300 грамів. На 30.06.1947 в області офіційно було 

зафіксовано 92596 дистрофіків, у більшості — дітей (до того вмерло 2774 особи). Навіть на 

плеканих владою заводах, де люди, працюючи по 10-12 годин, отримували гарячі обіди, до 20% 

робітників офіційно мали діагноз авітаміноз і дистрофія. Внаслідок голоду 1946-47 рр. Запорожжя 

втратило щонайменше 100000 душ. Хлібні картки в СРСР відмінили 14 грудня 1947 р., але повністю 

дефіцит харчів ніколи не було подолано. 

 3.03.1947 було пущено першу турбіну Дніпрогесу. Електроенергію отримав «Запоріжсталь» — 

тоді єдиний в СРСР виробник стратегічного тонкого сталевого листа. У червні шлюзом пішли 

кораблі. 13.12.1947 стала до ладу перша черга повоєнної станції (три нові агрегати Newport News-

General Electric). Дніпробуд 27.04.1948 було нагороджено орденом Леніна; ордени й медалі 

отримали 645 працівників знаменитого будівельно-монтажного тресту. Наступні шість турбін були 

зроблені на Новокраматорському заводі, а генератори — на «Електросилі». 29.06.1950 Дніпрогес 

вийшов на повну потужність — 650 МВт (на 16% вище від довоєнної). «За суттєве удосконалення 

методів робіт під час відновлення Дніпровської ГЕС» групі будівників було присуджено Сталінську 

премію. До 1951 року загалом відновили роботу всі 670 заводів і фабрик області. Поряд з 

металургійними гігантами почали прискорено розвиватися підприємства машинобудівного, 

хімічного, радіоелектронного, ракетно-космічного та інших напрямків. Перейшов з виробництва 

поршневих на турбогвинтові двигуни завод №29, що був постачальником майже для половини типів 

літаків авіапарку СРСР. Запоріжжя поверталося до ряду найпотужніших індустріальних центрів 

Європи.  

Найбільшим моральним потрясінням для народу у повоєнні десятиліття була смерть Й.В. 

Сталіна у 1953 р., а за тим — розпочата М.С. Хрущовим у 1956-му «десталінізація». Алея 

Ентузіастів, закладена у 1929 р. як центральна магістраль «Соцміста», в середині 1930-х була 

перейменована на проспект Сталіна, який від 1962 р. став називатися проспектом Металургів. 

Пам’ятники сором’язливо демонтували по ночах. Фігури «батька народів» щезли од вокзалу 

Запоріжжя-ІІ («Катерининського», де він колись персонально сходив на перон), від палацу культури 

«Будівельник» тощо. Ще раніше, з нагоди святкування «300-річчя возз’єднання України з Росією», 

вул. Л. Кагановича перейменували на вулицю Богдана Хмельницького.  

Ексцентричний прагматик Хрущов, не усвідомлюючи того, дав старт руйнації Радянського 

Союзу, зліквідувавши своїми реформами основу його існування — рівність кожного громадянина, 

яку би посаду той не обіймав, перед можливістю бути фізично знищеним у будь-який момент, коли 

це може видатися за потрібне головному жерцеві у Кремлі. На селі у 1950-х почалась планова 

електрифікація й меліорація, невдовзі колгоспники отримали паспорти (хоча ті все одно зберігалися 

в сільраді). Жінки отримали право на переривання вагітності — у 10 разів знизилася смертність від 

підпільних абортів. «Індивідуальні пакети» для номенклатури було скасовано. Почала потроху, 

однак, регулярно підвищуватися зарплата робітників і службовців.  

До кінця 1950-х держава не переймалася житловим будівництвом. Воно велося тільки коштом і 

силами крупних підприємств. Скажімо, «Соцмісто» зводив трест «Об’єднане дніпровське 

будівництво» (назва «Дніпробуду» у 1929-39 рр.). Якщо звернути увагу на розкішні фасади епохи 

«сталінського ампіру» 1936-54 рр. по проспекту Леніна, на багатьох збереглися монументальні герби й 

назви колишніх власників будинків — запорізьких металургійних гігантів. За тими фасадами 

ховалися комунальні помешкання на 2-3 родини. В такій квартирі були всі зручності, включно з 
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центральним опаленням, але на спільній кухні стояла курна піч. Кожна сім’я зберігала свої дрова й 

вугілля в окремому відсіку підвалу або сараю. Влітку куховарили на примусах або керогазах. 

Начальство заводило собі газові плити, балони зі скрапленим газом привозилися аж із Києва. 

Справжня газифікація Запоріжжя почалася у 1960-му з побудованого у 1952-53 рр. житлового кварталу 

«Дніпроспецсталі» — пр. Леніна та вул. Миру, Правди й Сталеварів. Прокладення газопроводу 

збіглося з будівництвом мережі бомбосховищ, які мали б витримати ядерний удар, але вже через 

кілька років були занехаяні. Городяни з бараків почали переселятися до малометражних — зате 

окремих, з усіма зручностями й недорогих — квартир. Від 1962 року почав зростати цілий 

мікрорайон п’ятиповерхових «хрущовок» — Космічний. У 1958 р. відкрився концертний зал ім. М.І. 

Глінки, було засновано обласну філармонію й Запорізький симфонічний оркестр, за рік розпочав 

трансляції телецентр. Бердянську було повернуто його історичне ім’я. У 1963 р. два міста в одному 

— «Олександрівськ» і «Велике Запоріжжя» — нарешті напряму поєдналися широким шосе, що 

пролягло поверх земляної дамби (насипаної через Капустяний Яр екскаваторами, але втрамбованої з 

традиційною надійністю — ногами комсомольців). Таким чином, проспект Леніна став однією з 

найдовших вулиць Європи. Стару й нову частини міста пов’язав тролейбусний маршрут (перші 

тролейбуси з’явилися в Запоріжжі ще у 1948 р. на проспекті Сталіна).  

Брутальним втручанням в екологію Запорожжя стало знищення Дніпровських плавнів у 1956-

58 рр. На дні Каховського водосховища (230 км довжини, 24 км ширини) опинилися тисячі гектарів 

найродючіших грунтів, чимало покинутих їх мешканцями селищ, унікальних археологічних 

об’єктів. Штучне «море» затопило-замулило байрачні ліси й луки, острови, річища й озера — 

ареали збалансованого співіснування рослин, комах, плазунів, птахів, звірів, нерестовища риб, 

зокрема дніпровських осетрів. Не на краще змінився клімат, поменшало риби в Дніпрі, а іригаційні 

системи принесли на поля, разом з вологою, засолення чорнозему. Переможне «виправлення» 

природи циклічно чергувалося з протверезінням, що змінювалося киданням у протилежний бік: 

перестали силувати колгоспи до вирощування рису та бавовни у запорозьких степах, натомість їх 

опановувала «королева полів» кукурудза; укрупнення багатогалузевих господарств змінювалося їх 

вузькою спеціалізацією тощо. 

На початку 1960-х у містах області діяло 5284 підприємства, з них — 1116 великих. Проти 

довоєнного на 429% зріс випуск промислових товарів. Запоріжжя стало одним із впливових центрів 

прикладної науки. Десятки науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, лабораторій 

працювали у тісній спілці з заводами, що мали чудову базу для втілення у матеріалі, 

випробовування й доведення інтелектуального продукту. На жаль, високотехнологічні розробки не 

мали жодного впливу на якість життя пересічного громадянина. З того, що продукувалося 

індустрією Запорожжя, — 80% становили засоби виробництва й товари суто мілітарного 

призначення. 

Найбільшим досягненням «за людським масштабом» стало створення першого в Східній Європі 

мікролітражного автомобіля. 18 червня 1958 р. на «Комунарі» побудували прототип «Запорожця». 18 

листопада 1960 р. розпочався серійний випуск першої його моделі ЗАЗ-965. Двигуни й інші компоненти 

виробляли заводи Мелітополя: моторний, автогідроагрегатний та «Автокольорлит». У 1965 р. з 

конвейєра з’їхало 40600 цих витривалих, економічних, маневрених, недорогих «горбатих» — справжніх 

народних машин. Під назвою «Запорожець» випускалися різні моделі мікроавт. У 1987-му пішла в серію 

передньоприводна «Таврія», у 1999-му з’явилася «Славута»; почалося складання автомобілів корейської 

компанії Daewoo. Так завод, заснований Яковом Коппом 1863 року вкотре відзначuвся в історії. 

 

ЗАПОРОЖЖЯ НАПРИКІНЦІ ХХ ст. 

Керований у загальносоюзному руслі витратної економіки Запорозький аграрно-промислово-

енергетичний комплекс у 1960-80-х нарощував випуск різноманітної, часто не конче необхідної 

споживачу, продукції. Чимдалі гостріше відчувався дефіцит сировини й енергетичних ресурсів. 

Дніпрогес від самого його початку живив електрикою не менш енергоємні за Запорожжя регіони: 
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Дніпропетровськ, Донбас, Кривий Ріг. Стара станція не припиняла працювати, навіть коли у 1969-80 рр. 

під лівобережним крилом її греблі проводилися вибухові роботи й будувався додатковий машинний 

зал на вісім агрегатів — Дніпрогес-2. Сумарна потужність двох станцій на одній греблі сягнула 

1538,2 МВт. Поряд зі старим шлюзом проліг новітній однокамерний — для швидкісного 

проходження суден типу «ріка-море». Певна річ, цей комплекс зводився фахівцями «Дніпробуду» 

— орденоносної організації, яка колись створила класичний Дніпрогес, а опісля встигла побудувати 

сотні надійних інженерних споруд у різних кутках планети.  

Мальовничий сквер, що розкинувся на лівому березі понад шлюзами, прикрасився 19,8-

метровим багатофігурним монументом, увінчаним бронзовою постаттю Леніна. Це довершило 

процес беспрецедентної концентрації прізвища вождя у навколишньому просторі: площа, проспект, 

верхній б’єф-озеро, річковий порт і острівець навпроти нього — усі вони мають ім’я Леніна. Більше 

того, всі ці об’єкти безпосередньо прилягають до території ордена Леніна Дніпрогесу ім. Леніна і 

разом з ним містяться у Ленінському районі міста Запоріжжя!  

Як воно й було передбачено у 1920-х академіком Александровим, техногенне навантаження 

поширювалося відцентрово. Кілометрів за сорок нижче від Запоріжжя, на лівому березі Дніпра, у 

Кам’янсько-Дніпровському районі постали майже впритул одна до одної — Запорізька ТЕС (1977) 

та найпотужніша в Європі Запорізька атомна електростанція (1984). Таким чином, північно-західна 

частина області вийшла у світові лідери за концентрацією продуцентів електроенергії. У 1969 р. 

поклади Білозерського родовища у Василівському районі почав розробляти Запорізький 

залізорудний комбінат. Столицями цих підприємств стали нові моногалузеві міста, чиї назви 

говорять самі за себе: Дніпрорудне, Енергодар, Степногірськ.  

Улітку 1970-го уперше за радянських часів пишно відзначили офіційне 200-річчя 

Олександрівська-Запоріжжя. Великий ювілейний концерт проходив на новозбудованому посеред 

«Жданівського» пляжу причалі. Відтоді саме тут, в центрі міста, пристають багатопалубні лайнери 

«ріка-море», що обслуговують популярний круїз Київ-Одеса. Взагалі, на відміну від багатьох інших 

технополісів, що постачали інтелектуальний і промисловий продукт насамперед радянському 

військовому комплексу, Запоріжжя ніколи не було «закритим містом» (як-от сусідній 

Дніпропетровськ). Тисячі зарубіжних туристів ще у 1920-30-х побували на «будівництві сторіччя» 

— Дніпрельстані. Після закінчення «холодної війни» більшість маршрутів «Інтуристу» пролягали 

через Запоріжжя, де туристи-капіталісти могли переконатись у перевагах реального соціалізму. 

Дніпрогес і народжений ним промкомплекс обов’язково демонстрували високим гостям, котрі 

регулярно проїздили повз місто на відпочинок до Криму. В’єтнамський лідер Хо ші мін, принц 

Камбоджі Нородом Сіанук, президент Єгипту Гамаль Абдель Насер, шах Ірану Реза Пехлеві чи 

герой кубинської революції Че Гевара зазвичай пропливали центром, сидячи у відкритій «чайці», а 

заздалегідь вишикувані обабіч проспекту Леніна юрмища школярів, студентів та службовців 

вимахували відповідними прапорцями. Запоріжжя також було одним з перших міст СРСР, де 

масово почали навчатися зарубіжні студенти. 

Постанова Президії ЦК КПУ від 31.08.1965 «Про увічнення місць, пов’язаних з історією 

запорізького козацтва», оголошення Хортиці Державним історико-культурним заповідником 

дали можливість авторитетному запорізькому краєзнавцю Миколі Киценку ініціювати 

відкриття на острові Музею запорозького козацтва. Справа пішла швидше після особистого 

відвідання Хортиці першим секретарем ЦК КПУ П.Ю. Шелестом і його заклику: «Робіть, 

хлопці, робіть швидше!» У 1972 р. Петра Шелеста, який волів, щоби Україна залишалася 

радянською, але була й трохи «нашою», зняли з усіх посад і переселили з Києва до Москви. 

Будівництво спершу «заморозили», а потім відкрили на Хортиці Музей історії соціалістичного 

міста Запоріжжя. Черговий наступ у вічній війні проти «буржуазного націоналізму» призвів до 

закриття майже усіх українських шкіл у містах Півдня України — в м. Запоріжжі залишилася 

одна-єдина.  

До 1975-го у напівпідвальних помешканнях та «тимчасових» бараках жили ще понад 20000 
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городян. Але той же період подав чудові темпи житлового й соціального будівництва. Найбільшим 

«спальним» районом став Хортицький (історична назва Бабурка) — за планом, 300-тисячне місто-

супутник Запоріжжя, збудоване понад правим берегом Старого Дніпра. В області було зафіксовано 

найвищий рівень смертності, зокрема серед дітей. Результати комплексних досліджень запорізької 

атмосфери, що проводилися на початку 1970-х, коли над містом кілька місяців висів сріблястий, 

подібний на цеппелін аеростат, геть засекретили. Проте в місті збудували нові багатопрофільні 

лікарні, відкрили дитячі санаторії й спеціальні диспансери. 

Наприкінці 1960-х більшість трудящих отримали два вихідні дні на тиждень. Типова 

пролетарська родина «відпочивала на дачі»: люди самі для себе вирощували городину й фрукти, за 

якими інакше треба було б відстоювати довгі години у чергах. Земельні ділянки почали нарізати у 

довічне користування вже за рік після смерті Сталіна. Перший такий квазікооператив називався 

«Колективний сад робітників заводу «Дніпроспецсталь». Але престиж реального сільського 

(точніш, колгоспного) життя невпинно падав. Десятки тисяч молодих селян воліли щодня приїздити 

до міста на заводську зміну, натомість сонмища міських робітників, службовців та студентів 

щосезону відсилали працювати на колгоспних ланах. Після голоднуватих 1963-64 рр. «пізнього 

Хрущова» основних харчів вистачало, дефіцит проявлявся у раптовому зникненні з продажу якоїсь 

групи продуктів: є сіль – нема м’яса, є хліб – нема молока чи навпаки. Місту Запоріжжю не давали 

«першої категорії», за якою постачалися столиці й «міста-мільйонери». Разом із тими, хто, працюючи 

тут, ночував у рідному селі чи винаймав міське житло без прописки, реальна кількість мешканців 

обласного центру перевищувала мільйон. Поза тим Запорожжя  було одним з найкраще 

забезпечуваних харчовими й промисловими продуктами регіонів України.  

Ще у 1930-х коштом «Запоріжсталі» на Хортиці було збудовано комфортабельний профілакторій 

для трудящих комбінату. Добрий приклад наслідували інші великі заводи. Господарсько-організаційні 

реформи за раннього Брежнєва дали змогу й меншим підприємствам і колгоспам спрямувати значні 

кошти у розбудову власної соціально-культурної інфраструктури. Тож у середині 1960-х раптово прийшло 

усвідомлення, що Запорізька область — справжня рекреаційна цілина. Саме в той останній період хиткої 

економічно-політичної рівноваги, що його пізніше назвали «застій», на мальовничих берегах Дніпра та 

вздовж Азовського узбережжя виросли численні відомчі й профспілкові санаторії, пансіонати, піонерські 

табори, сезонні бази відпочинку. Три основні зони концентрації курортників — Бердянськ, Кирилівка, 

Приморськ — влітку страждали від перевантаження, транспортних проблем, нестачі питної води, 

елементарних санітарних вигод. Однак в області, що була приречена на виконання ролі промислово-

зернової попелюшки у спільному домі СРСР, не існувало ані плану, ні практики комплексного освоєння 

рекреаційних ресурсів. 

 

ПЕРШІ КРОКИ ЗАПОРОЖЖЯ В ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ 

  На зорі 1980-х Запорожжя з високих трибун продовжували називати: «гордістю енергетики», 

«школою металургії», «столицею трансформаторобудування». Справді, три запорозькі електростанції 

додавали чимало потужності Єдиній енергосистемі СРСР, що експортувала електрику до країн РЕВ; на 

«Запоріжсталі» під егідою ООН діяли престижні курси підвищення кваліфікації інженерів-металургів з 

Азії, Африки й Латинської Америки; виробниче об’єднання «Запоріжтрансформатор» продавало 

унікальну продукцію до багатьох країн планети; двигуни, розроблені КБ «Прогрес», піднімали в повітря 

тисячі літаків в усьому світі, системи від запорізької філії КБ «Хартрон» керували космічними 

станціями... Населенню загалом це було байдуже, бо сенсом його повсякденного життя й головною 

розвагою залишалася гонитва за дефіцитом. Запорожжя зберігало подиву гідну політичну стабільність, 

коли передчуття неминучого економічного колапсу Радянського Союзу змусило Кремль у 1985 р. 

розпочати господарсько-політичні маневри навмання. Михайло Горбачов у доповіді 1989 року згадав 

Запорізьку обласну організацію КПРС серед найопірніших його реформам. Тоді вже нас називали в пресі 

«втомленим містом». Економічний потенціал області дійшов межі виснаження, а накопичені соціальні й 

національні проблеми небезпечно було ігнорувати. Обласний центр переживав ажіотаж екологічних 
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мітингів та політичної гласності, неначе то була справді свобода.  

У 1990 р. до міста з’їхалися українці з усіх кутків СРСР і багатьох країн світу. Багатотисячним 

маршем проспектом Леніна — уперше від 1919 року під національними синьо-жовтими прапорами — 

відзначалося святкування 500-річчя запорозького козацтва. Влітку 1991-го у Запоріжжі відбувся ІІ 

Всесвітній Собор Духовної України. Широкого розголосу в світових медіа набуло півторатижневе 

сидіння молодих «зелених» на височенній трубі коксохімзаводу. 18 серпня 1991 р. концертом «Братів 

Гадюкіних» і фейєрверком на стадіоні «Металург» завершився семиденний фестиваль української поп-

музики «Червона Рута-91». Наступного ранку владу в Москві захопило опереткове ГКЧП, а вже за кілька 

днів могутній Радянський Союз почав хутко розвалюватися. 24 серпня 1991 року Верховна Рада 

прийняла Акт проголошення державності України, а 1 грудня більшість жителів Запорізької області 

проголосували за повний суверенітет нашої держави.  

Відродження історичної пам’яті почалося пізніше — поверталися імена людей, про яких раніше 

заборонялося навіть думати щось добре. На батьківщині Нестора Махна — у Гуляйполі — з’явилася 

меморіальна дошка легендарному командарму повстанців. Аналогічну — на честь відомого 

правозахисника генерала Петра Григоренка — було встановлено в його рідному місті Ногайську — 

Приморську. У 1993 р. на острові Хортиця проходив міжнародний з’їзд анархістів. Учасники з 

Британії, Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Франції, Росії, Бєларусі відвідали, певна річ, і Гуляйполе. 

Адміністративна реформа в області почалася з подвоєння штату управлінців і відновлення (в їх 

колишніх межах) двох сільських районів — Розівського та Великобілозерського. У 2002 році за 

ініціативою Запорізької обласної державної адміністрації у парламенті України було створено 

позафракційне депутатське об’єднання «Запорізький край». В обласній раді — депутатську групу 

«За розвиток Запорізького краю — за єдину Україну!».  

Катастрофічне падіння промислового виробництва вперше вдалося призупинити у 1994 р. 

Почалася регенерація економіки. Загальним базовим орієнтиром було обрано показники 1990 року. 

У 2001 р. Запорожжя першим з регіонів України сягнуло цих показників і невдовзі їх перевищило. 

Активне проведення аграрної реформи сприяло відродженню села. З’явився реальний власник землі 

й її плодів. У 2001 році було зібрано рекордний за роки незалежності врожай хліба — 2,5 мільйона 

тонн. Рентабельність оновленого сільського господарства більш ніж удвічі перевищила середній 

рівень в Україні. 

Одужання економіки відгукнулося започаткуванням нових соціальних програм та 

пожвавленням культурного будівництва. На Запорожжі першими розробили регіональну програму 

боротьби з бідністю — покращення допомоги ветеранам війни та праці й інвалідам, а також 

програму «Сільське подвір’я». Триває благодійна акція «Комп’ютерний клас — кожній школі».  

На Алеї Слави було встановлено бронзовий меморіал радянським воїнам, що полягли на афганській 

війні та на інших локальних війнах, де брав участь СРСР. На вулиці Богдана Хмельницького, при вході 

до парку Металургів, постав класичного стилю пам’ятник великому гетьманові. До десятиріччя 

незалежності України на Верхній Хортиці було відкрито історико-культурний комплекс «700-річний 

Запорозький дуб». Тепер це улюблене місце відпочинку запорожців та гостей міста. На острові Хортиця 

поблизу уславленого Кінного театру тепер можна оглянути підняте з Дніпрових глибин морське судно 

запорозьких козаків ХVІІІ ст. Неабиякою подією стало заснування Всеукраїнського історико-

культурного товариства ім. Нестора Махна “Гуляйполе”.  

Обраний мером Запоріжжя у 2000 році Олександр Поляк розпочав грунтовну реконструкцію 

обласного центру. Життя міського голови обірвала передчасна смерть у лютому 2003 р., але 

реалізація комплексної програми оновлення міського довкілля триває. Наприкінці 2003 року перед 

Свято-Андріївським кафедральним собором постав пам’ятник Андрію Первозваному, що, за давнім 

літописом, побував у наших краях та освятив Дніпрові кручі своїм апостольським благословенням. 

Ознака демократизації суспільства — зростання самоповаги у вільного громадянина. Люди 

почали прискіпливіше ставитися до якості відпочинку й дозвілля — тож курортні зони Запорожжя 

швидко реагують, перетворюючись на сучасні рекреаційні оази з усіма актуальними вигодами за 
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міжнародними стандартами. Наразі Державна комісія визнала Бердянськ найкращим з курортних 

міст України.  

У 2002 році Запорізька область за 33 показниками соціально-економічного розвитку посіла 

перше місце у рейтингу регіонів. Взагалі запорізькі підприємства виробляють стільки продукції, 

скільки 7 областей Україні разом узятих: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, 

Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька. У 2003 році забезпечено зміцнення динаміки 

промислового виробництва та позитивних структурних зрушень у цьому секторі. Запорізька область 

стабільно входить у трійку регіонів-лідерів і, за обсягом промислового виробництва в розрахунку на 

одного мешканця,  посідає перше місце у державі.  

Запорожжя, яким ми його зараз знаємо, було сформовано саме Дніпрогесом. 2002 рік в Україні 

(та й у багатьох інших країнах, чиї громадяни були причетними до побудови, відродження й 

реконструкції Дніпрогесу) ознаменувався 70-річним ювілеєм цього унікального інженерно-

енергетичного об’єкту й архітектурного шедевру, який в Міжнародній енциклопедії (World Воок 

Encyclopedia) внесено до реєстру «7 чудес сучасного світу». Під час ювілейних заходів Дніпрогес 

відвідали Президенти України та Росії — Леонід Кучма й Володимир Путін. Майже третину 

електроенергії України вироблено на запорізьких електростанціях, а у червні 2003 року станції 

Енергодарського комплексу досягли сумарного виробітку в 1 трильйон кВт/годин електроенергії. 

Розквіт краю енергетиків і хліборобів, металургів і машинобудівників, науковців і 

конструкторів прямо сприяв прогресу Півдня України — колиски запорозького козацтва, де 

формувався стиль мислення сучасного українця, волелюбний характер нації, гартувалася наша 

державність. 

 

 

АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДУВАННЯ 

На території області нараховується більш ніж тисяча пам'яток архітектури та 

містобудівництва. Світової слави набули Дніпрогес та соцмісто «Велике Запоріжжя». Поза тим, 

у краї багато цікавих, але маловідомих споруд провінційної архітектури XVIII–XX сторіч, 

характерних для півдня України.  

 

ДНІПРОВСЬКА УКРІПЛЕНА ЛІНІЯ 

Пам'ятками оборонної архітектури другої половини ХVIII сторіччя є залишки Дніпровської 

укріпленої лінії. Указ про її будівництво було підписано 10 травня 1770 р., а влітку почалися 

проектування й закладка укріплень під керівництвом визначного фортифікатора М. А. Деденєва. 

Роботи вели військові інженери: Я. Бібіков, А. Панін, О. Вахтін, Ф. Наковальнін, І. Путімцев, О. 

Мусін-Пушкін, Федір та Петро Ларіонови. Кожна з фортець зводилася за своїм планом, але всім 

були притаманні зіркоподібна форма, земляні вали, бастіони й траверси. Казарми й приміщення 

для офіцерів будувалися з дерева й каменю. Можна й зараз ще побачити залишки п'яти фортець: 

Кирилівської (серед дворів села Семенівки у Пологівському районі), Микитинської (між залізницею 

й автодорогою неподалік від Комишувахи), рештки бастіонів Олексіївської й Петровської фортець 

(у селах Білоцерківка  Куйбишевського та Новопетрівка Бердянського районів). Захар’ївська фортеця 

(на річці Берді біля Калайтанівки) збереглася найкраще. Тож лише вона має статус пам’ятки 

архітектури державного значення.  

Олександрівська фортеця, площею 105 десятин, також була у формі зірки. В Запорізькому архіві 

зберігається план її частини, складений міським архітектором підпоручиком Ф.С. Пікутовським у 1894 

році. Оборонна споруда мала зовні такий вигляд: спочатку гласис — порожній простір, за ним ішла 

берма — уступ, потім рів і бруствер; із трьох боків височіли бастіони, а приступ з боку Дніпра 

перекривав горнверк (зовнішнє укріплення) із равеліном. Фортецю захищали 137 гармат. На внутрішній 

території стояли 8 великих солдатських казарм, шпиталь, аптека, цейхгауз, школа та будинки для 

офіцерів, зведені за проектами надвірного радника А. Шалагіна. Всі споруди мали стильові ознаки 
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своєї епохи — перехідної від архітектури бароко до класицизму. Впродовж ХІХ ст. площа укріплення 

забудовувалася вже без уваги на його оборонні функції, але ще у 1913 р. виднілися контури валів. Остаточно 

сліди фортеці було знищено наприкінці ХХ століття, коли в районі Малого ринку виросли типові 

дев’ятиповерхові житлові будинки.  

 

ФОРМУВАННЯ МІСТ 

Дніпровська лінія втратила оборонне значення у 1798 р., але її фортеці відіграли свою роль в 

історії містобудування краю. Для розбудови міст характерним було планування за регулярною 

схемою. В план Олександрівського посаду 1795 року було закладено класичну схему з 

прямокутною сіткою вулиць, що поділяла простір на квартали. Схемі притаманні широкі проїзди, 

зонування території, утворення соборних та ринкових площ, парків, бульварів. План у вигляді сітки 

вулиць, що перетинаються під прямими кутами, було видано й Оріхову, коли село набуло статусу 

міста у 1801 р. Документ зберігався в міській управі, доки у Громадянську війну його не було 

вилучено комендантом 885-ї червоної бригади. 

Менші поселення, зрозуміло, не мали планів у своїх витоках, але на початку ХХ ст. дійшло й до 

правил їх забудови. Так, у 1910 р. Олександрівська земська управа затвердила Проект обов'язкових 

постанов Катеринославської губернської управи «Про внутрішній устрій та утримання селищ 

Катеринославської губернії». Він містив принципи забудови вже існуючих поселень і планування тих, 

що будуть засновуватися. Плани були доволі жорстко регламентованими, з обов’язковим їх поданням 

на затвердження управою й губернатором. Селища мали будуватися однією чи кількома лініями, за 

можливістю — квадратами, з вулицями не менше 10 сажнів завширшки, передбачались один або кілька 

майданів. Визначалося, якими мають бути тротуари, де саджати дерева, будувати церкви, школи, лікарні, 

як забезпечувати санітарію у селищі тощо. Класичне планування сприяло збереженню структури 

старих міст та її розвитку архітекторами наступних поколінь.    

 

МАЄТКОВА АРХІТЕКТУРА.  

ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАМОК 

Більшість маєтків було зруйновано у Громадянську війну. Серед тих, що збереглися, 

найоригінальнішим є замок Попова. У 1889—1894 рр. його збудував (із частковим застосуванням 

чужих проектів) випускник Петербурзького інституту цивільних інженерів О. Н. Аггеєнко, який у 

1882—88 рр. служив молодшим архітектором Таврійського губернського правління, а згодом — 

міським архітектором у Мелітополі. Комплекс становили: сам палац, фортечний мур із баштами, 

флігелі, каплиця, вежа з обсерваторією, метеостанція, оранжереї, каретний двір та манеж. Алеї 

великого парку прикрашали «античні» скульптури. Східний та північний флігелі були гостьовими. У 

палаці зокрема були: дзеркальний зал, зброярня, 15 етнографічних кімнат (китайська, турецька, 

індійська тощо), унікальна колекція витворів мистецтва й бібліотека з рідкісними фоліантами. В 

будівництві комплексу, який коштував 1,5 млн. рублів сріблом, використовувалася шліфована цегла 

місцевого виробництва, а також імпортна деревина. Замковий ансамбль зачаровував примхливим 

поєднанням архітектурних стилів та деталей, напрочуд органічною вписаністю в ландшафт. Він мав 

гармонійний, цілісний вигляд, що засвідчують тогочасні фото. Проект посів почесне місце у 

«Ювілейній збірці Петербурзького інституту цивільних інженерів». Художні листівки з видами па-

лацу продавалися у Росії, а згодом їх купували і в Німеччині, Франції, Британії. Сьогодні мури 

замку Попова почасти губляться серед безладної житлової забудови ХХ століття, але ще здатні 

справити враження на поціновувача архітектури й історії.    

 

КУЛЬТОВА АРХІТЕКТУРА 

За радянської влади знищено Покровський собор і Вознесенську церкву в Запоріжжі, церкву в 

Оріхові, кірху у Верхній Хортиці, мелітопольський собор Св. Олександра Невського й безліч інших 

храмів. 
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Збереглася Троїцька церква, збудована графом Орловим-Денисовим у 1838 р. в його селі Обіточному, 

передмісті Ногайська на честь перемоги 1812 року над Наполеоном. Цей хрестово-купольний храм 

пізнього класицизму вабить вишуканою простотою силуету. В інтер’єрах цієї пам’ятки архітектури 

можна побачити олійний розпис ХІХ ст. Не оминути увагою церков по селах і містечках Кінські Роздори, 

Кам’янка-Дніпровська, Мар’ївка, Веселянка, Верхній Токмак. Загалом тут переважає традиційний 

візантійсько-руський стиль кінця ХІХ сторіччя, проте кожний храм має свої особливості. У 1888-89 

роках в селах Гюнівка й Новопавлівка Бердянського повіту, Федорівка, Володимирівка та Юзкуй 

на Мелітопольщині церкви будував архітектор Аггеєнко. За його проектами було реконструйовано 

Бердянський храм, зведено дзвіницю в Ногайську. Наприкінці ХІХ ст. на кладовищі, що на 

Кобoзевій горі у Бердянську, за проектом інженера  

Г.І. Панафутіна було поставлено каплицю — фамільний склеп негоціантів Константинових. Сьо-

годні ця споруда, відреставрована місцевим меценатом Є.І. Шаповаловим, належить до 

найкращих зразків культової архітектури, де вдало поєднані різні стилі.  

Подекуди збереглися культові споруди у меннонітських колоніях. Кірхи у стилі псевдоготики 

стоять по селах Кутузівка, Лугівка, Козолугівка, Грушівка, Снігурівка колишнього 

Молочанського меннонітського округу, а також у Терсянці Новомиколаївського району. У 

середині ХІХ ст. в Бердянську на розі Жуковської (Маркса) й Лазаревської (Горбенка) було 

збудовано велику лютеранську кірху з німецькою школою при ній. Ці приміщення, 

архітектурно незмінні після перебудови 1901 року, слугують аудиторіями Бердянському 

педінституту.  

Своєрідною архітектурою й орієнтальним декором відзначаються синагоги — в селі Зеленополь 

Кам’янсько-Дніпровського району, у райцентрах Михайлівка та Якимівка, у Мелітополі, 

Запоріжжі, Бердянську. В останньому місті також збереглася єдина в області кенаса — молитовний 

дім караїмів, збудований у 1850-х роках. У приміщенні чимало десятиріч працює спортивний клуб, і 

завдяки цьому рідкісний архітектурний об’єкт перетривав періоди знищення «уламків історії». 

 

ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ. ПРОМИСЛОВА АРХІТЕКТУРА 

 Кінець ХІХ сторіччя — час інтенсивного транспортного будівництва — подає нові типи 

споруд. Станції Південної та Катерининської залізниць відзначаються просторістю залів, достатком 

світла й  повітря. Й сьогодні, майже не змінені зовні, виконують свої функції пасажирські вокзали 

станцій Пологи, Бердянськ, Розівка, Запоріжжя-ІІ. Разом із залізницями в краї з’явилися капітальні 

мости та безліч великих і малих повеневих тунелів. У 1902—1908 рр. двоярусний Кічкаський міст 

із литого заліза з’єднав береги Дніпра в найвужчому його місці, що називалося Вовчим Горлом 

(тепер район порту ім. Леніна). Автори проекту — Д. В. Латта й Л. К. Валькевич. Міст вражав 

сучасників конструктивною логікою й красою і залишався найбільшим одноперегінним мостом 

Європи до 1931 року, коли Кічкаський міст було демонтовано, бо гребля Дніпрогесу піднімала 

рівень води аж до затоплення колії. Застосування нового на той час матеріалу — залізобетону — 

дозволило перекинути й міст через Мокру Московку у надто складному за своїм яружним рельєфом 

місці. Параболічної форми, з колією по верху, він має ту особливість, що в підвалини його південної 

опори було забито 204 залізобетонні палі. 

Багатьом індустріальним об’єктам межі ХІХ—ХХ ст. не бракує естетичного смаку, хоча вони й 

будувались інженерами. Цікавим зразком є паровозоремонтні майстерні Катерининської залізниці (те-

пер Запорізький електровозоремонтний завод). Завдяки розміщенню цехів обабіч електричного 

візка комплекс має компактний вигляд. Спільне вирішення всіх фасадів надало цехам вигляд архі-

тектурного ансамблю. Територія планомірно засаджувалася кущами троянд і деревами, які згодом 

розрослися у чудові алеї. Цей парк, закладений з урахуванням новітніх рекомендацій модної тоді 

науки про психофізіологію праці, викликав неабияке захоплення у відвідувачів майстерень. 

На увагу заслуговують цехи машинобудівного і чавуноливарного заводів торгово-

промислового товариства «Лепп і Вальман» та заводу сільгоспмашин Гільдебранда й Пріса. Ці 



 50 

підприємства були засновані у другій половині ХІХ сторіччя у меннонітській колонії Шенвізе 

поблизу Олександрівська (тепер на території компанії «АвтоЗАЗ»). До пам’яток індустріальної 

архітектури належать і цехи заводів — Г.Д. Нейфельда у Софіївці (Вільнянськ), Азово-

Чорноморського («Дормаш») і Джона Грієвза («Першотравневий») у Бердянську та Я.Я. Крігера й 

Кернера у Гуляйполі. 

У 1910—11 роках за проектом членів Харківського товариства російських інженерів на вулиці 

Катеринославській (Горького) було побудовано Олександрівську міську електростанцію. Силует 

станції формують дві башти під куполами, личкованими цинковими пластинами, а також декілька 

веж-шоломиків з водостоками. Так майстерно тодішні інженери відповідали на суто функціональні 

вимоги: башти відігравали роль вежок для скріплення ізоляторів з електричними дротами. Ця 

споруда із силікатної цегли, з облицьованим сірим гранітом цоколем і великими тридольними 

арочними вікнами є однією з найяскравіших пам’яток архітектури у Запоріжжі. 

Зрозуміло, що край — виробник товарного зерна — був багатий і на млини. В селянських і 

поміщицьких господарствах стояли дерев’яні й цегляні вітряки. Їх і зараз можна побачити в селах 

— Орлянському й Кам’янському (Василівський район), Зразковому (Михайлівський), Грушівці 

(Токмацький), Новоолексіївці (Приморський). Великий млин у Гальбштадті (Молочанськ) зараз 

працює як завод сухого молока. У 1893—95 рр. у колонії Шенвізе виріс дотоді небачений 

п’ятиповерховий паровий млин. Його збудував підприємець Герман Нібур після поїздки по 

Америці, де в місті Міннеаполісі він побачив найбільший на планеті млин. Потужність 

Олександрівського велетня була такою, що на якийсь час у регіоні впали ціни на борошно. Млин і 

сьогодні працює. 

 

 

ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО  

КІНЦЯ ХІХ—ПОЧАТКУ ХХ ст. 

По містах і містечках донині збереглися тихі квартали з особняками, що купаються в зелені 

старих садів. Уяву про архітектуру приватного міського житла заможніших верств дають садиби 

іноземних підприємців Сангвінетті й Матіаса у Бердянську, палац Шредера в Молочанську. 

Стрімкий ріст населення й цін на землю викликали по містах будівельний бум. Особняки 

зносилися. Зводилися дво-триповерхові прибуткові будинки, банки, готелі, навчальні й 

адміністративні установи. Цей період радикально змінив провінційний до того вигляд міст краю. 

Багато споруд і зараз відіграють важливу роль у формуванні архітектурного образу Запоріжжя, Бер-

дянська, Мелітополя й решти населених пунктів. 

У той час панував історичний, або ретроспективний напрямок. Тобто архітектурні зразки 

бралися з минувшини, їх пряме застосування народжувало неоренесанс, нео- чи псевдоготику, 

неоруський стиль, псевдокласицизм тощо. Практикувалося також більш-менш вдале змішування 

стилів, що давало еклектику. У поширеному «цегляному стилі» для створення багатої пластики фасадів 

вигадливо використовувалися технічні й оздоблювальні можливості місцевої цегли. Початок XX 

століття ознаменувався новим напрямком у мистецтві — модерном. Однаково популярною була гли-

няна й силікатна цегла, застосовувалась також особлива цегла для кладки фасадів і фасонна для ар-

хітектурних деталей. Дахи крили черепицею або залізом. В оздобленні застосовувалися граніт, 

декоративна штукатурка, майолікова плитка, скульптура й ліпнина. Фасади прикрашалися 

балконами, воротами й дашками з кованого та литого заліза  від місцевих майстрів, які мали високу 

репутацію. У старій частині Запоріжжя добре збереглися прибуткові будинки, відомі за прізвищами 

їх колишніх власників. По проспекту Леніна це — будинки Ліщинського (1901), Ланшина (1912, 

архітектор В. А. Естрович) та Регірера (1910). На вулиці Горького — будинки Куржупова (злам 

ХІХ-ХХ) та Шенделя (1911). По вулиці Дзержинського — Бєлєнького (1908-1909) та Мінаєва 

(1908). У Бердянську є цілі квартали непересічної архітектури ХІХ — поч. ХХ століть по вулицях 

Горбенка, Дюміна, Комунарів, Червоній. Чудово збереглися двоповерховий особняк негоціанта А. 
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Єзрубільського (тепер тут міститься музична школа) та побудований поряд із ним готель «Брі-

столь» (зараз ПК ім. Островського), в якому містилися фотосалон Бермана, книжковий магазин, 

електротеатр «Модерн». У Мелітополі варто відзначити особняк купця Чернікова по вул. К. 

Маркса, дім Ардеровича на вулиці О. Невського, будівлі Азово-Донського комерційного й Петер-

бурзького міжнародного банків.  

 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ БУДІВЛІ  

По реформах 1870-х років у містах з’явились органи самоврядування. У 1913—15 рр. було 

побудовано Олександрівську земську управу. Проект розроблений під керівництвом земського 

інженера Я. К. Деланта. Місце на розі вулиць Олександрівської і Троїцької (перехрестя вул. 

Чекіста й Дзержинського) викликало архітектурну композицію у вигляді двох крил, розгорнутих 

під прямим кутом. Їх об’єднує овальний виступ, який виконує роль образної осі будівлі: саме тут 

парадний вхід із портиком, над ним двосвітний зал із напівциркульними вікнами, увінчаний 

куполом зі щипцем. Рожевий граніт цокольного поверху й колон, ліпнина й скульптура, балкони з 

балясинами й решта деталей підкреслюють монументальність земської управи, а разом із тим 

надають їй надзвичайної гармонійності. Ця пам’ятка архітектури державного значення є чи не 

найшляхетнішою спорудою в місті. 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

У багатьох гімназіях, училищах і школах, побудованих земськими й міськими управами, й 

тепер діють навчальні заклади. Добре збереглися: чотирикласне училище селища Новомиколаївка 

(1881), школи у селах — Михайло-Лукашевому (1885), Кіровому (1911) й Чубарівці (кінець ХІХ 

ст.). В Олександрівську на відтинку вулиці Дніпровської (Леппіка), де вона перехрещується з вул. 

Жуковського й Гоголя, виник комплекс середніх навчальних закладів — жіноча гімназія (1903), 

комерційне училище (будівник-архітектор Д.К. Тіссен), механіко-технічне училище (1900, фасади 

— архітектор Р.Р. Марфельд, конструкції — інженер Гінце, будівник — земський інженер І.І. 

Бучинський). Комерційне училище було підірване під час війни 1941-45 рр. Понівечене в той самий час 

технічне училище зберегло свій дворовий фасад. Чоловіча гімназія, збудована у 1910 р. (цивільний 

інженер М. М. Кондратьєв), була яскравим зразком стилю модерн. На жаль, післявоєнна 

реконструкція фасаду зруйнувала стилістичну цілісність архітектурної пам’ятки. Всі ті заклади 

мали доцільне планування — великі рекреації та аудиторії, спеціальні кабінети й майстерні, — тож і 

зараз у них діють університети Запоріжжя. 

У 1876 р. було побудовано Бердянську класичну чоловічу гімназію. Силует цієї 

двоповерхової споруди (проект інженера Єльського) сформовано зубчастим парапетом над 

фасадом і невеликими зубчастими вежами з вузькими віконцями. Будівництво гімназії 

коштувало місту понад 100000 рублів. Тепер тут головний корпус Бердянського 

педінституту.  

17 серпня 1903 р. відкрився унікальний осередок — Олександрівська школа-хутір для глухонімих 

дітей Катеринославської губернії. Міська дума безоплатно виділила 10 десятин землі на околиці міста 

неподалік від села Вознесенка, де Ф.С. Пікутовський збудував школу, гуртожиток із домовою церквою, 

лікарню та низку приміщень для навчання дітей ремеслу й сільському господарству. Цінними 

пам’ятками є також школи для хлопців та дівчат і «замок Вальмана», задуманий як дитячий садок. Їх 

побудовано за період 1895-1912 рр. в меннонітській колонії Хортиця—Розенталь. Тут панує 

«югендстиль» — суто німецький різновид модерну. Хоча «замок», після заміни його даху з черепицевого 

на шиферний, дещо втратив у силуеті, маленький палац вражає оптимальною вписаністю у рельєф 

крутого косогору й гармонійною нетотожністю усіх чотирьох своїх фасадів. 
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АРХІТЕКТУРА ЗАКЛАДІВ ЗДОРОВ’Я 

Поряд із «замком Вальмана» стоїть меннонітська лікарня. Цей комплекс із окремих 

одноповерхових корпусів було зведено у 1909—12 рр. на кошти земства й місцевих заводчиків для 

обслуговування селян і робітників із ближніх колоній. Зараз тут працює Центральна лікарня 

Запорізького району. Збереглися земські лікарні, подекуди з каплицями, також у Кам’янці-

Дніпровській (1913), Михайло-Лукашевому й Кіровому (1914). У 1914—15 роках на розі Соборної і 

Дніпровської побудовано триповерхову Олександрівську земську лікарню на 30 ліжок. Сьогодні тут 

міститься обласна дитяча лікарня. М’яке закруглення її кутової частини, виступи-ризаліти, 

акцентовані трикутними фронтонами, ритм великих вікон надають будівлі монументальності. 

Поверхню цегляних стін прикрашає ліпнина: гірлянди, вази з квітами й фруктами, немовлята-путті. 

Споруда являє майстерність архітектора, який сягнув у ній естетично високого рівня. Приватну 

лікарню Генріха Бера (тепер пологовий будинок №1) на розі Покровської і Миколаївської вулиць 

спроектовано (1912) у стилі модерн. Домінантою клініки є шатровий дах, що акцентує її кутову 

частину. 

У той час набули поширення оздоровчі заклади нового типу — санаторії та водно-грязеві лікарні. 

Будівництво у 1902 році грязелікарні біля Красного озера на Бердянській косі дало поштовх до 

розвитку цього популярного курорту. 

 

АРХІТЕКТУРА 1920-30 років 

Вже на початку НЕПу oздоровлення економіки надає поштовх до відродження архітектурної 

творчості. За проектом Д.К. Тіссена у 1924—25 рр. у місті Запоріжжі  збудовано клуб «Металіст» 

для робітників заводу «Комунар» (тепер «АвтоЗАЗ»). Стилістично ця споруда є спадкоємицею 

народних домів початку століття, але водночас клуб став прототипом для ряду будинків культури 

радянської епохи, які зводилися по містах і селах області у наступні роки.ДНІПРОГЕС. 1927 року 

розгорнулося будівництво Дніпровської гідроелектростанції, Дніпровського промислового комплексу й 

міста «Велике Запоріжжя». Грандіозний ансамбль — гребля, силова станція і трикамерний шлюз — є 

втіленням у бетоні архітектурного проекту видатного будівничого В.О. Весніна й очолюваного ним ко-

лективу архітекторів: М.Я. Коллі,  

Г.М. Орлова, С.Г. Андрієвського.  Гребля  перегородила Дніпро від скелі Кохання на правому березі до 

Дурної скелі на лівому. Ця пружна, 600-метрового радіусу дуга — довжиною 760,5 метрів та 42 метри 

заввишки — відіграє головну роль в архітектурному образі комплексу.  Фасад машинного залу 

личковано рожевим туфом.  Колись уздовж нього тягнувся горизонтальний еркер, а поверх ішла вузька 

засклена смуга. Під час повоєнної відбудови (архітектор Г.М. Орлов, консультант — В.О. Веснін)  

скляну смугу заступили восьмигранні вікна. Дніпрогес мистецьки вписано в довкілля. У співзвучності з 

течією Дніпра, скелястим рельєфом його берегів, Хортицею й меншими острівцями цей комплекс став 

об’ємно-просторовою композицією  мистецького гатунку. Дарма, що ансамбль трохи втратив 

естетичної рівноваги після прибудови у 1972-80 рр. нового машинного залу й автомобільного мосту. 

Дніпрогес залишається одним із найвизначніших зразків індустріальної архітектури ХХ сторіччя. 

 

СОЦІАЛІСТИЧНЕ МІСТО. 

 Генеральний план «Великого Запоріжжя» було розроблено в Державному інституті 

проектування міст України (Діпроград). До авторської групи під керівництвом І.І. Малозьомова 

входили: П. Хаустов, головний інженер, та архітектори — В. Андреєв, А. Касьянов, Б. Приймак, В. 

Орєхов й інші. В роботі також брали участь фахівці московської контори Дніпробуду під 

керівництвом Весніна, а від 1933 р. — Г.М. Орлова. Затверджений 29 квітня 1932 р. Наркоматом 

комунального господарства України проект  охоплював територію 42674,8 га, де мали поселитися 

500000 нових мешканців. Запоріжжя бачилось комплексом із семи районів: Старе місто, Возне-

сенка, Дніпрокомбінат, Павло-Кічкас, Кічкас (Правий берег), Хортиця й резервна площа — 
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Бабурка. З усього запланованого до війни встигли побудувати лише Четверте селище з котеджів на 

Правому березі, двоярусні сталеві залізнично-автомобільні мости через Новий і Старий Дніпро та 

Шосте селище Дніпробуду. Саме воно, разом із Дніпрогесом, і здобуло Запоріжжю світову славу. У 

1937 році на Всесвітній виставці в Парижі архітектурний ансамбль Шостого селища отримав 

нагороду як визначний містобудівельний і архітектурний комплекс. 

План нової забудови був готовий у 1928 р., а вже за рік на лівому березі почало народжуватись 

«ідеальне соціалістичне місто майбутнього» — як його називали в пресі. Територія ділилася на 

квартали: стадіон, школа-гігант, лікарняне містечко та інші громадські заклади чергувалися з 

житловою забудовою. Тенденція до усуспільнення побуту відбилася у насиченні району їдальнями, 

пральнями, дитсадками та яслами. Центральна вулиця Соцміста — Алея Ентузіастів ім. Серго 

Орджонікідзе (пізніше — проспект  Сталіна, тепер — Металургів) — вела від Дурної скелі до 

промислової зони, де будувалися заводи-гіганти. Друга вісь — вулиця Леніна — прямувала од 

Дніпрогесу в бік старого міста, але за межами Соцміста раптово зникала між хатами Вознесенки. 

Згодом саме вона перетворилася на головний проспект Запоріжжя, поєднавши старе й нове міста 

вже у 1960-х. Початковий етап забудови  проходив під гаслами актуального тоді конструктивізму, 

що геть відкидав запозичення з архітектурного надбання минулих епох. Важили тільки 

конструкція та функція споруди. Художньої виразності конструктивісти сягали, граючи на 

контрасті гладеньких стін із великими площами засклення, вертикальними чи горизонтальними 

смугами вікон. Конструктивістські будівлі Шостого селища зазвичай оздоблювалися рожевим 

туфом — явний вплив машинного залу Дніпрогесу. До найкращих зразків цього стилю належать 

велика лікарня (архітектор Л.Й. Юровський, 1931–1933) з аптекою та школа- 

гігант (тепер Інженерна академія). Житлові будинки того раннього періоду збереглися здебільшого 

у глибині кварталів, оскільки вже після 1933 р. аскетизм конструктивізму не відповідав новим 

вимогам до відтворення образу могутньої радянської імперії в архітектурі.  

Найперше тоді збагачується пластика фасадів, замість монотонних домів-шеренг створюються 

архітектурні ансамблі. Втім, відновлення уваги до класичних зразків не заважало архітекторам 

передвоєнного десятиріччя дотримуватися канонів конструктивізму як основи їх творчого методу. 

Саме цей сплав дав нам унікальний образ Соцміста. Два будинки, спроектовані Г.М. Орловим і 

П.М. Сталіним, що постали у 1934 р. на проспекті Леніна неподалік від Дніпрогесу, та доми-вставки 

поряд із перехрестям проспектів Металургів і Леніна (1936, В.А. Лавров) є яскравими зразками 

того стилістичного напрямку. Особливо оригінальним вирішенням відзначається житловий квар-

тал № 3, перспективу якого замкнено величезним напівциркульним житловим будинком, що його 

запоріжці називають «Круглим домом». Неабияка роль надавалась озелененню. Парки, бульвари, 

двори засаджувалися деревами, кущами, травою, квітами. Тільки у 1934 р. було посаджено 40000 

дерев. Навіть на плескатих дахах будинків, де відпочивали їх мешканці, були квітники. 

 

АРХІТЕКТУРА КІНЦЯ РАДЯНСЬКОЇ ЕПОХИ  

Сучасний вигляд Соцміста cформувався у післявоєнне десятиріччя. Майже суцільно 

зруйноване Шосте селище народжувалося вдруге за обмірними кресленнями. Будівничі були певні, 

що відновлюють його точно, але насправді багатьом конструктивістським спорудам було надано 

нову пластику фасадів і систему висотних домінант. Дев’ятиповерхова башта з шатром і шпилем 

(арх. І.Л. Козлінер та Л.Я. Гершович, 1948—1949) увінчала будинок при в’їзді до Шостого селища з 

боку старого міста. Семиповерхова вежа постала на розі пр. Леніна й Металургів. У 1953 р. архі-

тектор Г.Г. Вегман побудував кіноконцертний зал імені М.І. Глінки. У 1947—1952 рр. за проектом 

інженера Б.М. Преображенського було зведено двоярусні арочні мости з бетону (замість зруйно-

ваних у війну сталевих), що поєднали Запоріжжя з Хортицею й Правобережжям. Загалом із цим і 

завершилося формування Соцміста, яке залишається чи не найкращим втіленням ідей визначних 

будівничих 1920—1950-х років. 

 За проектами А.Д. Моторіна, Ю.І. Романенка й М.С. Савченка, під керівництвом Г.Г. Вегмана, у 



 54 

1950-х забудовувалася й Вознесенка, що ділила місто на дві майже абсолютно відокремлені частини. 

Старовинне козацьке село перетворилося на новий центр Запоріжжя. Проспект Леніна перетнули, 

спускаючись до Дніпра, широкі бульвари. Комплексне планування на базі класичних традицій дозволило 

й тут створити гармонійний архітектурний ансамбль, пам’ятку «великої епохи».  

У той самий час відновлювалися районні центри області. Вулиці Мелітополя й Токмака теж 

набрали псевдокласичної маєстатності по війні, коли в архітектурі панував так званий «сталінський 

ампір». Уздовж набережної Бердянська, що найбільше постраждала під час боїв, тепер стоять 

будівлі, які органічно доповнюють його центральні квартали XIX–XX століть.  

Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 листопада 1955 року «Про усунення зайвин у 

проектуванні й будівництві» на довгі роки загальмувала поступ творчого мислення архітекторів. 

Партія вимагала економності та простоти форм. Домінувало крупнопанельне будівництво за 

типовими проектами. Як відомо, це значно прискорило процес спорудження житла і в короткий 

термін дозволило переселити величезну кількість людей із бараків до комфортабельних квартир. 

Одночасно масова забудова не відзначалася бодай якоюсь індивідуальністю. Мікрорайони 

залишаються невиразними й нудними. Принаймні взимку, коли двори й вулиці житлових масивів не 

буяють зеленню. 

У 1960—70-х в області виросли — як осередки потужних енергетично-промислових 

підприємств — три нових міста: Енергодар, Дніпрорудне, Степногірськ. Комплексна забудова 

першого — хоча здебільшого й там типові проекти — виглядає трохи органічнішою, насамперед 

через толерантність до природного довкілля. 

 

АРХІТЕКТУРА НА МЕЖІ ХХ—ХХІ СТОЛІТЬ  

В останнє десятиріччя ХХ століття капітальне будівництво практично не велося. Архітектурна 

творчість рідко сягала за межі малих форм. Переважним напрямком була перебудова квартир у 

перших поверхів на крамниці, кафе, салони краси, ігротеки. Деякі проекти, реалізовані без 

урахування історичних і стильових особливостей тих споруд, що реконструюються, та сусідніх 

будинків, спотворили вигляд пам’яток архітектури минулих століть. Разом із тим було здійснено і 

декілька нових вдалих проектів. Увагу привертає «червона хвиля» Укрсоцбанку зі скла й бетону в 

старому місті (приватна архітектурна майстерня «В. Лукашов») та ресторан «McDonald’s» на 

проспекті Металургів (арх. ательє «С. Васильєв»), в абрисах якого помітні алюзії Соцміста. 

Шокуючою домінантою стандартного дев’ятиповерхового будинку на майдані Свободи став 

асиметричний фасад боулінг-клубу «Космік» (арх. майстерня «С. Фоміна»). 

Творчі можливості архітекторів реалізуються в цей час у відновленні та будівництві храмів. На 

колишній Соборній площі, поряд із вулицею Анголенка, відбудовується Свято-Покровський 

кафедральний собор, у старих парках — Пушкіна та Металургів — збудовано католицький костьол 

та Новоапостольську церкву. Компанія «Мотор Січ» уклала гроші у перетворення кінотеатру — і 

так виник чудовий Свято-Андріївський кафедральний собор, а закинутий кінотеатр «Південний» 

переобладнаний Українською православною церквою (КП) у кафедральний собор Святої Трійці.   

Чи то втома від пошарпаного вигляду більшості вулиць, чи віра у безвідворотну стабілізацію 

економіки, плюс магія круглих дат, а радше — все це разом спонукало муніципальників саме 

напередодні третього тисячоліття взятися до оновлення міського середовища. І нарешті комплексно 

— від реконструкції тротуарів та доріг, стін і дахів будинків аж до об’єктів паркового й 

монументального мистецтва.  

Першим причепурився Бердянськ, чим підтвердив свій статус курортної столиці краю. 

Приморську площу цього компактного, багатого на архітектурні й меморіальні цікавини міста 

прикрасив азовський «Бичок-годувальник» — бронзовий символ життєдайної стихії й людської 

снаги. У 2002 р. з’явився неповторний пам’ятник літературним героям — «Діти лейтенанта 

Шмідта» Остап Бендер і Шура Балаганов неподалік від рідного дому «їх батька», у парку його імені. 

З оновленням головного проспекту у Запоріжжі розпочався архітектурний бум. 
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Відреставровані фасади будівель нової частини міста заново відкрили городянам свою красу, а 

реконструйовані бульвар Шевченка навпроти мерії та прилеглий парк стали улюбленим місцем 

прогулянок. Найкращі будівлі тепер мистецьки освітлені вночі кольоровими прожекторами . 

Відроджується житлове будівництво за індивідуальними проектами, нещодавно зосереджене 

лише у приватному секторі. Успішно працює в цьому напрямку виробничо-будівельна фірма 

«Константа», яка на основі досягнень світової будівельної індустрії та власних інженерно-

архітектурних «ноу-хау» сформувала свій стиль. Завдяки «Константі» на вул. Українській виріс 

перший у Запоріжжі 17-поверховий будинок — житловий комплекс із замкнутим подвір’ям, 

підземним паркінгом та двоярусними квартирами з індивідуальним опаленням. 

За замовленням мерії розроблений новий генеральний план Запоріжжя, який містить концепцію 

розвитку міста на найближчі 25 років. 

Нова генерація архітекторів шукає власної образної мови, не забуваючи творчо 

переосмислювати багату спадщину попередників — знаменитих зодчих і маловідомих інженерів та 

архітекторів, що створили на Запорожжі свою частку «кам’яного літопису світу».     

 

КУЛЬТУРА 

У найширшому розумінні, культура — це все, що не є створеним Природою. Маючи на 

розгляді наш куточок Божого світу — Запорізьку область, — легко зауважити надрозвинутість 

матеріальної культури за останні 200 років: розорані від обрію до обрію степи, які перетворилися на 

родючі лани; висохлі річечки, але натомість з’явилися зрошувальні канали і грандіозне Каховське 

«море»; села, містечка й великі міста, що виросли на місцях древніх кочових станів, козацьких 

зимівників, імперських фортець... 

Розповсюджений погляд на Запорoжжя як на аграрно розвинену область з могутнім індустріальним 

центром потребує деякої корекції. Не менш вагомими за матеріальні здобутки видаються плоди 

розвою духовної культури. Спробуємо детальніше розглянути декотрі з них. Почнемо із закладів, 

призначення яких — накопичувати й обробляти інформацію (головне надбання культури) і 

знайомити з нею найширші кола суспільства. 

 

БІБЛІОТЕКИ. АРХІВИ  

Слушно кажуть, що саме в цих оазах тиші й спокою працюють чи не найбільш віддані своїй справі 

спеціалісти — ентузіасти, готові днювати й ночувати на роботі, систематизуючи, вивчаючи, 

охороняючи першодруки, документи, раритети — свідоцтва швидкоплинного часу.  

Близько півтора мільйона мешканців міст та сіл є постійними читачами 583 бібліотек. Лідером 

цієї мережі залишається Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького. Заснована ще 

1905 року, вона стала значною скарбницею друкованих творів — має у фонді понад 1,3 млн. 

примірників, із них п’ять тисяч — рідкісних видань. До спеціальних бібліотек зарахуємо й Центр 

науково-технічної та патентної інформації.  

Як завжди й усюди, до потужних книгосховищ вчащають, здебільшого, фахівці або студенти 

працювати з першоджерелами. У тих, хто полюбляє просто читати, популярністю користуються 

затишні районні, сільські бібліотеки, де добре знають смаки своїх постійних відвідувачів і 

намагаються їх задовольнити, наскільки це можливо.  

Найбільш цінні паперові свідоцтва розвитку промисловості, сільського господарства, культури 

та побуту населення, діяльності органів влади, політичних та громадських об’єднань зрештою 

акумулюються в Обласному державному архіві, що існує з 1921 року. Нині тут зберігається понад 

1,8 млн. документів, які є часткою національного архівного фонду України. Головне — все це тепер 

стало доступним для дослідників новітньої історії. Загалом документи збирають 25 міських та 

районних і 1500 відомчих архівів.  

 

МУЗЕЇ 
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Поміж 19 державних музейних установ особливим багатством колекцій пишається Обласний 

краєзнавчий музей, заснований у грудні 1921 р. визначним істориком, археологом, етнографом і 

фольклористом Яковом Новицьким. Його ім’ям названо затишну вулицю в центрі міста. Фонди 

музею налічують понад сто тисяч експонатів, пов’язаних із регіоном, — з найдавніших часів до 

сьогодення. Серед цих скарбів чимало унікатів. Та й сам музей вигідно розташований у шляхетному 

палаці колишньої земської управи, внесеному до Реєстру пам’яток національної культури. 

Жоден з районних музеїв не є копією Запорізького краєзнавчого, бо кожний має що додати до 

цілісної картини краю. Неабияка репутація у Мелітопольського та Бердянського музеїв, котрі вже 

відсвяткували свої 75-річні ювілеї.  

Гордістю Кам’янсько-Дніпровського історико-археологічного музею є зібрання 

старожитностей, знайдених на території району. 

Безцінні в загальносвітовому контексті наскельні малюнки-петрогліфи можна побачити, 

відвідавши Державний історико-археологічний музей-заповідник «Кам’яна Могила» поблизу міста 

Мелітополя.  

Музей-садиба Попова у Василівці вабить цінителів замкової архітектури пізнього класицизму.  

У Гуляйпільському музеї особливу увагу привертають речі, пов’язані з бойовою біографією 

славетного земляка Нестора Махна і його Повстанської армії.  

Промислові та сільськогосподарські підприємства, навчальні заклади часто теж мають свої 

музеї. Багатьом із них присвоєно звання «народних». Аби зібрати під одним дахом експонати всіх 

136 відомчих музеїв області, народився б вельми презентабельний музей загальної історії 

Запорожжя. 

Хортиця — святий Острів у свідомості українського народу. Після довгої боротьби за своє 

існування тутешній заповідник 1993 року отримав статус Національного. Від 1983 р. у заповіднику 

існує музей історії Запорозького козацтва. Він став цікавим науково-пізнавальним центром для всіх 

небайдужих до одного з найяскравіших у світовій цивілізації прикладів зреалізованого потягу 

народу до демократії.  

Найближчим часом на Хортиці розпочнеться будівництво історико-культурного комплексу 

«Запорозька Січ», у майбутньому має відкритися музей історії судноплавства. Головний експонат 

— козацьку чайку першої половини ХVІІІ ст. — було піднято з дніпровських глибин у 1999 р. До 

нових здобутків музею належить прототип першої Запорозької Січі — фортеця оспіваного в 

народних думах Дмитра (Байди) Вишневецького. Залишки його укріплень розкопано на сусідньому 

з Хортицею острові Байда. 

Запорізький художній музей міститься, правду кажучи, в архітектурно невиразному будинку. 

Поза тим, тут просторі виставкові площі. Й вони ніколи не зяють порожнечею! Експозиції з фондів, 

підготовлені кураторами музею, змінюють одна одну; прибувають нові й нові виставки-гості як з 

країни, так і з-за кордону.  

Особливою атмосферою відзначаються вернісажі місцевих художників: грає камерний 

ансамбль, а святкова публіка прискіпливо вивчає доробок улюбленого митця. Великий розголос 

мають щорічні вільні виставки модерного — нарівно професійного й аматорського — мистецтва.  

У Виставковому залі Запорізького осередку Спілки художників України на площі 

Фестивальній теж експонуються картини й скульптури не лише членів спілки, а й значно ширшого 

загалу авторів. 

Ісаак Бродський — надзвичайно популярний ще у 1910-ті роки портретист — зазнав 

найбільшої слави й достатку за радянських часів, талановито малюючи кремлівських вождів. Він 

народився 1883 року в приазовському селі Софіївка (там створено дім-музей), виріс у Бердянську. 

Був обраний першим президентом Академії мистецтв СРСР. Місту своєї юності художник 

подарував чималу колекцію живопису, графіки, бронзи видатних митців-класиків і сучасників; між 

ними й власні твори, звичайно. Так у листопаді 1930 року було започатковано перший в області 

художній музей, який отримав ім’я Бродського. Це — напрочуд гармонійне, ностальгійно настроєве 
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зібрання мистецтва перелому ХІХ—ХХ століть. Фонди поповнюються, але атмосфера базової 

експозиції залишається романтично-сентиментальною, віддзеркалюючи естетику «срібної доби», 

перехід від пафосу критичного реалізму й символізму до примхливого стилю модерн.  

Деформалізація суспільного життя започаткувала майже новий різновид культурного осередку 

— мистецький квартал. Якщо в Києві таким став Андріївський узвіз, то у Запоріжжі — площа 

Маяковського, довкіл фонтану, та площа Фестивальна. Тут дванадцять місяців на рік, спозаранку й 

до пізніх сутінок, щоденно вирує виставка-ярмарок творів художників та народних майстрів. 

Безперечно, просто цікавих тут значно більше, ніж покупців. У курортний сезон подібну картину 

можна спостерігати на Набережній Бердянська. Нема дива, що багато тутешніх живописців 

експлуатують морську тематику. Не губляться між ними і приїжджі зі степових чи поліських 

регіонів мариністи. Такі «галереї» просто неба аж ніяк не є на заваді прилученню перехожих до 

мистецтва.  

Декілька приватних галерей пропонують доробок своїх контрактних авторів, і то не тільки 

місцевих. Чимало художників Запорожжя виставляються у Європі й за океаном, маючи неабиякий 

успіх. Природний кругообіг культури. 

До обласної організації Спілки фотохудожників входять понад 30 майстрів світла й тіні. 

Запорозька школа відома у світі. Кілька фотохудожників є членами Міжнародної федерації — FIAP. 

Роботу Євгена Компанійченка «Міфологічний сюжет» було визнано найкращим фото року в 

Україні й одночасно у Португалії. Члени фотоклубу беруть участь у 30 міжнародних салонах. У 

Запоріжжі, в свою чергу, проходять регулярні імпрези зарубіжних фотографів. Розташований на 

центральному проспекті виставковий зал фотоклубу є надзвичайно популярним культурним 

осередком. Тут щорічно експонуються близько двох десятків персональних і тематичних виставок. І 

то не тільки фотографічних, але й творів живописців, кераміків, модельєрів, приватних зібрань 

колекціонерів.  

 

ТЕАТРи 

Запорізький український музично-драматичний театр продовжує традиції, започатковані 

корифеями національної сцени. Класичні п’єси залишаються найпопулярнішими в репертуарі. 

Кілька поколінь глядачів виховано на виставах, репліки з яких назавжди увійшли до фольклору. Й 

сьогодні цей театр зберігає свій високий статус найвпливовішого осередку української культури.  

Театр юного глядача, на чолі з головним режисером Віталієм Денисенком, краще знають як 

Театр молоді. Навіть трамвайна зупинка біля нього називається так. У репертуарі зберігається 

багато казкових вистав, з’являються нові, феєрично оформлені — і граються з фантастичною 

експресією. Тим часом, вірна публіка Молодіжного дорослішає разом з акторами, і на афішах 

починають домінувати класики двадцятого сторіччя — Брехт, Кокто, Себастіан.  

Ляльковий театр причаровує малечу. Велика сцена з містким залом у старій частині Запоріжжя 

завжди гостинно зустрічає дітей, а вони завжди радіють, коли лялькарі з казковими героями 

з’являються в дитячих садках, школах, оздоровчих таборах.  

Муніципальний театр-лабораторія VIE, що французькою означає — «життя», напевне, єдиний у 

світі, що діє у самісінькому центрі природно-історичного заповідника — на острові Хортиця. 

Компактна трупа під проводом режисера Віктора Попова встигла виховати власну публіку, яка 

захоплюється, насамперед, експериментом на сцені.  

У палаці культури «Титан» живе Народний театр авторської пісні, яким керує відома співачка-

гітаристка Олена Алєксєєва. Любителі жанру регулярно зустрічаються з його зірками, котрі 

приїздять з будь-якого далека, аби виступити в цьому театрі. Та найбільшої слави театр зажив саме 

завдяки вдалому перетворенню літературно-пісенних циклів на оригінальні драматичні вистави. 

Запоріжжя цінують у широких колах шанувальників співаної поезії. На бардівський фестиваль 

«Байда» щовересня з’їжджаються сотні людей.  

Не в обласному, ба навіть не в районному центрі, а в Енергодарі — за спонсорства Запорізької 
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атомної електростанції — відбувається міжнародний фестиваль «Добрий театр». Про його престиж 

свідчить участь професійних та аматорських колективів з різних областей України, а також із Росії, 

Болгарії, Німеччини, Іспанії, Франції, Швейцарії, Литви. 

 

 

МУЗИЧНА СЦЕНА 

Запорізька обласна філармонія розташована у визначному як архітектурно, так і з огляду на 

його акустику концертному залі ім. М.І. Глінки. Музичне товариство заслужено пишається своїм 

академічним симфонічним оркестром, заснованим 1957 року. У 1987 р. на диригентський подіум 

піднявся В’ячеслав Редя. Саме останнє десятиріччя в біографії оркестру відзначається активністю 

творчого пошуку, а відтак і мистецькими здобутками. За невеликий, як для академічного колективу, 

час оркестр став володарем багатьох найпрестижніших національних та міжнародних нагород. 

Записи класичної музики, здійснені Запорізьким симфонічним, видано на компакт-дисках у 

Швейцарії та Італії. Всюди, де встиг побувати наш оркестр, його запрошують знов і знов. До 

гастрольних маршрутів прилучилися міста Франції, Швейцарії, Австрії, Італії, Сербії, Південної Кореї. 

Висока репутація вабить до співпраці видатних музикантів сучасності — солістів-інструменталістів, 

вокалістів, диригентів, композиторів з України, Росії, Італії, Тайваню, Сербії, Японії. Але найбільшим 

досягненням диригента і його оркестру є унікальна популярність філармонічних вечорів удома. Всі, без 

винятку, виступи оркестру проходять з аншлагами! Така відданість місцевої публіки академічній музиці 

приємно вражає музикантів-гостей, зірок міжнародного гатунку, котрі завжди раді знову завітати до 

Запоріжжя. Влітку симфонічний оркестр традиційно дає відкриті концерти — на Зеленій естраді у парку 

«Дубовий Гай» або на площі Фестивальній.  

Здобув щирих прихильників новий для філармонічного товариства ансамбль козацької пісні і танцю 

«Запорожці». Артисти відновлюють збережений у народній пам’яті фольклор Запорозької Січі. 

Особливий інтерес викликають танцювально-хорові композиції, стилізовані під старожитні обряди. А як 

хвацько грає невеличкий за складом, але такий пружний оркестр! «Запорожці» ефектніше звучать навіть 

не у залі, а десь серед натовпу, на майдані або на Хортиці, під час національних свят, коли люди 

відчувають себе ніби причетними до музик, танцюристів, співаків — самі підтанцьовують, підспівують. 

Тоді виступ перетворюється на масове народне дійство.  

У 2000 році в парку Металургів відкрила двері для віруючих Новоапостольська церква. У 

церкві змонтовано перший в області великий орган. По суботах тут тепер звучать духовні та світські 

твори загальнокультурного надбання.  

Запорізький джаз-клуб гніздиться у палаці «Енергетик». Тут грають усі, хто здатен до 

імпровізації. Єдиний в Україні клуб із великою й малою сценами, з баром і танцмайданчиком, та 

істотніше — з багаторічними традиціями й власним стилем, залюбки відвідують прихильники гарячої 

музики. Незмінний президент клубу Володимир Гітін ініціював щорічне святкування Між-

народного дня джазу. З тих пір концерт-джем і марш-парад музик перетворюють у травні майдан 

Маяковського на куточок Нового Орлеану. Світові мас-медіа, зокрема британське телебачення, 

відзначали Запоріжжя як місто, де першими у Східній Європі відгукнулися на новонароджену 

традицію.  

Джаз лунає не тільки в обласному центрі. Мелітопольський педагогічний університет викохав дівочий 

ансамбль «Саунд-версія». В Запорізькому музичному училищі вирують декілька студентсько-ви-

кладацьких комбо й бендів. «Джаз-ліцей» та «Джаз-хлоп’ята» — то гордість учнів Класичного ліцею. 

Олександр Сизов, педагог Школи мистецтв №3, плекає джаз-бенд «Славутич», який регулярно 

запрошують і на дорослі джаз-фести. Запорoзькі солісти, як то кажуть, «ідуть на експорт». Між іншим, в 

Олександрівську народився й навчався нотам у музичній школі №1 (вона й тепер діє в тому ж будинку) 

найавторитетніший джазовий композитор і піаніст СРСР 1930-50-х років Олександр Цфасман. 

Найстабільнішим естрадно-джазовим проектом на Запорожжі є оркестр із Бердянська «Азовська чайка». 

Цей птах за свій сорокарічний вік облетів з концертами десятки країн Європи. Сьогодні «Чайкою» 



 59 

керує В. М. Жуковський, заслужений працівник культури України. 

 

 

ЦИРК. КІННИЙ ТЕАТР 

Запорізький цирк належить до найкраще технологічно обладнаних арен в Україні. Крім 

циркових, на манежі виступають й естрадні гастролери. Одно з найдревніших мистецтв рясно 

квітне у молодіжних циркових студіях по області. Їх найамбітніші, найталановитіші вихованці часто 

стають призерами фестивалів аматорського мистецтва, а згодом і професійними артистами цирку.  

Гості міста зазвичай у захваті від Кінного театру «Запорозькі козаки», що отаборився на 

легендарному Острові. Баскі коні, колоритні вершники у козацьких строях; гарцювання, ігри, пісні, 

танці просто неба — то незабутнє видовище. А на закуску глядачам — ще й козацький куліш або 

юшка зі щойно наловленої у Дніпрі риби, зварені самими артистами тут-таки, на вогнищі, у казані. 

 

 

АМАТОРСТВО 

Аматорство є невичерпним джерелом поповнення прошарку культурно розвинених особистостей у 

суспільстві. Воно розвивається ніби в тіні сучасної поп-культури, дещо полемізує з нею, деінде контактує. Але 

на тлі масового захоплення «естрадництвом» в усіх професійних жанрах народне мистецтво непомітно пере-

творюється на елітарне. Фольклорні традиції ніколи не перериваються непоновно. Нові народжуються на 

основі прадідівського досвіду, в якому інколи справедливо вбачається відгомін екстравагантного язичництва. 

Магічний зміст обрядових дій давно забувся, але їх майже не ушкоджена часом поетична форма сягає глибин 

тисячоліть і знаходить відгук у сьогоднішніх душах. 

Cтатистика знає детально: в області діють 509 клубів. Майже 40 тис. артистів-аматорів беруть 

участь у 2785 колективах. 119 із них мають почесне звання «народний самодіяльний».  

Знання традицій народного ремесла, його перевірених поколіннями технік та стилів не 

заважають розвиткові самостійного художнього мислення багатьох із тих 1740 майстрів деко-

ративно-прикладного мистецтва, що ми сьогодні знаємо. Різьбярі, килимарниці, гутники й ковалі, 

вишивальниці, гончарі, кошикарі та інші фахівці без дипломів, але з наснагою й хистом працюють 

автономно або згуртовуються у творчі об’єднання: любителів декоративно-прикладного мистецтва 

«Палітра», майстрів та художників — «Cамоцвіти Запорoжжя», вишивальниць — «Червона калина» та 

ін.  

У філармонічному залі ім. Глінки щороку відбувається міжнародний фестиваль «Музика 

людства». Тижнева імпреза музики різних епох, стилів та народів збирає яскравих виконавців і 

найприскіпливіших слухачів із різних країн. Курортний Бердянськ є господарем Всеукраїнського 

фестивалю дитячої естрадної творчості «Топ-топ», міжнародного кінофестивалю «Бригантина» 

тощо. Загалом це місто кожного сезону гостить аж 15 різних фестивалів! В обласному центрі 

відбуваються: огляд вокалістів «Надія», хорова асамблея, аматорський фестиваль «Театральна 

весна». Сенсація є традиційним явищем на молодіжному фестивалі «Зорепад». Це конкурс, у якому 

ліберально оцінюються всі естрадні жанри: від джазової, рок- чи поп-музики і танців до мовленого 

слова чи оригінальних циркових номерів. 

Більше ніж чверть століття знайомить запоріжців із найкращими зразками світового 

кіномистецтва клуб любителів кіно «Восхождение». Нині прихильники десятої музи збираються у 

зручній аудиторії Запорізького державного університету. 

У рамках регіональної програми «Молодь Запоріжжя» з 1994 року регулярно присуджується 47 

нагород за роботи в наукових галузях (студентам та учням) і за досягнення в літературі, 

образотворчому, естрадному, музичному та театральному мистецтвах. Понад чверть століття існує 

молодіжна студія «Юність» Палацу культури «Дніпроспецсталь». Її засновник і керівник 

Володимир Артем’єв є також директором фестивалю «Зорепад».  

Запорізька область — це багатонаціональний край, де за явної більшості українців живуть 
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також росіяни, болгари, білоруси, євреї, татари, молдавани, греки, чехи, гагаузи, німці, поляки, 

вірмени, литовці, азербайджанці, караїми, корейці, грузини тощо. Загалом понад 100 

національностей! Науковці активно досліджують етнонаціональні процеси на Півдні України. В 

області регулярно відбуваються конференції, наукові читання, видаються спеціальні й 

популярні розвідки з цих питань. Вивчати національні мови представникам меншин, чи будь -

кому зацікавленому, допомагають 16 загальнодоступних шкіл при відповідних товариствах.  

У 1999 р. було започатковано всеукраїнський фестиваль мистецтв національних культур із 

політкоректною назвою «Ми — українські». Етнічні об’єднання гаряче підтримали ідею. Під егідою 

фестивалю проходять Дні культури, святкування знаменних дат і подій у житті національних 

громад. Апофеозу фестиваль сягає влітку, коли усі збираються в Приморську, на Азовському 

узбережжі. Лауреатами цього яскравого свята вже стали болгарські фольклорні ансамблі «Червена 

квітка» та «Вратениця» з Приморського району, танцювальний гурт «Вербиченька» Бердянського 

товариства болгарської історії та культури «Родолюбіє», ансамбль російської пісні «Сударушка» з 

Приморська, албанський фолк-колектив «Ружо аверді» з Приазовського району, ансамбль бального 

танцю «Грація» Бердянського грецького товариства, міні-театр «Лореляй» Запорізького товариства 

німців «Відергебурт» та ін. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

ЕПОХА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  

МАШИНОБУДУВАННЯ 

Історія Запорізького краю заповнена цікавими сторінками і драматичними поворотами. У 

багатьох музеях світу зберігаються дорогоцінні експонати, знайдені на території нашої області 

археологами у скіфських курганах і залишках поселень інших племінних груп. Коли сформувалася 

давньоукраїнська держава Київська Русь, степовий Південь опинився під її сильним впливом. Але в 

Х–ХІІІ ст. він перейшов під контроль тюркських племен і татаро-монголів. Потім Велике князівство 

Литовське відвоювало Степ і ненадовго закріпило за собою, що сприяло відновленню тут 

українського населення. Після захоплення Північного Причорномор’я Османською імперією, 

васалом якої стало Кримське ханство, українське населення стало витіснятися з цього регіону в 

лісостепові та лісові райони, хоча повного його відходу з Півдня зони не сталося. Сліди 

християнської (у тому числі й української) присутності в Нижньому Подніпров’ї археологи 

виявляють і після монголо-татарської навали, у ХІІІ–ХІV ст.  

Із виникненням козацтва українці знову стали інтенсивно заселяти Південь. Острів Хортиця 

перетворився в колиску Запорізького козацтва, символ козацької вольності. Козацька доба в історії 

регіону тривала до кінця ХVІІІ ст. За цей час українське козацтво закріпило за степовим Півднем 

стійку репутацію регіону свободи. Степ формував новий тип особистості та новий тип взаємин, 

новий соціум – зовсім несхожий на зашкорубле, розділене щільними становими перегородками 

суспільство середньовічної Європи. Козацька республіка – Запорозька Січ – була державною 

формою цього суспільства. Тут не було кріпацтва і формувалися нові, незвичні для тодішньої 

Східної Європи, але привабливі для її закріпачених селян, по суті, ринкові виробничі відносини. На 

території нинішньої Запорізької області були засновані високопродуктивні козацькі господарства 

(зимівники), розвивалися торгівля, промисли, були побудовані школи, церкви. У свій час тут 

будувалися козацькі судна – «чайки», на яких запорожці перепливали Чорне море, нападаючи на 

прибережні міста Туреччини і Криму, знищуючи ворожі гарнізони і визволяючи бранців. Коли 

Південь України попав під контроль Росії, на о. Хортиця з використанням козацьких технологій 

будувалися російські військові кораблі. Залишки деяких з них підводні археологи вже підняли з дна. 

В роки останнього гетьмана П. Калнишевського землі Запорожжя інтенсивно заселялися і 

облаштовувалися. Ця територія степового Півдня – Вольності Війська Запорозького – була 
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своєрідною «зоною свободи» України і притягувала до себе незадоволених і здатних на протест.  

Але для Російської імперії Запорозька Січ була чужорідним тілом: там уряд бачив постійне 

вогнище соціального протесту і прагнення створити цілком незалежну державу. Не випадково 

відразу після завершення російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Запорозька Січ була ліквідована, 

а південноукраїнський регіон був остаточно включений до складу Російської імперії.  

Це був час, коли вона перебувала в аграрно-ремісничій стадії розвитку і головною цінністю для 

її правлячого класу була земля, на якій працювали залежні селяни-кріпаки. На Півдні були 

величезні масиви незайнятих родючих земель, які особливо приваблювала російське дворянство. 

Про багатства Півдня ходили легенди. Дворяни масами посунули з похмурого Петербурга в 

сонячний Степ, одержуючи з рук Катерини ІІ величезні земельні масиви. Але там необхідно було 

працювати. На час знищення Січі на території Запорозьких Вольностей, які охоплювали весь 

Південь сучасної України, проживало лише близько 100 тис. чоловічого населення, яке, до того ж, 

не було згодне гнути спину на нових латифундистів. Тому уряд, який формально забороняв 

самовільні переходи залежних селян з місця на місце, на ділі не дуже стримував стихійне заселення 

південних земель українським селянством. Традиція, згідно з якою з півдня видачі втікачів немає, 

через що Запорізький край ототожнювався з волею і свободою, збереглася протягом усього ХІХ ст.  

На швидке залюднення краю і створення тут високопродуктивного сільського господарства 

було спрямоване також масове переселення на Південь іноземних колоністів. Все це сприяло 

швидкому зростанню населення. Загальна кількість мешканців напередодні Першої світової війни 

на території Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній становила майже 9,3 млн чол. 

Землі нинішньої Запорізької області входили до складу Катеринославської і Таврійської губерній, а 

її населення наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. перевищувала 1,5 млн чол. Українців було близько 

70%, а решту становили росіяни, євреї, німці, греки, молдовани, татари і турки та представники 

інших національних груп. 

Включення Південної України до складу Російської імперії хронологічно співпало з початком 

промислової революції, яка з Англії стала поширюватися по інших країнах світу. Її наслідком стала 

поступова заміна ручної праці машинною. На зміну аграрно-ремісничому суспільству стало 

приходити індустріальне. У свою чергу це привело до радикальних змін у житті суспільства, які 

ввійшли в історію як модернізація. На початку цього етапу історичного розвитку інтенсивно 

впроваджувалися ринкові відносини, формувалися нові соціальні верстви – робітники і підприємці, 

швидко збільшувалося міське населення, різко зріс попит на освічених людей, газети поступово 

стали обов’язковим атрибутом життя. Загострення соціальних відносин в суспільстві 

супроводжувалося формуванням політичних і національних рухів, які приводили до революцій і 

створення нових держав.  

У Російську імперію промислова революція прийшла з помітним запізненням. Її поширенню 

заважав архаїчний державний устрій і кріпосницькі порядки. Поки існувало кріпосне право і 

поміщики користувалися безплатною робочою силою, у них не було бажання заводити машинне 

виробництво. Це привело країну в глухий кут. Після вимушеної відмови від кріпацтва Росія вкотре 

змушена була «доганяти» Європу. У вигіднішому становищі опинилися ті окраїнні регіони імперії, 

які були приєднані у другій половині ХVІІІ століття. Кріпосницькі порядки тут ще не встигли 

укорінитися. Саме до таких регіонів належав Запорізький край, де з часів козацтва зберігалися 

сильні традиції вільнолюбства і було достатньо ініціативних і підприємливих людей, здатних 

прийняти модернізаційні виклики. 

Умови для індустріальної модернізації Запорізького краю сформувалися в першій половині ХІХ 

ст. 

Після включення до складу Російської імперії більшість населення тут було зайняте, головним 

чином, у сільському господарстві, хоча швидко розвивалися рибальство і пов’язана з ним обробка 

риби на рибних заводах. З цим був пов’язаний і чумацький промисел – перевезення кримської солі, 

а також інших товарів і пошти. Значного поширення набуло млинарство. Звичайно, не могли в краї 
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обійтися і без ковальського промислу. Місцеві ковалі виробляли сокири, долота, гвіздки, скоби, 

замки та інші необхідні в господарстві речі. 

У сільському господарстві в перші десятиліття ХІХ ст. головною прибутковою галуззю було 

скотарство. Воно вимагало менше затрат, ніж землеробство, тому у поміщицьких маєтках заводи 

великої рогатої худоби та коней, вівчарні стають обов’язковим елементом господарства. Вовну 

вивозили на експорт.  

Разом з тим, в краї поступово посилюється значення землеробства, яке у другій половині ХІХ 

ст. перетворюється в пріоритетну галузь. Кліматичні умови, родючі чорноземи сприяли швидкому 

його розвитку. Хліб перетворюється у головну статтю експорту і приносить поміщикам і заможним 

селянам, які його вирощували, великі прибутки. У свою чергу, необхідність вивозу зерна в Європу 

економічно вигідним морським шляхом – через Чорне і Середземне моря – привели до інтенсивного 

розвитку створеного ще 1830 р. Бердянського морського порту і побудови у 1857 р. річкової 

пристані в Олександрівську. Тут хліб перевантажувався і по Дніпру переправлявся до Херсона, а 

далі – вивозився на експорт за кордон. Недалеко від пристані на початку ХХ ст. для ремонту і 

побудови суден була закладена верф. Потужний імпульс розвитку краю дала побудова на початку 

70-х років Лозово-Севастопольської залізниці, яка пройшла через Олександрівськ. У 1898 р. була 

відкрита залізнична колія Чаплине – Бердянськ, яка вагомо посилила значення Бердянського порту, 

через який все більше стала переключатися хлібна торгівля Запорізького краю. 

Саме з усвідомленням необхідності інтенсифікації сільськогосподарського виробництва регіону 

в ХІХ ст. було пов’язане виникнення промисловості регіону. Місцеві землевласники чи не першими 

в Україні зрозуміли переваги впровадження в сільське господарство машин. Кузні, майстерні, а 

потім і заводи, які стали виникати на їх базі, виробляли і ремонтували плуги, борони, кінні сівалки, 

жатки, молотарки, віялки та інші сільськогосподарські машини і реманент.  

Характерно, що промислові підприємства з’явилися перш за все в місцях поселення іноземних 

колоністів, зокрема, менонітів, яких уряд ще наприкінці ХVІІІ ст. запросив на Південь. Меноніти 

дуже швидко облаштувалися в регіоні. У 1853 р. у менонітській колонії Хортиця завод «Лепп і 

Вальман» виготовив першу молотарку, а в 1860 р. відкрив сталеливарний завод. Продукція цього 

заводу стала відомою далеко за межами регіону. Їх сівалки на виставці в Москві 1882 р. були 

визнані зразковими. У 1863 р. в колонії Шьонвізе свою майстерню побудував Коп, а 1874 р. там же 

– Тіссен і Гільденбранд. 

Сільськогосподарські машини і реманент вироблялися також на заводі братів Классенів у 

Мелітополі, на Токмацькому заводі сільськогосподарських машин, який відкрився в 1882 р., на 

Бердянському заводі фірми «Матиас и сыновья» в 1884 р. та підприємствах інших населених 

пунктів регіону. 

З часом в регіон став проникати іноземний капітал. У 1899 р. один з найприбутковіших і 

найвідоміших заводів Запорізького краю – завод землеробських машин і знарядь «Джон Грієвз і К*» 

– був куплений Бельгійським анонімним товариством.  

Виробники сільськогосподарських машин мали свої представництва в різних регіонах Росії – 

більше того, свою продукцію вони вивозили за кордон, успішно конкуруючи з 

західноєвропейськими виробниками. 

За короткий час Запорізький край став найбільшим в Російській імперії виробником 

сільськогосподарських машин. На кінець ХІХ ст. тут діяли 33 підприємства з виробництва 

сільськогосподарської техніки, що становило 10% заводів цього профілю усієї Російської імперії. 

 

Початок монополізації промисловості 

Початок ХХ століття ознаменувався подією, яка значно вплинула на майбутнє Запорізького 

краю. У 1900 р. через Олександрівськ пройшла залізниця, яка з’єднала Донбас з його кам’яним 

вугіллям і Кривий Ріг з величезними покладами залізної руди. Для цього над дніпровськими 

порогами біля міста довелося побудувати міст. Таким чином, Олександрівськ опинився на перетині 
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двох важливих залізниць, одна з яких йшла з Півночі на Південь, а інша – зі Сходу на Захід. Для 

обслуговування залізничного вузла були створені Катерининські (за назвою залізниці) майстерні. В 

цих умовах розгортання великого металургійного виробництва в районі Олександрівська стало 

надзвичайно вигідною справою, і її реалізація перетворилася в питання часу. Адже за рівнем 

розвитку важкої, зокрема, металургійної промисловості, яка забезпечувала індустріалізацію, 

Російська імперія все ще далеко відставала від передових країн Заходу.  

Як відомо, на початку ХХ ст. спалахнула світова економічна криза, яка продовжувалася до 1903 

р. Металургійні підприємства сусідньої Катеринославщини і вугільні шахти Донбасу переживали 

період істотного спаду виробництва. Зорієнтовані майже виключно на державні замовлення – 

виробництво рейок для залізниць і казенне військове виробництво, в період промислової кризи вони 

стали втрачати замовлення і скорочувати виробництво. На промисловості Запорізького краю вона 

відбилася неістотно. Пов’язано це було з особливостями місцевого заводського виробництва, 

зорієнтованого на масового місцевого споживача. Переважна більшість промислових підприємств 

краю була пов’язана із сільським господарством, яке в умовах промислової кризи продовжувало 

бурхливо розвиватися. Саме за період кризи кількість підприємств у Олександрівську збільшилася з 

27 до 59. З’являються заводи з річним обігом у півмільйона карбованців, які в невеликому 

провінційному місті вважалися великими. Як правило, це були компанії або акціонерні товариства. 

Почався глобальний процес монополізації промислових підприємств. У 1903 р. було створено 

акціонерне товариство «Лепп і Вальман». На перших зборах акціонерів була зроблена заява, що 

товариство створюється для придбання, утримання та розвитку механічних, чавуноливарних і 

машинобудівних заводів, які знаходяться в селах Шьонвізе. 

Ці заводи випускали жатки, молотарки, сіялки, віялки, соломорізки, маслоробки, преси для 

виробництва черепиці, парові машини, котли та інші вироби. Основний капітал акціонерного 

товариства становив 1,5 млн карбованців. Було випущено 1500 акцій по 1000 карбованців. 

З 1906 р., незважаючи на депресивний стан народного господарства імперії і складну політичну 

ситуацію, пов’язану з подіями першої російської революції, темпи розвитку промисловості 

Запорізького краю не знизилися. З’являється Азово-Чорноморський чавуноливарний механічний 

завод в Бердянську «Т-во Горохов і Янцен». Створюється завод двигунів внутрішнього згорання О.  

Тамарина і завод нафтових двигунів швецької конструкції Зафермана (Мелітополь), завод 

сільськогосподарських машин О. Циглера і десятки інших підприємств. 

В 1907 р. в Олександрівську відкривається ще один завод сільгоспмашин, заснований братами 

Х. і Р. Моздаім. Він успішно працює до Першої світової війни, а з часом стає базою для створення 

авіаційного підприємства. 

Попит на продукцію промисловості Запорізького краю залишався досить високим, що 

забезпечувало акціонерам значне збільшення прибутків. На цей час припадає активна кампанія 

губернського земства зі створення складів сільськогосподарських машин і знарядь. Земства 

надавали значні гроші, щоб зі складів продавати селянам знаряддя та машини за низькими цінами, 

інколи – нижче собівартості. 

Значне зростання товарообігу, мережі базарів і ярмаркової торгівлі (тільки до Бердянська 

залізницею, грунтовими шляхами і по воді протягом 1902–1904 рр. привезли 22 млн пудів товарів) 

викликали потребу продавати товари через біржі – зібрання торгівців, на яких торгівля ведеться не 

конкретним, а умовним товаром. У квітні 1905 р. був затверджений статут Бердянської біржі, яка з 

1906 р. включилася в торгівлю.  

В 1909 р. почалися переговори зі створення Олександрівської біржі, але справа затягнулася, 

почалася війна, і біржа так і не була відкрита. 

Революція 1905 р. не обминула і Запорізький край. В грудні 1905 р. спалахнуло робітниче 

повстання, яке охопило залізничні майстерні та станції Єкатерининська (Запоріжжя-ІІ) і Південна 

(Запоріжжя-І). Повстання було придушене. Така ж доля спіткала й селянські заворушення в краї, які 

відбулися в 1905–1907 роках.  
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Після революції уряд провів ряд реформ, які сприяли прискореному розвитку промисловості та 

сільського господарства, дали поштовх і загальній модернізації краю. Олександрівський повіт був 

визнаний одним з кращих в Російській імперії за станом народної освіти. Заговорили навіть про 

введення загальної початкової. Поліпшувався стан міського господарства. Багато корисних ініціатив 

громадян Олександрівська було реалізовано завдяки енергійній роботі міського голови Ф. 

Молчановського, який прагнув перетворити невеликий повітовий центр в ошатне і культурне місто. 

Зокрема, за його головування в Олександрівську 1903 р. був відкритий «Народний дім», 

покликанням якого було залучати жителів до «розумового дозвілля». 1910 р. в місті була 

побудована електростанція і світло засяяло не лише в будинках на головній Соборній вулиці (тепер 

проспект Леніна), а і в ліхтарях на інших вулицях міста. Приміщення електростанції збереглося, і 

жителі міста й сьогодні можуть любуватися цим зразком промислової архітектури початку ХХ 

століття, яке стоїть на площі Свободи біля скверика з «вічним вогнем». Електростанція була 

побудована і в Бердянську. В містах видавалися газети, працював кінематограф, заїжджі театральні 

трупи давали вистави. На початку століття в межах сучасного Запоріжжя з’явився курорт – 

Олександрбад, який вважався популярним в краї.  

 

ВІД РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДО «ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ» 

В останні передвоєнні роки промисловість Запорізького краю продовжувала динамічно 

розвиватися. Столипінська аграрна реформа дала потужний імпульс подальшому зростанню 

сільськогосподарського виробництва і збільшила попит на сільськогосподарські машини і реманент. 

Одночасно продовжувався процес укрупнення виробництва, його монополізації. З утворенням 1913 

р. синдикату «Урожай» більша частина виробників сільськогосподарської техніки краю увійшла до 

нього. Це сприяло впровадженню нових технологій і освоєнню нових зразків продукції Разом з тим, 

монопольне становище дозволило виробникам диктувати ціни. Прибутки запорізьких заводчиків 

зростали.  

Напередодні Першої світової війни в Олександрівську вже працювало 47 заводів і фабрик, 40 

великих і багато дрібних майстерень. Тут було відкрито представництва 11 банків, у тому числі 

відділення Російського банку для закордонної торгівлі. 

Звичайно, не всі ці підприємства і фінансові установи були зайняті у сільськогосподарському 

машинобудуванні. Край розвивався комплексно. Були побудовані нові цегельні і черепичні заводи, 

лісопильні, парові і вітряні млини, годинниковий завод, винокурні, пекарні та інші підприємства з 

переробки сільськогосподарської продукції і заклади побутового обслуговування. Але саме 

сільськогосподарське машинобудування продовжувало визначати обличчя промисловості краю.  

Перша світова війна принесла жителям краю багато горя і сліз. Чоловіки були мобілізовані на 

фронт, і в регіоні став відчуватися дефіцит робочої сили. Погіршилося становище міського 

населення. На міський бюджет було покладено додаткові витрати на утримання військ. Ці витрати 

становили майже 25 % річного бюджету міст Запорізького краю.  

Але війна сприяла дальшому розвитку промисловості. Найбільші підприємства краю були 

переорієнтовані на потреби фронту. Так, на чавуно-ливарно-механічному заводі землеробських 

знарядь «Богатир» в Гуляйполі освоїли виробництво прицільних ручничних станків, бомб, парних 

двоколок. На екіпажній і механічній фабриці А.А. Унгера в с. Кічкас виготовлялися колеса для 

двоколок. Софіївський завод Нейфельда, який до війни випускав молотарки, жатки, сіялки, 

соломорізки та іншу мирну продукцію, перепрофілювали на випуск гранат. Завод землеробських 

машин і знарядь Товариства А.Я. Копа в Олександрівську протягом 1916 р. виготовив для армії 316 

бомбометів. 

Несподіваним наслідком війни було розширення території, підпорядкованої Олександрівську. 

Острів Хортиця, який належав місцевій менонітський общині, звинуваченій в недостатній 

лояльності Російській імперії, був викуплений і перейшов у власність міста.  

В роки війни в регіоні появився ряд нових підприємств. Вже після перших воєнних поразок 
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Росії з західних губерній імперії на Схід потягнулися ешелони з біженцями і обладнанням 

евакуйованих заводів. Частина цих підприємств була розміщена в Олександрівську, де була 

відповідна інфраструктура і кадри. Так, наприкінці 1914 р. з Варшави до Олександрівська було 

перебазовано авторемонтні майстерні 3-го відділення Центральних автомайстерень, а в 1915 р. – 

завод акціонерного товариства «Борман, Шведе и К*». У 1915  р. в Олександрівську був розміщений 

і почав випускати продукцію Петербурзький завод авіаційних двигунів «ДЕКА» (абривіатура від 

назви «Дюфлон, Константинович и Ко»). В Бердянську почав діяти аеропланний завод. Туди ж 

евакуювали Варшавський арсенал. У 1916 р. з Риги було перевезено дротово-цвяховий завод. Поява 

цих підприємств сприяла перетворенню промисловості краю, яка була зорієнтована головним чином 

на сіськогосподарське машинобудування, в багатогалузеву. Напередодні революції 1917 р. 

сформувалися умови для перетворення Запорізького краю в потужний промисловий центр. Для 

цього тут була створена необхідна інфраструктура, виросли досвідчені кадри, накопичився капітал. 

Разом з тим, затягування війни привело до наростання негативних явищ в економічному житті 

краю. Падало виробництво мирної продукції, у тому числі сільськогосподарських машин. Вже у 

1915 р. десятки підприємств краю, які не були задіяні в обслуговуванні армії, тимчасово або 

протягом року були закритими. Без роботи залишився кожен п’ятий працюючий. У місті 

посилювалася соціальна напруженість. 

Подібні процеси відбувалися і в селі. Знижувалася урожайність. Частина земель взагалі не 

засівалася. Місцева влада, як могла, боролася з катастрофою, що наростала, але була безсила її 

зупинити. В 1916–1917 роках Запоріжжям прокотилася хвиля антивоєнних страйків, у яких взяло 

участь 27 тис. чол. Страйки і революційні виступи продовжилися і на початку 1917 р. Люди 

вимагали хліба, миру, політичної свободи. З часом стали з’являтися гасла національного 

самовизначення. Суспільство, що інтенсивно модернізувалося, виявилося в глибокому конфлікті з 

архаїчною політичною системою імперії. Врешті-решт, в лютому 1917 р. царський режим був 

знищений. Країна вступила в період революції і громадянської війни, який у Запорізькому краї 

продовжувався до кінця 1921 р. 

Цей драматичний період відзначений численними експериментами з народним господарством, 

які справляли на нього згубний вплив. Більшовики, приходячи до влади, встановлювали над 

промисловістю державний і робітничий контроль, конфісковували, реквізували і націоналізовували 

заводи, фабрики, банки, торговельні заклади. Найбільші підприємства краю, який становив частину 

України, на території якої була встановлена радянська влада, оголошувалися власністю Російської 

Федерації. Більшовики обіцяли будувати економічне життя на планових засадах, причому 

центральні органи планування перебували в Радянській Росії. 

Противники радянської влади, навпаки, денаціоналізували підприємства і передавали їх 

колишнім власникам. Відступаючі армії руйнували економічну інфраструктуру промисловості, 

грабували готову продукцію і сировину, вивозили верстати і паливо. Популярний в регіоні лідер 

селянського руху Нестор Махно, який в 1917 р. деякий час був активним діячем профспілкового 

руху на Запоріжжі, пропонував передати підприємства в колективну власність осіб, які на них 

працювали. З іншими промисловими закладами і сільськогосподарськими виробниками самоврядні 

колективи заводів і фабрик, за його переконанням, повинні були спілкуватися на ринкових засадах. 

Беручи на деякий час під свій контроль міста і фабрично-заводські селища краю, махновці 

пробували реалізувати цю ідею на практиці. Але врешті-решт перемогли більшовики і зруйнована 

промисловість, оголошена націоналізованою, опинилася в їх руках.  

Економічна політика більшовиків радикально відрізнялася від підходу до економіки їх 

політичних противників. Ринкові відносини ними були знищені, а між виробниками під контролем 

радянських чиновників був введений прямий продуктообмін, який проводився з урахуванням 

«класового принципу». Відносини між державою і селянством грунтувалися на засадах 

продрозкладки. На практиці ринок не був знищений, а набув спотворених форм. Старі назви 

підприємств були змінені на нові: колишній завод «Леп і Вальман» отримав назву «Завод №1», 
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Копа – «Завод №3», «Борман-Шведе» – «Завод №16», «Коп і Гелькер» – «Завод №13». У Мелітополі 

завод Классенів перейменували на Перший радянський, завод Зафермана – на Другий радянський. 

Чотири заводи у Великому Токмаку об’єднали в один – «Червоний прогрес».  

Централізація управління народним господарством після встановлення радянської влади 

поєднувалася з посиленням владної вертикалі. Формуючи управлінські структури, більшовики не 

довірями місцевим кадрам, навіть однопартійцям. У червні 1920 р. було призначено склад 

Олександрівського повітового ревкому, який керував краєм. Його очолили Куропатенко (голова) та 

Лепік (заступник). Обоє були відряджені з Радянської Росії для зміцнення в Україні нового режиму. 

Після закінчення громадянської війни в адміністративно-територіальному устрої Української 

РСР, до складу якої входив Запорізький край, була здійснена серія реорганізацій. У липні 1920 р. у 

складі Олександрівського, Мелітопольського і Бердянського повітів була створена Олександрівська 

(з березня 1921 р. – Запорізька) губернія – прообраз нинішньої Запорізької області. 

Адміністративним центром стало місто Олександрівськ, перейменований 1921 р. у Запоріжжя. 

Головою президії губернської ради, яка здійснювала керівництво краєм, було обрано більшовика М. 

Пахомова. Та окрема Запорізька губернія проіснувала недовго. Вже з 1 грудня 1922 р. її занесли до 

складу Катеринославської. Однак губернський устрій в Українській СРР скоро змінився: з 1 серпня 

1925 р. був встановлений адміністративний поділ «центр–округ–район». Територія майбутньої 

Запорізької області була розподілена між Бердянським, Запорізьким (колишній Олександрівський), 

Мелітопольським і, частково, Маріупольським округами.  

Промисловість краю після закінчення громадянської війни була у стані глибокої розрухи. 

Головна її галузь – сільськогосподарське машинобудування – на кінець 1920 р. давала лише 4,5% 

продукції довоєнного рівня. Через відсутність палива і матеріалів не працювала більша частина 

заводів Олександрівська (Запоріжжя), Токмака, Мелітополя, Бердянська та інших населених 

пунктів. Радянська держава, взявши в умовах «воєнного комунізму» контроль над усіма сферами 

економічного життя, виявилася неспроможною справитися з цією роллю. 

Перехід до миру супроводжувався зміною політики керівної більшовицької партії. «Воєнний 

комунізм» викликав загальне незадоволення всіх верств суспільства і поставив радянську владу на 

межу краху. Особливо гостро це відчувалося в Запорізькому краї, який залишався центром 

антирадянського повстанства під проводом Н. Махна. 

Але, проголосивши відмову від «воєнного комунізму», для українського села радянська влада 

зробила виняток: тут очікуваний селянами продподаток обіцяли ввести лише після виконання у 

повному об’ємі продрозкладки на 1921 р., оголошеної ще до непу. То ж, як і раніше, влада, 

мобілізувавши всі силові структури, продовжувала вилучати в селян практично всі продовольчі 

ресурси. 

Все це відбувалося в умовах посухи і голоду, які 1921–1922 рр. охопили Південь України, у т. ч. 

усю Запорізьку губернію. Голодувало 75–80% населення.  

Катастрофічне становище в сільському господарстві доповнювалося величезною інфляцією, 

відсутністю твердої валюти і загальмувало відбудову промисловості.  

Прагнучи дати лад в економіці, влада дозволила приватну власність і оренду на дрібні 

підприємства і торговельні заклади. Частина виробників об’єдналася в промислово-кооперативні 

товариства. Що ж стосується тих підприємств, які залишалися у власності держави, то частина з 

них, головним чином другорядні (наприклад, Софіївський завод сільськогосподарського 

машинобудування і колишній завод Франца і Шредера в Молочанську), були законсервовані. Інші, 

більш важливі, підлягали укрупненню, переводилися на госпрозрахунок. Так, заводи №№1, 3, 12 і 

13 були об’єднані. Оскільки ця подія відбулася в День Паризької комуни, то й нове підприємство 

одержало назву «Комунар».  

Всі інші крупні заводи сільськогосподарського машинобудування регіону в 1922 р. були 

об’єднані в Південний трест сільськогосподарського машинобудування. В його рамках найбільш 

життєздатним підприємствам надавалася фінансова допомога, вони краще постачалися сировиною і 
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матеріалами, їм направлялися кваліфіковані кадри. У свою чергу, трест підпорядковувався 

Українській раді народного господарства, яка узгоджувала свою діяльність з Вищою радою 

народного господарства СРСР. Така структура управління промисловістю відкривала певні 

можливості для розгортання місцевої господарської ініціативи, дозволяла враховувати інтереси 

України та її регіонів.  

Новий підхід до вирішення проблеми розвитку економіки краю досить швидко дав позитивний 

результат. 10 березня 1923 р. Кічкаський завод №14 виготовив перший трактор, який одержав назву 

«Запорожець». Пізніше цей екземпляр був відправлений до Москви на сільськогосподарську 

виставку, де після низки випробувань одержав високу оцінку. Виробнича кооперація заводу №14 та 

Великотокмацького «Червоного прогресу» дозволила протягом двох років виготовити 200 

тракторів. Розгортання виробництва на «Комунарі» забезпечило випуск майже половини від 

загальної кількості жниварок в Радянському Союзі. У 1930 р. «Комунар» почав виготовляти 

комбайни.  

Вироби запорізьких заводів були відомими за межами України. Букери і віялки, зроблені в цехах 

«Червоного прогресу», користувалися попитом в Ірані та Туреччині, а бердянська жатка «Ідеал» 

відзначена на міжнародній виставці в Афінах.  

Відбудова охопила й підприємства інших галузей промисловості. В середині 20-х років 

Запорізький авіаційний завод №9 «Більшовик» розробив та випробував перший двигун М-6, 

виготовлений з вітчизняних матеріалів. У грудні 1929 р. підприємство було перейменовано у 

Державне авіаційне №29. В Гуляйполі, крім заводів сільськогосподарських знарядь, працювали два 

чавуноливарних, в Запоріжжі – дротяно-цвяховий, в Бердянську – рибний, макаронна, взуттєва та 

меблева фабрики. В багатьох містах і селищах відновили роботу цегельно-черепичні заводи, млини, 

олійниці, хлібопекарні та інші підприємства. В цілому, на 1926 р. промисловість краю досягла 

довоєнного рівня. 

Таким чином, в умовах відбудови непівська економічна система, яка поєднувала державну, 

приватну і кооперативну власність при наявності елементів ринкових відносин в промисловості та 

сільському господарстві, продемонструвала свою високу ефективність. Без сумніву, її можливості 

не були вичерпані. Але історія пішла іншим шляхом. Після успішної відбудови народного 

господарства партійно-державне керівництво держави взяло курс на форсовану індустріалізацію 

країни. Ринкова економічна система, яка забезпечила досить динамічний господарський розвиток в 

дореволюційні роки, була відкинута. Вважалося, що вона не в змозі забезпечити прискорені темпи 

розвитку.  

На озброєння були взяті командно-адміністративні методи управління. Сталінське керівництво 

було переконане, що саме вони дадуть змогу відмобілізувати наявні в країні ресурси і дозволять за 

досить короткий час побудувати важку промисловість, яка забезпечить Радянському Союзу 

економічні і військово-стратегічні переваги в капіталістичному оточенні. Керівництво країни 

закликало за декілька років «пробігти» той історичний шлях, який країни Заходу проходили за 

декілька десятиліть.  

Запоріжжя з його унікальним географічним розташуванням виявилося на вістрі цих планів. Вже 

на початку 20-х рр. ХХ ст. виникла ідея створення тут нового індустріального центру на базі 

дешевої електроенергії, яку повинна була дати Дніпровська гідростанція, а також вугілля Донбасу і 

залізної руди Кривбасу. Для реалізації цієї ідеї склалися всі необхідні передумови. Вже була 

побудована мережа залізниць, функціонував водний шлях по Дніпру, який в нижній течії ріки був 

зв’язаний з Чорним морем. На місцевих заводах, зокрема, сільськогосподарського 

машинобудування виросли кадри кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників, в 

навколишніх селах були великі резерви дешевої робочої сили для будівельних робіт. 

Будівництво Дніпрогесу почалося в листопаді 1927 р. Нарешті, приступили до реалізації плану, 

який мав багатолітню історію. Ця унікальна новобудова гармонійно вписувалася в загальний план 

перетворення міста в важливий енергетичний і металургійний центр країни. Гребля і шлюзи 
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уможливлювали судноплавство по всьому Дніпру, а електроенергію передбачалося використати для 

забезпечення функціонування індустріального комплексу.  

Якщо до революції головна галузь промисловості краю – сільськогосподарське 

машинобудування – розвивалося без помітного впливу держави, орієнтуючись у першу чергу на 

місцеві потреби, і лише поступово виходило на всеросійський і світовий ринок, то промислові 

гіганти першої п’ятирічки держава-власник розраховувала використати для вирішення 

загальнодержавних завдань.  

Запоріжжя перетворилося на величезний показовий майданчик. Поряд з будівництвом 

гідровузла розгорнулося спорудження Запорізького Дніпрокомбінату, до складу якого повинні були 

увійти заводи: «Запоріжсталь», інструментальних сталей, феросплавний, коксохімічний, 

електродний, а також Дніпровський алюмінієвий комбінат та інші підприємства металургійного 

профілю. Характерною рисою першої п’тирічки була концентрація зусиль на порівняно невеликій 

групі виробників-гігантів. Це означало першочергове забезпечення фінансами, будівельними 

матеріалами, робочою силою. Запоріжжя було яскравим проявом цієї тенденції.  

Розробку проектної документації заводів здійснювали інститути Ленінграда і Харкова. У зв’язку 

з тим, що на будівництві широко використовувалося закордонне обладнання, до США, Франції та 

Німеччини неодноразово виїздили запорізькі делегації. 

Однією з проблем, яка стояла перед проектантами, була та, де будувати нові промислові 

підприємства? Територія новобудови повинна була враховувати, перш за все, сусідство з 

Дніпрогесом, транспортну проблему (залізниця та річковий порт), водопостачання тощо. Існувало 

декілька варіантів. Одні пропонували будувати комбінат в районі сучасного Південного 

мікрорайону, інший проект передбачав спорудити заводи на місці сучасного Хортицького 

мікрорайону. Були й екзотичні ідеї, наприклад, розташувати промислові підприємства у південній, 

плавневій частині Хортиці. Врешті-решт зупинилися на варіанті «А» – на лівому березі Дніпра.  

Під будівельний майданчик відводилася ділянка загальною площею понад 20 кв. км.  

Безпосередньо біля промислової зони планувалося й робітниче селище. Нові квартали мали 

з’явитися недалеко від заводських прохідних. Прийнятий і реалізований на практиці план «А» 

закладав всі сучасні екологічні проблеми Запоріжжя. Здоров’я людей приносилося в жертву 

індустріальному розвитку. 

 

НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 

Після закінчення громадянської війни в адміністративно-територіальному устрої Української 

РСР, до складу якої входив Запорізький край, була здійснена серія реорганізацій. У липні 1920 р. у 

складі Олександрівського, Мелітопольського і Бердянського повітів була створена Олександрівська 

(з березня 1921 р. – Запорізька) губернія – прообраз нинішньої Запорізької області. 

Адміністративним центром стало місто Олександрівськ, перейменований 1921 р. у Запоріжжя. 

Головою президії губернської ради, яка здійснювала керівництво краєм, було обрано більшовика М. 

Пахомова. Та окрема Запорізька губернія проіснувала недовго. Вже з 1 грудня 1922 р. її занесли до 

складу Катеринославської. Однак губернський устрій в Українській СРР скоро змінився: з 1 серпня 

1925 р. був встановлений адміністративний поділ «центр–округ–район». Територія майбутньої 

Запорізької області була розподілена між Бердянським, Запорізьким (колишній Олександрівський), 

Мелітопольським і, частково, Маріупольським округами.  

Промисловість краю після закінчення громадянської війни була у стані глибокої розрухи. 

Головна її галузь – сільськогосподарське машинобудування – на кінець 1920 р. давала лише 4,5% 

продукції довоєнного рівня. Через відсутність палива і матеріалів не працювала більша частина 

заводів Олександрівська (Запоріжжя), Токмака, Мелітополя, Бердянська та інших населених 
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пунктів. Радянська держава, взявши в умовах «воєнного комунізму» контроль над усіма сферами 

економічного життя, виявилася неспроможною справитися з цією роллю. 

Перехід до миру супроводжувався зміною політики керівної більшовицької партії. «Воєнний 

комунізм» викликав загальне незадоволення всіх верств суспільства і поставив радянську владу на 

межу краху. Особливо гостро це відчувалося в Запорізькому краї, який залишався центром 

антирадянського повстанства під проводом Н. Махна. 

Але, проголосивши відмову від «воєнного комунізму», для українського села радянська влада 

зробила виняток: тут очікуваний селянами продподаток обіцяли ввести лише після виконання у 

повному об’ємі продрозкладки на 1921 р., оголошеної ще до непу. То ж, як і раніше, влада, 

мобілізувавши всі силові структури, продовжувала вилучати в селян практично всі продовольчі 

ресурси. 

Все це відбувалося в умовах посухи і голоду, які 1921–1922 рр. охопили Південь України, у т. ч. 

усю Запорізьку губернію. Голодувало 75–80% населення.  

Катастрофічне становище в сільському господарстві доповнювалося величезною інфляцією, 

відсутністю твердої валюти і загальмувало відбудову промисловості.  

Прагнучи дати лад в економіці, влада дозволила приватну власність і оренду на дрібні 

підприємства і торговельні заклади. Частина виробників об’єдналася в промислово-кооперативні 

товариства. Що ж стосується тих підприємств, які залишалися у власності держави, то частина з 

них, головним чином другорядні (наприклад, Софіївський завод сільськогосподарського 

машинобудування і колишній завод Франца і Шредера в Молочанську), були законсервовані. Інші, 

більш важливі, підлягали укрупненню, переводилися на госпрозрахунок. Так, заводи №№1, 3, 12 і 

13 були об’єднані. Оскільки ця подія відбулася в День Паризької комуни, то й нове підприємство 

одержало назву «Комунар».  

Всі інші крупні заводи сільськогосподарського машинобудування регіону в 1922 р. були 

об’єднані в Південний трест сільськогосподарського машинобудування. В його рамках найбільш 

життєздатним підприємствам надавалася фінансова допомога, вони краще постачалися сировиною і 

матеріалами, їм направлялися кваліфіковані кадри. У свою чергу, трест підпорядковувався 

Українській раді народного господарства, яка узгоджувала свою діяльність з Вищою радою 

народного господарства СРСР. Така структура управління промисловістю відкривала певні 

можливості для розгортання місцевої господарської ініціативи, дозволяла враховувати інтереси 

України та її регіонів.  

Новий підхід до вирішення проблеми розвитку економіки краю досить швидко дав позитивний 

результат. 10 березня 1923 р. Кічкаський завод №14 виготовив перший трактор, який одержав назву 

«Запорожець». Пізніше цей екземпляр був відправлений до Москви на сільськогосподарську 

виставку, де після низки випробувань одержав високу оцінку. Виробнича кооперація заводу №14 та 

Великотокмацького «Червоного прогресу» дозволила протягом двох років виготовити 200 

тракторів. Розгортання виробництва на «Комунарі» забезпечило випуск майже половини від 

загальної кількості жниварок в Радянському Союзі. У 1930 р. «Комунар» почав виготовляти 

комбайни.  
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Вироби запорізьких заводів були відомими за межами України. Букери і віялки, зроблені в цехах 

«Червоного прогресу», користувалися попитом в Ірані та Туреччині, а бердянська жатка «Ідеал» 

відзначена на міжнародній виставці в Афінах.  

Відбудова охопила й підприємства інших галузей промисловості. В середині 20-х років 

Запорізький авіаційний завод №9 «Більшовик» розробив та випробував перший двигун М-6, 

виготовлений з вітчизняних матеріалів. У грудні 1929 р. підприємство було перейменовано у 

Державне авіаційне №29. В Гуляйполі, крім заводів сільськогосподарських знарядь, працювали два 

чавуноливарних, в Запоріжжі – дротяно-цвяховий, в Бердянську – рибний, макаронна, взуттєва та 

меблева фабрики. В багатьох містах і селищах відновили роботу цегельно-черепичні заводи, млини, 

олійниці, хлібопекарні та інші підприємства. В цілому, на 1926 р. промисловість краю досягла 

довоєнного рівня. 

Таким чином, в умовах відбудови непівська економічна система, яка поєднувала державну, 

приватну і кооперативну власність при наявності елементів ринкових відносин в промисловості та 

сільському господарстві, продемонструвала свою високу ефективність. Без сумніву, її можливості 

не були вичерпані. Але історія пішла іншим шляхом. Після успішної відбудови народного 

господарства партійно-державне керівництво держави взяло курс на форсовану індустріалізацію 

країни. Ринкова економічна система, яка забезпечила досить динамічний господарський розвиток в 

дореволюційні роки, була відкинута. Вважалося, що вона не в змозі забезпечити прискорені темпи 

розвитку.  

На озброєння були взяті командно-адміністративні методи управління. Сталінське керівництво 

було переконане, що саме вони дадуть змогу відмобілізувати наявні в країні ресурси і дозволять за 

досить короткий час побудувати важку промисловість, яка забезпечить Радянському Союзу 

економічні і військово-стратегічні переваги в капіталістичному оточенні. Керівництво країни 

закликало за декілька років «пробігти» той історичний шлях, який країни Заходу проходили за 

декілька десятиліть.  

Запоріжжя з його унікальним географічним розташуванням виявилося на вістрі цих планів. Вже 

на початку 20-х рр. ХХ ст. виникла ідея створення тут нового індустріального центру на базі 

дешевої електроенергії, яку повинна була дати Дніпровська гідростанція, а також вугілля Донбасу і 

залізної руди Кривбасу. Для реалізації цієї ідеї склалися всі необхідні передумови. Вже була 

побудована мережа залізниць, функціонував водний шлях по Дніпру, який в нижній течії ріки був 

зв’язаний з Чорним морем. На місцевих заводах, зокрема, сільськогосподарського 

машинобудування виросли кадри кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників, в 

навколишніх селах були великі резерви дешевої робочої сили для будівельних робіт. 

Будівництво Дніпрогесу почалося в листопаді 1927 р. Нарешті, приступили до реалізації плану, 

який мав багатолітню історію. Ця унікальна новобудова гармонійно вписувалася в загальний план 

перетворення міста в важливий енергетичний і металургійний центр країни. Гребля і шлюзи 

уможливлювали судноплавство по всьому Дніпру, а електроенергію передбачалося використати для 

забезпечення функціонування індустріального комплексу.  

Якщо до революції головна галузь промисловості краю – сільськогосподарське 

машинобудування – розвивалося без помітного впливу держави, орієнтуючись у першу чергу на 

місцеві потреби, і лише поступово виходило на всеросійський і світовий ринок, то промислові 
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гіганти першої п’ятирічки держава-власник розраховувала використати для вирішення 

загальнодержавних завдань.  

Запоріжжя перетворилося на величезний показовий майданчик. Поряд з будівництвом 

гідровузла розгорнулося спорудження Запорізького Дніпрокомбінату, до складу якого повинні були 

увійти заводи: «Запоріжсталь», інструментальних сталей, феросплавний, коксохімічний, 

електродний, а також Дніпровський алюмінієвий комбінат та інші підприємства металургійного 

профілю. Характерною рисою першої п’тирічки була концентрація зусиль на порівняно невеликій 

групі виробників-гігантів. Це означало першочергове забезпечення фінансами, будівельними 

матеріалами, робочою силою. Запоріжжя було яскравим проявом цієї тенденції.  

Розробку проектної документації заводів здійснювали інститути Ленінграда і Харкова. У зв’язку 

з тим, що на будівництві широко використовувалося закордонне обладнання, до США, Франції та 

Німеччини неодноразово виїздили запорізькі делегації. 

Однією з проблем, яка стояла перед проектантами, була та, де будувати нові промислові 

підприємства? Територія новобудови повинна була враховувати, перш за все, сусідство з 

Дніпрогесом, транспортну проблему (залізниця та річковий порт), водопостачання тощо. Існувало 

декілька варіантів. Одні пропонували будувати комбінат в районі сучасного Південного 

мікрорайону, інший проект передбачав спорудити заводи на місці сучасного Хортицького 

мікрорайону. Були й екзотичні ідеї, наприклад, розташувати промислові підприємства у південній, 

плавневій частині Хортиці. Врешті-решт зупинилися на варіанті «А» – на лівому березі Дніпра.  

Під будівельний майданчик відводилася ділянка загальною площею понад 20 кв. км.  

Безпосередньо біля промислової зони планувалося й робітниче селище. Нові квартали мали 

з’явитися недалеко від заводських прохідних. Прийнятий і реалізований на практиці план «А» 

закладав всі сучасні екологічні проблеми Запоріжжя. Здоров’я людей приносилося в жертву 

індустріальному розвитку. 

В середині 1929 р. була створена організація «Дніпрозаводбуд», яка спочатку виконувала 

підготовчі роботи, а потім, в міру готовності проектної документації, створювала відділи 

спорудження кожного заводу. На перших порах будівництво металургійного комплексу відставало 

від графіка: основні механізми та матеріали, людські ресурси використовувалися головним чином 

на спорудженні Дніпрогесу. В цілому на об’єднаному будівництві Дніпрогесу і Дніпрокомбінату 

працювало понад 60 тис. чол. Це був небачений у світовій практиці того часу дивовижний майдан. 

Його масштаби і темпи робіт викликали захоплення сучасників. 

 

ФОРСОВАНА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ КРАЮ 

Ці роки в історії економічного розвитку краю займають особливе місце: було завершено 

спорудження групи великих промислових і енергетичних об’єктів, які склали основу сучасної 

промисловості області. 

Масштаби промислового будівництва тих років вражають навіть сьогодні. Такий стрімкий 

розвиток краю не знав аналогів ні в минулому, ні у наступні десятиліття.  
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10 жовтня 1932 р. відбувся урочистий пуск Дніпровської гідроелектростанції. Були введені в 

експлуатацію турбогенератори першої черги. З введенням у 1939 р. на повну проектну потужність 

електростанції гребля Дніпрогесу і острів Хортиця стали символами міста і Запорізького краю. 

В день офіційного пуску Дніпрогесу дав першу плавку сталеплавильний цех Заводу 

інструментальних сталей. Протягом 1933–1934 років стали до ладу перша черга алюмінієвого 

комбінату, електродний, феросплавний та коксохімічний заводи, доменні печі «Запоріжсталі». Але 

після урочистого оголошення про введення в експлуатацію того чи іншого заводу будівельники і 

наладники ще довго залишалися в цехах підприємств. До початку війни так і не було повністю 

завершено будівництво «Запоріжсталі», не вийшов на проектну потужність Завод інструментальних 

сталей, тривала добудова другорядних цехів. 

Напередодні війни підприємства області, перш за все Запоріжжя, у загальному обсязі 

промислової продукції країни виробляли 60% алюмінію, 60% феросплавів, 100% магнію. 

Промисловий гігант «Запоріжсталь» у 1940 р. дав 780 тис. тонн чавуну, 745 тис. тонн сталі та 497 

тис. тонн прокату, забезпечував 70% загальносоюзного виробництва сталевого листа. Того ж року 

«Дніпроспецсталь» (колишній Завод інструментальних сталей) виплавила понад 160 тис. тонн 

електросталі. Її печі, прокатні стани і термічні печі випускали понад 150 марок спеціальних 

інструментальних і конструкційних сталей. У переддень війни особливої ваги набувала продукція 

заводу №29, що забезпечував двигунами винищувальну, штурмову і бомбардувальну авіацію.  

Традиційне для Запорізького краю сільськогосподарське машинобудування також 

продовжувало нарощувати виробництво і урізноманітнювати продукцію. Завод «Комунар» 

забезпечував 40% загальносоюзного випуску комбайнів, Бердянський Першотравневий опанував 

виробництво лафетних жниварок, культиваторів та інших машин на тракторній тязі. 

Великотокмацький завод з успіхом виготовляв трактори «Запорожець», на Якимівській науково-

дослідній станції механізації сільського господарства була створена перша в державі квадратно-

гніздова сівалка. 

Істотний прогрес відбувся і на інших діючих підприємствах краю. Стали до ладу нові, унікальні 

виробництва. Так, у Пологах було побудовано і введено в дію підприємство з переробки місцевих 

каолінів – завод «Коагулянт». В Бердянську починає працювати один з найбільших в країні крекінг-

завод, який виготовляв автомобільний бензин та мазут. Цей перелік новобудов можна 

продовжувати. Але візитною карткою Запорізького краю в 30-ті роки стала металургійна 

промисловість і електроенергетика. 

У ході індустріалізації відбулася реорганізація системи управління промисловістю, спрямована 

на її централізацію. У грудні 1929 р. трести, які проявили свою життєздатність в умовах непу, були 

ліквідовані, а головною ланкою управління в промисловості стали підприємства. Однак, вони були 

позбавлені тієї міри економічної самостійності, якою у свій час були наділені трести. На початку 

1932 р. було зроблено наступний, ще радикальніший крок: система Рад народного господарства 

(раднаргоспів), як органів управління промисловістю і будівництвом (включала Вищу раду 

народного господарства СРСР і відповідні республіканські Ради, у тому числі Українську раду 

народного господарства), була ліквідована, і на її місці була впроваджена галузева система 

управління через Народні комісаріати. Частина наркоматів мала загальносоюзний характер і 

керувала певною галуззю промисловості на всій території держави, інші мали республіканське 
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підпорядкування. Ця реформа різко звузила компетенцію республіканського і місцевого 

керівництва, а відтак, і суверенітет України.  

Усього на території області працювало близько 200 заводів союзного підпорядкування. Це були 

найбільші і найважливіші, найкраще обладнані підприємства краю. Вони належали союзним 

наркоматам, які ними керували, забирали і використовували їх продукцію у відповідності з 

намірами вищого партійно-державного керівництва. З того моменту, коли якийсь промисловий 

заклад оголошувався «союзним», не тільки обласна влада, а навіть уряд УРСР втрачали по 

відношенню до нього не лише право керівництва, а й будь-яких впливів, крім забезпечення 

життєдіяльності працівників. Ринкові відносини між суб’єктами господарської діяльності 

виключалися. Кому, скільки, в який термін і якої номенклатури продукцію поставляти – 

визначалося командно-адміністративними методами. Радянська модель індустріалізації, в 

порівнянні з ринковою, яка реалізувалася в дореволюційний час, не забезпечила всебічний розвиток 

краю. Вона усвідомлено віддавала перевагу металу і важкому машинобудуванню.  

Запорізький індустріальний комплекс, в якому на 1939 р. було задіяно 62,7 тис. робітників і 9,7 

тис. інженерно-технічних працівників, перетворився на кінець 30-х років на один з найбільших 

регіональних промислових центрів не лише в Радянському Союзі, але й у Європі в цілому. 

Складовою цього комплексу були підприємства республіканського і місцевого підпорядкування. 

Як правило, це були дрібні і середні заклади, на які була покладена відповідальність за 

життєзабезпечення краю, у першу чергу для армії, і створення прийнятних умов для робітників і 

службовців великих заводів союзного підпорядкування. Як вони виконували покладені на них 

завдання, свідчили постійні черги і гострі дефіцити всього необхідного, які були характерною 

прикметою побуту жителів краю з початком індустріалізації. Діяв негласний закон: «Не 

виробництво для людини, а людина для виробництва». 

Становлення Запорізького індустріального комплексу стало результатом величезних фізичних й 

інтелектуальних зусиль багатьох тисяч будівельників, транспортників, енергетиків, заводських 

робітників, інженерно-технічних працівників, керівників партійних, радянських і господарських 

структур. Преса постійно повідомляла про хід грандіозного будівництва, наголошуючи на 

ентузіазмі і виробничій активності трудівників, розповідаючи про різні форми соціалістичного 

змагання. Новобудови Запоріжжя були в центрі уваги журналістів і письменників, у тому числі 

закордонних гостей міста. Вони любувалися величною панорамою Дніпрогесу і промислових 

гігантів міста. Але ніхто з них не посмів вголос заявити, що грандіозне промислове будівництво в 

Запоріжжі відбувається на тлі небаченої раніше трагедії селянства. Колективізація селянства, яка 

перетворилася в його експропріацію, була одним з головних фінансових джерел індустріалізації. У 

той час, коли Голодомор 1932–1933 років забирав життя мільйонів селян, кораблі вивозили 

український хліб за кордон, щоб одержати валюту, за яку, у свою чергу, закуповувалося імпортне 

обладнання для новобудов. 

Сучасників тих подій можна зрозуміти: будь-яка спроба сказати правду закінчилася б для них 

трагічно. Будівельні майданчики і діючі підприємства Запоріжжя знаходилися під пильним оком 

різноманітних контрольних і каральних органів – партійних комітетів, Робітничо-селянської 

інспекції, наступника ВЧК-ОГПУ Державного політичного управління та інших структур, 

завданням яких було виявлення «ворогів народу». В умовах виробничої «штурмовщини» з її 
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гаслами «Дайош!», «Введемо в дію достроково! (і обов’язково до якоїсь пам’ятної дати), 

«шкідником» («вредителем») міг стати кожен робітник, службовець, інженер. Спеціальна комісія 

ЦК ВКП(б), вивчаючи стан справ на «Дніпробуді», виявлені недоліки й упущення в роботі 

кваліфікувала як «цілеспрямоване шкідництво». «Шкідниками» було оголошено кожного 

четвертого інженерно-технічного працівника і кожного п’ятого службовця. 

Репресивна машина не давала збоїв і не зупинялася жодного дня. Її жертвами стали тисячі 

робітників та інженерів «Запоріжсталі», «Комунару», Заводу інструментальних сталей і десятків 

інших промислових підприємств краю. Судили за що завгодно: за критику недоліків, за об’єктивну 

оцінку труднощів, за «буржуазний націоналізм», за «вихваляння іноземної техніки», за 

«шпигунсько-диверсійну діяльність» тощо. 

Сьогодні це важко уявити, але трудовий ентузіазм напівголодних робітників на будовах перших 

п’ятирічок і сталінські репресії взаємно обумовлювалися, перепліталися, не могли існувати один без 

другого. Індустріалізація давала приреченому на смерть чи напівкріпосне існування у колгоспі 

селянину шанс на самозбереження, виживання у місті. Хай у бараках, хай у побутовій 

невлаштованості, хай з мізерною заробітною платою, – але це не голодна смерть у рідному селі чи 

безплатна робота в колгоспі. Зрештою, робота на будові чи на заводі відкривала шанс через освіту, 

яка перетворювалася у загальнодоступну, або висування – грандіозне будівництво вимагало великої 

кількості менеджерів різного рівня – піднятися вгору соціальними східцями. Десятки тисяч 

вчорашніх селян і робітників-чорноробів на новобудовах і підприємствах Запоріжжя стали 

кваліфікованими робітниками, майстрами, інженерно-технічними працівниками. В 30-ті роки в 

Запоріжжі була відкрита ціла низка вищих закладів освіти. На Дніпробуді працювали філії 

політехнічного інституту з робітфаком і підготовчими курсами на 450 чоловік, будівельного та 

енергетичного інститутів. Були відкриті авіаційний, металургійний, енергетичний, хімічно-

алюмінієвий технікуми. Діяв Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування, 

інститут соціального виховання (майбутній педагогічний інститут), завод-втуз та інститут 

соціального виховання в Мелітополі, вчительські інститути у Бердянську і Гуляйполі. При 

«Запоріжсталі», заводах «Комунар», авіаційних двигунів, алюмінієвому і на інших підприємствах 

були відкриті школи ФЗН.  

У цьому парадокс сталінської індустріалізації: одні ставали її жертвами, другим вона відкривала 

шлях для збереження життя і самореалізації. Така модель індустріалізації була неможлива без 

терору: він був найважливішим способом контролю над суспільством і стимулом до роботи  

Може саме завдяки цьому фантастичному симбіозу, здавалося б несумісних речей, у роки перших 

п’ятирічок вдалося досягти значних успіхів у перетворенні Запорізького краю в економічно високо 

розвинутий регіон України. Запоріжжя з 44-тисячного повітового містечка, яким воно було на 

початку 20-х років, перетворилося в одне з найбільших міст України, у якому в 1939 р. мешкало 290 

тис. чол. Враховуючи виключне значення міста, яке перетворювалося на важливий металургійний 

центр СРСР, воно вже на початку 30-х років було виділене в окрему адміністративно-територіальну 

одиницю, а 9 січня 1939 р. з південних районів Дніпропетровської області була утворена окрема 

Запорізька область. Для керівництва новоствореною областю був утворений оргкомітет Президії 

Верховної Ради УРСР на чолі з Данилом Леженком і оргбюро ЦК КП (б) України по Запорізькій 

області (керівник Федір Матюшенко). Після приєднання Західної України до Радянського Союзу 
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Леженко був відряджений на роботу головою виконкому Дрогобицької обласної ради. Його місце в 

Запорізькій області зайняв Захарій Дорофеєв – до цього заступник голови Запорізької міської ради. 

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ І ВІДБУДОВИ 

Друга світова війна, яка почалася 1 вересня 1939 р., була війною моторів. Це добре розуміло 

радянське керівництво. Власне, промислові потужності Запорізького краю задовго до початку 

воєнних дій між Радянським Союзом і Німеччиною були, значною мірою, зорієнтовані на 

забезпечення військових заводів металами, моторами і комплектуючими частинами. 

З перших днів на забезпечення фронту стали працювати практично всі підприємства. 

Незважаючи на надскладні умови, значно розширив асортимент високоякісних сталей завод 

«Дніпроспецсталь». Зокрема, було налагоджено її виробництво для військової авіації. На швидкісні 

методи виплавки металу перейшла «Запоріжсталь». Воєнну продукцію випускали заводи 

сільськогосподарського машинобудування.  

Наприкінці літа почалися бої на підступах до Запоріжжя. 18 серпня виникла загроза прориву 

німців через греблю Дніпрогесу. І хоча атаки ворога були відбиті і безпосередня загроза захоплення 

міста була відведена на півтора місяця, надвечір 18 серпня 1941 р. в обстановці паніки, плутанини й 

сум’яття несподівано для жителів і армії греблю Дніпрогесу було підірвано.  

Стіна води, що вирвалася на волю, змітала все на своєму шляху: біженців і радянських 

оборонців Хортиці, техніку, річкові судна, госпіталі, німецькі частини, які переправилися на лівий 

берег Дніпра південніше Запоріжжя. Була паралізована робота промислових підприємств. Надалі 

електроенергія надходила з Донбасу, але її вистачало лише для потреб найважливіших виробництв. 

На деякий час повністю припинилося постачання водою, оскільки труби насосної станції тепер були 

набагато нижче рівня Дніпра.  

Ці події прискорили евакуацію міста. З 18 серпня по 3 жовтня 1941 р. із Запоріжжя на схід було 

вивезено 320 тис. тонн вантажів – 22 заводи союзного значення і 26 підприємств легкої та харчової 

промисловості. Разом з заводським обладнанням до Сибіру і Уралу було відправлено 13 тис. 

кваліфікованих робітників. До східних районів держави були передислоковані також машинобудівні 

заводи Мелітополя, Бердянська, Великого Токмака та інших населених пунктів області. 

Захопивши Запоріжжя, окупаційна влада намагалася організувати роботу промисловості. Однак, 

це вдалося лише незначною мірою. Німці частково відновили потужності Дніпрогесу. Але велика 

промисловість не діяла. Спроба її відновити, застосовуючи методи терору, провалилася. Працювали 

переважно підприємства, що випускали продукцію сільськогосподарського призначення. Так, на 

території авіазаводу №29 виготовляли підкови, граблі, запальнички, сокири тощо. На потреби 

сільського господарства працював завод «Комунар». Відкрилися приватні ремісничі майстерні, 

власники яких виконували замовлення населення… 

В перші дні після вигнання окупантів був відновлений радянський і партійний апарат. Першим 

секретарем Запорізького обкому став Федір Матюшин, який перебував до цього у розпорядженні 

ЦК КП(б)У. Головою виконкому Запорізької обласної ради знову став Захарій Дорофеєв.  
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Налагодження економічного життя починалося з відновлення інфраструктури. У жовтні-

листопаді почали діяти залізничні вузли і станції Запоріжжя, Пологи, Мелітополь. Одночасно 

ремонтувалися міжрайонні автодороги. 

Відроджувалися промислові підприємства. Наприкінці 1943 – на початку 1944 року вже почали 

давати продукцію для фронту заводи «Комунар» і паровозоремонтний в Запоріжжі, дизелебудівні в 

Мелітополі і Великому Токмаку, машинобудівні в Бердянську. Розгорнулася відбудова Дніпрогесу і 

підприємств чорної та кольорової металургії. 

Після закінчення війни розмах відбудови значно розширився. Незважаючи на те, що почалася 

демобілізація з армії, відчувалася гостра нестача робочої сили. Як і раніше, її вирішували головним 

чином за рахунок села. На відбудову зруйнованих об’єктів Запоріжжя були залучені десятки тисяч 

колгоспників. Працювали також завербовані з інших областей і республік Радянського Союзу. До 

відновлювальних і будівельних робіт залучалися також військовополонені німці, румуни, італійці і 

навіть японці. 

В Запоріжжя були відряджені кваліфіковані керівники, які в наступні десятиліття зробили 

кар’єру в вищих ешелонах партійно-радянського керівництва. Зокрема, деякий час обком та 

міськком партії очолював Леонід Брежнєв – майбутній Генеральний секретар ЦК КПРС.  

Це був час напруженої праці. В окремі дні на Дніпрогесі (на бетонному заводі, монтажі і наладці 

обладнання, у кар’єрах, на допоміжних роботах) трудилося до 50 тис. чол. Перший агрегат дав 

струм 3 березня 1947 р., а останній – 12 червня 1950 р. Шлюз відкрили восени 1947 р. 

Працювати доводилося в умовах побутової невлаштованості. Жили в землянках, наметах і у 

непристосованих для проживання помешканнях. Лише у 1947 р. стали переходити в бараки і 

гуртожитки. Ліжка там розміщувалися у два яруси. Часто з верхнього в обличчя тим, хто відпочивав 

внизу, дощем сипалися блошиці. Трудову дисципліну підтримували деспотичними методами: за 

п’ять хвилин запізнення засуджували на 6 місяців. Відпусток не надавали, вихідні дні бували дуже 

рідко.  

В 1946–1947 роках Україну спіткав черговий голод. У трагічному списку його жертв доля 

нашого краю сягає за 100 тисяч осіб. Щоб врятуватися від голодної смерті, колгоспники тікали в 

місто, де на відбудовчих роботах можна було розраховувати на продовольчий пайок. Працювали по 

11, а інколи й по 16 годин, за що отримували 500 грамів хліба, миску бульйону і чай. Лише в 1947, 

відносно врожайному році, була ліквідована карткова система. А ще взимку цього року 20% 

працівників «Запоріжсталі» страждали від дистрофії і авітамінозу. Часто люди не витримували й 

обурювалися. Так, нормувальниця «Дніпроенерго» у розпачі вигукнула: «Для нас все однаково: 

грабували ті, експлуатують ці. Не можна запізнитися на жодну хвилину – засудять. Ми страждали 

при німцях, і зараз не краще». За подібні «антирадянські» висловлювання негайно арештовували.  

Паралельно з відбудовою Дніпрогесу йшло відновлення «Запоріжсталі» й інших підприємств 

чорної і кольорової металургії. Попит на її продукцію був величезний. Не встигла закінчитися Друга 

світова війна, як розпочалася «холодна» – гостре протистояння між СРСР і Заходом. Аргументи 

радянського керівництва спиралися на військову потугу держави. Її забезпечувала важка 

промисловість. Саме на відбудову тих галузей, що працювали, як тоді говорили, «на оборону», 

спрямовувалася левова частка капіталовкладень і трудових ресурсів. У 1946 р. на монтажу 

металоконструкцій зруйнованої «Запоріжсталі» працювали 20 тис. робітників. 
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Зарубіжні спеціалісти, які вивчали обстановку на місці, заявляли: відновлювати завод на старих 

площах недоцільно, набагато дешевше буде побудувати новий. Напевне, за ринкових умов так і 

зробили б. Серед усього іншого, це дало б можливість провести технічну реконструкцію, винести 

екологічно шкідливі виробництва за межі міста і покращити стан довкілля. Але за радянських умов, 

де затрати на оплату праці робітників були незначними, де працювало багато колгоспників і 

військовополонених, вигідніше було йти шляхом відновлення «Запоріжсталі» на старих площах. 

Влітку 1947 р. в промзоні «Запоріжсталі» вже було зайнято понад 50 тис. чол. З Сибіру і Уралу 

поверталася частина довоєнного обладнання. Техніку доставляли також з Німеччини, де у рахунок 

репарацій демонтували металургійні та інші підприємства. 

На початку жовтня 1947 р. почав працювати, а через три роки запоріжсталівці перевершили 

довоєнний рівень виробництва сталі, чавуну, прокату. 

Одночасно з відбудовою «Запоріжсталі», не так інтенсивно, але все ж безупинно йшов процес 

відновлення діяльності інших підприємств краю. Відроджувався і на новій технічній основі 

добудовувався завод «Дніпроспецсталь». Першу післявоєнну плавку електрометалурги провели у 

жовтні 1947 р., а через три роки запрацювали всі цехи заводу. В 1947 р. видали першу післявоєнну 

продукцію коксохіміки. Наприкінці жовтня 1949 р. почав працювати завод феросплавів, який 

досить скоро перевершив довоєнний рівень виробництва. 

З підприємств кольорової металургії першим (у липні 1945 р.) видав продукцію Дніпровський 

електродний завод. Починаючи з 1950 р. він повністю забезпечував потреби в електродах всієї 

країни. У середині 1949 р. ввели в дію першу чергу Дніпровського алюмінієвого заводу. 

Відроджувалися й інші великі підприємства. Під особливим контролем були роботи на 

моторобудівному заводі, який забезпечував двигунами значну частину радянського цивільного і 

військового літакобудування. Спочатку тут працювали над серійним виробництвом поршневих 

двигунів. Але ера реактивної авіації, у яку вступив світ, вимагала вже іншої продукції. У 1950 р. 

почалося виробництво турбогвинтових двигунів. 

В 1946 р. розгорнулись роботи з відродження на «Комунарі» виробництва комбайнів. Була 

випущена перша серія нового причепного комбайна С-6. Важливою подією стало відновлення 

паровозобудівного, судноремонтного, суднобудівного та інших заводів.  

На темпи відбудови Запорізького індустріального комплексу негативний вплив справило 

рішення вищого державного керівництва залишити в евакуації значну частину вивезеного у 1941 р. 

з Запоріжжя обладнання і спеціалістів. Значною мірою, руками запоріжців і за допомоги нашої 

техніки створювалася важка індустрія Сибіру, Киргизії і Узбекистану.  

В цей час у Запоріжжі з’явилися й перші післявоєнні промислові новобудови. На місці 

зруйнованого під час війни карборундового цеху розгорнулося зведення найбільшого в Європі 

абразивного комбінату. Його перша черга стала до ладу в 1949 р. Трест «Дніпробуд» паралельно з 

відродженням Дніпрогесу розпочав будівництво найбільшого в країні трансформаторного заводу. 

Обладнання для нього завозили з демонтованого в Німеччині аналогічного виробництва. А всього в 

обласному центрі тоді з’явилися 26 нових підприємств, серед яких оліяжиркомбінат, скляний завод, 

контора «Главвторчермет» та інші. 

Відновлювали й розширювали виробництво підприємства інших міст області. Особливо швидко 

збільшувався випуск продукції на Мелітопольському насосно-компресорному, Бердянському 
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дорожніх машин, Великотокмацькому дизелебудівному заводах. З’явилися й нові підприємства – 

дослідний нафтомаслозавод і кабельний у Бердянську, завод холодильників і трикотажна фабрика в 

Мелітополі, молочно-консервний завод в Молочанську та інші. 

Паралельно йшла відбудова житлового фонду, комунального господарства. У Запоріжжі 

відновилося централізоване водопостачання, хоча ця проблема, особливо влітку, залишалася 

гострою. На 60% була відновлена каналізаційна мережа. Поліпшувалося транспортне сполучення. У 

1949 р. до трамвайних ліній додалася перша тролейбусна. Відроджувалися лікарні, школи та інші 

навчальні заклади, установи культурного призначення. Однак, побутова невлаштованість і гострі 

дефіцити найнеобхіднішого залишалися постійним супутником більшості жителів області. 

 

ПРІОРИТЕТ – НАУКОЄМНЕ ВИРОБНИЦТВО 

 

Початок 50-х років не віщував кардинальних змін в економічному і соціально-політичному 

житті. Однак, після смерті Сталіна ситуація у країні стала іншою. 50-ті роки ввійшли в історію як 

час певної лібералізації режиму, вершиною якої були рішення ХХ з’їзду КПРС і критика курсу Й. 

Сталіна. Зовнішньою ознакою змін стало, зокрема те, що за наказом «згори» ім’я Сталіна зникло з 

назв населених пунктів, вулиць, промислових підприємств, колгоспів і радгоспів. Хоча політичний 

режим не зазнав кардинальних змін, відійшли у минуле масові репресії. Коли в 1956  р. 

плавильники цеху холодної прокатки «Запоріжсталі» Пантелюк і Лихошерст заявили в завкомі, що 

треба брати приклад з Угорщини (там того часу відбувалося антикомуністичне повстання), з ними 

провели в партійному бюро бесіду. Оскільки робітники були безпартійними, з них лише взяли слово 

не допускати в подальшому «шкідливих» розмов. За те, що бригадир термічного цеху Колесников 

заявив: «Комунізм в СРСР не збудувати навіть і через сто років», – його виключили з партії, а на 

роботі все ж залишили.  

Партійною організацією області, а відтак і всім суспільно-політичним життям, керували Георгій 

Єнютін (1947–1952 рр.), Антон Гайовий (1952–1957 рр.), Володимир Скрябін (1957–1962 рр.). 

Виконком обласної ради очолювали Микола Тітов (1950–1951 рр.), Василь Пономаренко (1951–

1952 рр.), Володимир Скрябін (1952–1957 рр.), Федір Мокроус (1959–1963 рр.).  

Як і в попередні роки, обличчя Запорізького краю в 50-ті роки продовжувала визначати чорна і 

кольорова металургія. Зокрема, в 1959 р. на «Дніпроспецсталі» стала до ладу найбільша в Україні 

електроплавильна піч. За рівнем виробництва чорних металів Україна випереджувала розвинуті 

країни світу. Металург, шахтар, будівник промислового гіганту став головним героєм кінофільмів, 

газетних нарисів, навіть пісень. 

Саме на шляху нарощування традиційних галузей важкої промисловості керівництво держави 

сподівалося «догнати і перегнати» капіталізм. Але це був хибний шлях. У світі почалася науково-

технічна революція, яка вимагала зовсім інших технологій, що не передбачали великої кількості 

металів і значних енергетичних затрат. Але такі технології в Радянському Союзі розроблялися 

недостатньо.  

Давалася взнаки повна відсутність прямої економічної зацікавленості керівників підприємств в 

оновленні виробництва, коли попри всі розмови про технічний прогрес кар’єра та добробут 
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залежали від виконання плану у його кількісному вимірі. Впровадження нової техніки і технологій 

гальмувала і дешевизна робочої сили. 

Поєднання виробництва з НТР ввійшло в суперечність з централізованою системою управління 

економікою. Дріб’язкова опіка підприємств, постійна корекція планів, зосередження у руках 

чиновників навіть функцій поточного оперативного керівництва стримували процес оновлення. 

«Доганяюча» радянська модернізація загальмувалася.  

Спробою ліквідувати жорсткий централізм і розкріпачити місцеву ініціативу була реорганізація 

в 1957 р. органів управління промисловістю і будівництвом. Були ліквідовані галузеві міністерства 

– як союзні, так і республіканські – замість них створювалися територіальні економічні 

адміністративні райони – ради народного господарства (раднаргоспи), які зарекомендували себе 

позитивно в 20-ті роки. Партійно-радянське керівництво згадало про позитивний досвід 

управлінської діяльності Рад народного господарства в 20–поч. 30-х років. В Українській РСР було 

утворено 11 раднаргоспів. Придніпровський раднаргосп керував промисловим життям Запорізької і 

Дніпропетровської областей. 

Ця реформа підривала тотальний контроль центру над економікою України. Віднині всі 

підприємства регіону управлялися раднаргоспом, який у свою чергу перебував у підпорядкуванні 

уряду УРСР. Це була одна з небагатьох вдалих реформ хрущовської доби, яка відповідала інтересам 

окремих підприємств і регіону в цілому. Вона сприяла розвитку кооперації між підприємствами 

різних галузей регіону. Особливо це було важливо для Запоріжжя, великі підприємства якого 

раніше підпорядковувалося московським міністерствам і були мало пов’язані з регіонами і їх 

потребами. Тепер прибуток накопичувався на рахунках підприємств і раднаргоспів, а не надходив 

до центральних відомств для подальшого перерозподілу. В результаті цього заводи і фабрики 

одержували більше можливостей для придбання нового обладнання, раціонального використання 

місцевих ресурсів і науково-технічних кадрів. Економічна самостійність регіону давала можливість 

накопичувати і ефективно використовувати ресурси для покращення інфраструктури, житлового 

будівництва, соціально-культурної сфери, наблизити виробництво до потреб конкретної людини. 

Деякі кроки у цьому напрямку були зроблені в області в другій половині 50-х років. 

Розгорнулося будівництво на промисловій основі. Цьому сприяло використання нових будівельних 

матеріалів, зокрема, залізобетону. Будівництво спростили, що дозволило поставити його на конвеєр. 

Основу забудови склали малометражні п’ятиповерхові будинки, прозвані в народі «хрущовками». 

Поступово прикрашалися сучасними будівлями центральні вулиці Запоріжжя та інших міст області. 

Значно збільшився середній рівень зарплати в промисловості. Підвищився життєвий рівень. 

Під кінець десятиліття Запоріжжя зробило сенсацію в радянському машинобудуванні: на заводі 

«Комунар» почався серійний випуск перших в Україні мікролітражних легкових автомобілів. Ера 

сільськогосподарського машинобудування в місті закінчилася, почалася ера автомобілебудування. 

Модель одержала офіційну назву «ЗАЗ-965» – «Запорожець». Двигуни для машини виготовлялися 

поруч – на Мелітопольському моторному заводі. Споживачі прихильно зустріли мікролітражку. 

Вона показала себе з найкращого боку в сільській місцевості, в районах з поганими дорогами.  

Прохідність «Запорожця» пояснюється тим, що його розробники використали досвід 

конструкторів автомобілів підвищеної конструкції для Збройних сил. Що ж стосується мотора 

мікролітражки, то він розроблявся для легкої десантної амфібії. 
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Така ситуація взагалі була характерна для машинобудівних підприємств СРСР. Більшість з них 

могла розраховувати на щедре фінансування, випускаючи продукцію подвійного призначення. У 

1957 р. розпочалося серійне виробництво військово-транспортного літака Ан-12. Двигуни для нього 

будувалися в Запоріжжі. Повітрянодесантні війська на довгі роки одержали надійну машину. Та і 

взагалі літак став надійним «повітряним візником» для всіх родів військ, використовувався він і в 

народному господарстві. Цивільним аналогам військового «транспортника» став пасажирський Ан-

10 «Україна». 

Тоді ж почав польоти оснащений запорізькими машинобудівниками чотиримоторний 

турбогвинтовий літак Іл-1». У 1958 р. запоріжці почали виготовляти турбогвинтові двигуни для 

щойно спроектованого літака Ан-20. Він став основним на місцевих і середньої дальності 

маршрутах. 

Машинобудівники області освоювали й випуск інших видів продукції – потужних дизель-

генераторів, холодильних машин, гідроагрегатів, оснастки для бульдозерів та екскаваторів тощо. 

Мелітопольський компресорний завод на замовлення Міністерства оборони поставляв компресорні 

станції низького тиску і бустерні насоси Атомному інституту АН СРСР. Усе це в цілому забезпечило 

зростання виробництва продукції машинобудування на Запоріжжі в 5,3 рази. 

Швидко розвивалася електротехнічна промисловість. Стали до ладу гіганти галузі – заводи 

трансформаторний і високовольтної апаратури (Запоріжжя), «Азовкабель» (Бердянськ), кабельний 

(пізніше – «Запоріжкабель»). З їхнім пуском область стала найбільшим в СРСР виробником 

потужних силових трансформаторів і деяких видів кабелів. Для забезпечення новітніх наукових 

розробок у 1960 р. був створений Всеукраїнський науково-дослідний і технологічний інститут 

трансформаторобудування (ВІТ). 

Перші підприємства хімічної промисловісті – лакофарбові заводи в Мелітополі і Бердянську – 

почали працювати в 1951–1954 роках. Тоді ж було реконструйовано Бердянський солідоловий завод 

– дослідне підприємство з виробництва синтетичних мастильних матеріалів. 

«Холодна війна» диктувала збільшення попиту на продукцію військового призначення. До вже 

існуючих підприємств області, які працювали на замовлення військового відомства, додалися ще 

декілька. На початку 50-х років в Запоріжжі на виробничих площах заводу «Комунар» з’явилося 

високотехнологічне виробництво засобів зв’язку, яке в 1966 р. одержало назву «Радіоприлад». У 

1959 р. був створений завод з виробництва радіолокаційних станцій, який пізніше одержав назву 

«Іскра».  

На 1960 р. в області діяло 1116 підприємств, віднесених статистикою до великих. У порівнянні з 

довоєнним періодом випуск промислової продукції збільшився на 429%. 

Однак, при зовні гарних показниках в промисловості стали чітко проявлятися вади. Вони були 

особливо помітні тим спеціалістам, які знали стан у відповідних галузях промисловості 

капіталістичних держав Заходу. Чим далі, тим відчутнішим було науково-технічне відставання 

Радянського Союзу від країн з ринковою економікою. Непомірно високими були затрати на 

одиницю продукції, що випускалася. Часто не витримувала жодної критики якість виробів. 
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ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТІВ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Перебуваючи у стані ейфорії від успіхів 50-х років, радянське керівництво на чолі з М. 

Хрущовим в оцінці перспектив дальшого розвитку країни припустилося низки стратегічних 

прорахунків.  

В 1961 р. на з’їзді КПРС була прийнята нова програма партії, яка передбачала протягом 20 

найближчих років побудову комунізму. За два десятиліття народним господарством було 

поставлене завдання створити такий достаток матеріальних благ, який забезпечив би всі матеріальні 

і духовні потреби громадян. На весь світ було проголошено, що Радянський Союз перевершить 

якісні, кількісні показники економіки США. Щоб потреби громадян не виходили за межі розумної 

достатності, планувалося виховати людину з новою, комуністичною свідомістю. 

Рішення про перехід до комуністичного будівництва були прийняті в умовах, коли 

промисловість краю все ще забезпечувала кількісний приріст своєї продукції. Значною мірою 

позитивний результат був наслідком перевиконання завдань з виробництва металів. Ті роки були 

«лебединою піснею» запорізької металургії. Ніколи в подальшому не гриміли на весь Радянський 

Союз, як це було в першій половині 60-х років, і заводи «Запоріжсталь», і «Дніпроспецсталь», і їхні 

передовики. Справі поєднання науки з виробництвом слугувало утворення в 1962 р. Науково-

дослідного інстиутуту спеціальних сталей, сплавів і феросплавів (УкрНДІспецсталь), як галузевого 

інституту Міністерства чорної металургії СРСР. 

Хоча й скромніші, були успіхи в інших галузях. 

Продовжувала зростати кількість підприємств хімічної промисловості. На початку 60-х років 

першу продукцію дали заводи з виробництва кремнійорганічних сполук («Кремнійполімер») у 

Запоріжжі та скловолокна у Бердянську. Але хоч про важливість хімічного виробництва тоді 

говорили дуже багато, в області, як і державі в цілому, запланованого не досягли.  

У 1961 р. дав продукцію «Орсільмаш» в Оріхові, який виробляв кормороздавальники. Але тоді 

ж до списку підприємств, що зривають поставки сільськогосподарських машин, потрапив 

Першотравневий завод.  

Попри всі проблеми, на початку 60-х років поліпшився матеріальний рівень життя. Створення 

раднаргоспів сприяло розвитку легкої промисловості і сфери побутового обслуговування. В 

квартирах запоріжців з’явилися нові побутові прилади, у тому числі нова пральна машина «Таврія» 

мелітопольського виробництва. У 1962 р. після того як був створений спеціалізований трест 

«Запоріжжитлобуд», почали зводити перший великий мікрорайон Запоріжжя, який назвали 

Космічним. Протягом 1959–1963 рр. звели дамбу, яка з’єднала старе Запоріжжя (колишній 

Олександрівськ) з новим містом, початок якому дало спорудження індустріального комплексу 

поблизу Дніпрогесу. «Старе» й «нове» місто сполучила тролейбусна лінія.  

В цілому ж, завдячуючи перш за все металургії, промисловість Запорізької області показників 

останнього року семирічки досягла у 1963 р. Але це були кількісні (так звані валові) показники. 

Якісного росту продукції досягти не вдавалося. Незважаючи на значні капіталовкладення, зростала 

дистанція між передовими країнами Заходу, які успішно впроваджували надбання науково-

технічного прогресу у виробництво, і Радянським Союзом. До того ж, став очевидним провал 

партійної політики в сільському господарстві, що негайно негативно відбилося на настроях всього 

суспільства. Почалися продовольчі труднощі. З 1963 р. Радянський Союз став закуповувати за 
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кордоном зерно. В ряді міст України відбулися виступи робітників. Незадоволення проявлялося в 

прихованих формах. У Мелітополі розкрили підпільну групу, яка складалася переважно з робітників 

місцевих заводів, що розповсюджували виготовлені за допомоги саморобного кліше антирадянські 

листівки. 

До середини 60-х років всі зрозуміли: у 1980 р. комунізму не буде. Акцент на моральних 

стимулах поліпшення виробництва, на яких наголошувало хрущовське керівництво, себе не 

виправдав. Стали шукати причини. Вирішили, що все у недосконалості системи партійно-

радянського управління. Пішли на реформу, яка мала екзотичний характер. Зокрема, в 1963–1964 

рр. в області було два обкоми партії і, відповідно, два перших секретарі: Запорізький промисловий 

обком очолював Олексій Титатерко, а Запорізький сільський обком – Федір Мокроус. Так само були 

створені обласні промислова і сільська ради. Ніяких позитивних впливів на стан економіки ця 

реформа не справила. Економіка буксувала. Це стало грізним передвісником поразки Радянського 

Союзу в історичному змаганні двох соціально-економічних систем. Адже ще недавно обіцяли 

«догнати й перегнати…». Щоб уникнути провалу, слід було йти далі шляхом розв’язання місцевої 

ініціативи, розширювати права союзних республік, зокрема, погоджуватися на створення 

Української ради народного господарства і відповідних структур в інших союзних республіках, 

вводити госпрозрахункові засади в роботу підприємств. Але Хрущов на це не пішов і в умовах 

наростаючої кризи у 1964 р. його примусово відправили на пенсію. Всі негаразди в країні, звичайно, 

були списані на нього. Розподіл на промислові і сільські обкоми був ліквідований. На чолі 

новоствореного Запорізького ОК КП України став Олексій Титаренко. 

Прагнучи вийти з кризової ситуації, нове керівництво Радянського Союзу на чолі з Леонідом 

Брежнєвим в 1965 р. пішло на проведення господарської реформи. Ії зміст визначався пошуком 

умов, за яких виробник був би зацікавлений як у нарощуванні виробництва, так і у поліпшенні її 

якості. Декларувалася більша свобода товаровиробника, підприємства звільнялися від надмірної 

регламентації, скорочувалася кількість обов’язкових для виконання плану показників. Але 

підвалини командно-адміністративної системи залишалися незмінними. Більше того: 

централізований початок в економічному житті посилився. Замість того, щоб надати раднаргоспам 

більше повноважень і стимулювати місцеву ініціативу, вони були ліквідовані. Нове керівництво 

побачило в них джерело економічного націоналізму, від якого недалеко й до вимог розширити 

повноваження союзних республік. Були відновлені міністерства, а відтак всевладдя центральних 

відомств було відновлене. Протягом декількох років в економіці йшла боротьба двох протилежних 

тенденцій: однієї – на зміни в господарському механізмі, іншої – на збереження існуючого стану 

речей.  

У другій половині 60-х рр. переважала перша тенденція, внаслідок чого спостерігалося певне 

пожвавлення виробництва, дещо поліпшилися умови життя пересічного громадянина. Підприємства 

одержали відносну самостійність, робітники, інженерно-технічні працівники і службовці стали 

відчувати зв’язок між якістю своєї роботи і рівнем заробітної плати. Вводилися елементи 

госпрозрахунку. Було освоєно виробництво нових зразків техніки і матеріалів. Науково-дослідні 

центри розробляли зразки високотехнологічної продукції. У 1966 р. в Запоріжжі була створена філія 

конструкторського бюро «Електроприладобудування» (ФКБЕ), яке пізніше виросло в 

Конструкторське бюро «Електроавтоматика» НПО «Хартрон». Основним напрямком його 
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діяльності була розробка систем управління бойовими ракетами і космічними об’єктами. У 1969 р. 

на базі існуючого у Всесоюзному інституті трансформаторобудування (ВІТ) конструкторському 

бюро був створений науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут 

силової напівпровідникової техніки (пізніше – Український науково-дослідний інститут силової 

електроніки «Перетворювач»).  

За таких обставин в області у 1966 році відбулася зміна керівництва. Першим секретарем 

обкому партії став Михайло Всеволожський, який працював на цій посаді 20 років. У цей же час 

облвиконком очолив направлений із Одеси Михайло Хорунжий, який невдовзі став міністром 

сільського господарства УРСР. 

Економічні реформи сприяли забезпеченню високих економічних показників розвитку області. 

Зокрема, продовжували нарощувати обсяги виробництва підприємства легкої промисловості 

області. Разом із харчовою ця галузь давала 20% загального виробництва промислової продукції 

області. Прагнучи забезпечити покращення якості продукції, держава стала закуповувати за 

кордоном сучасні технологічні лінії. Вони, зокрема, з’явилися на Запорізькій, Бердянській і 

Василівській взуттєвих фабриках. Це забезпечило істотний приріст продукції, покращення її якості. 

В 1966 р. на заводі феросплавів був відкритий новий цех з імпортним обладнанням. 

На імпортне обладнання дивилися як на соломинку для потопаючого. Таке відношення 

ілюструвало справжню ціну досягненням вітчизняних виробників. У листопаді 1970 р. керівництво 

області в листі до Міністерства автомобільної промисловості констатувало 

неконкурентноспроможність автомобіля «Запорожець» на зовнішніх ринках. Щоб покращити 

ситуацію, запоріжці просили закупити для заводу імпортне обладнання.  

Однак, навіть імпортне обладнання не рятувало ситуацію. На закуплених на Заході 

технологічних лініях працювали «рідні» робітники. Десятки років зрівнялівки, безгосподарності, 

відсутності зацікавленості в якісній роботі робили свою справу. Грубі порушення технології, 

недбалість в роботі, а в додачу і низька якість сировини (яку десь готували з таким же ставленням 

до праці), приводили до високого відсотку бракованої продукції.  

Провідною галуззю залишалася важка промисловість. Продовжували виконувати план 

підприємства чорної та кольорової металургії. Вони залишалися візитною карткою краю. Однак, за 

20 років безперервної роботи на металургійних заводах і тих підприємствах, що забезпечували 

металургів сировиною, дуже гостро постала проблема реконструкції. Однак, вона була справою 

дуже копіткою і швидкої віддачі не обіцяла. Тому наявні гроші центр виділяв переважно на 

будівництво нових заводів за межами України. Як результат, ситуація на запорізьких металургійних 

підприємствах наближалася до катастрофічної. 

Науково-технічної революції в промисловості не могло відбутися при відсутності коштів, які 

заробляли підприємства області і які йшли за рішеннями центральних органів в основному на 

реконструкцію та будівництво нових заводів Уралу та Сибіру. 
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РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ  ТА ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Вже на початку 70-х рр. стали помітними труднощі в реалізації задекларованої в 1964 р. 

програми економічних реформ. Елементи госпрозрахунку зводилися нанівець жорсткою 

централізацією.Чим кращі були результати роботи підприємства в поточному році, тим вищі 

планові показники ставилися йому у майбутньому. При цьому зростання продуктивності праці не 

завжди супроводжувалося відповідним підвищенням його оплати. Економіка, як і раніше, 

розвивалася екстенсивним шляхом, за рахунок продовження промислового будівництва, залучення 

нових джерел сировини і робочої сили.  

Особливо яскраво ця тенденція виявилася в області. Тут створювалася нова галузь 

промисловості – гірничорудна У 1969 р. почалася промислова розробка Білозерського 

(Василівський район) залізорудного родовища. На його базі створили шахту та інші об’єкти 

Запорізького залізорудного комбінату. Гірничорудним центром стало нове селище Дніпрорудне, що 

виросло на березі Каховського водосховища. На початку 1980 року були добуті перші тонни 

марганцевої руди Токмацького родовища. Був зроблений крок на шляху створення Таврійського 

гірничо-збагачувального комбінату. Здавалося, це прогрес, але поява в запорізькому степу біля 

Каховського водосховища шахт різко погіршувало і без того складну екологічну ситуацію в краї. 

Значно зросли в 70-ті роки енергетичні потужності краю. Протягом 1972–1980 рр. збудували 

другу чергу Дніпрогесу і спорудили новий судноплавний шлюз. Потужності станції зросли вдвічі, і 

вона стала найбільшою серед гідростанцій Європи. Але основний наголос у ці роки робили на 

створенні теплових електростанцій. Одну з них спорудили на березі Каховського водосховища у 

Кам’янсько-Дніпровському районі. Запорізька ГРЕС була однією з найпотужніших у світі – 3,6 млн 

кВт. Неподалік від теплової електростанції почалося будівництво атомної, за проектом – 

найпотужнішої на планеті. Поряд виросло нове місто – Енергодар. 

Запорізька область практично перетворювалася в потужний енергетичний центр України. Але 

відчутних дивідендів населення від цього не отримало. Лише невелика частина виробленої в 

Запорізькій області електроенергії використовувалася в Україні для задоволення нагальних потреб 

місцевої промисловості і населення, решта ж передавалася союзним республікам чи експортувалася 

за кордон. До того ж, створення велетнів теплоенергетики лягло важким тягарем на біосферу краю.  

Традиційна галузь промисловості області – чорна і кольорова металургія – ввійшла на початку 

70-х років у смугу гострої кризи. 9 лютого 1970 р. М. Всеволожський – перший секретар обкому 

партії – звернувся до Міністерства металургії УРСР з листом, у якому констатував провал 

модернізації виробництва на Запорізькому коксохімзаводі і просив надати додаткові ліміти для 

реконструкції. Але, незважаючи на достатньо високий авторитет запорізького керівника в союзних 

верхах, цей демарш не мав ніяких позитивних наслідків. Головою облвиконкому в цей час був 

Петро Москальков, який обіймав цю посаду протягом майже 20 років.  

1973 р. виявився останнім успішним роком для «Запоріжсталі». Виробництво «забуксувало». 

Усі продовжували працювати, як і раніше, досягали навіть рекордів, але в 1975 р. недодали до 

запланованих 63 тис. тонн чавуну і 23 тис. тонн сталі. Тривала криза і на коксохімзаводі, який за 

підсумками п’ятирічки не додав споживачам 750 тис. т коксу. Істотно стан справ не поліпшило і 

введення в експлуатацію в 1980 р. коксової батареї потужністю 1 млн т коксу на рік. Залихоманило 
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«Дніпроспецсталь», дещо пізніше – заводи феросплавів і вогнетривів. Наприкінці 70-х років криза 

охопила і підприємства кольорової металургії. 

Причини кризи лежали на поверхні. Відновлене після війни обладнання металургійних 

підприємств протягом десятиліть нещадно експлуатувалось в ім’я досягнення обов’язкових для 

виконання планових показників. Кошти в потрібних обсягах до реконструкції й технічного 

переозброєння не вкладалися. Сировинна спрямованість промисловості регіону стала ще 

відчутнішою. 

Залишалася великою питома вага ручної праці. Наприкінці 70-х років партійне керівництво 

області ініціювало почин: «Ручну працю – на плечі машин!». Розроблялися численні заходи. Дещо 

було зроблено, але корінного перелому досягнуто не було, намічені плани не були реалізовані.  

В області продовжували зростати показники енергоємності виробництва, що було особливо 

помітно на тлі вражаючих успіхів Заходу із впровадження енергозберігаючих технологій після 

світової енергетичної кризи 70-х років. Те саме можна сказати й про металомісткість. На 

машинобудівних заводах області майже чверть металу йшла у відходи.  

Інтегруючим показником ефективності виробництва є якість продукції. За офіційною звітністю 

кількість виробів зі знаком якості постійно зростала. Але споживачі були чомусь не у захваті від 

«першосортної» продукції. Це, у першу чергу, стосувалося товарів для населення, як продовольчих, 

так і промислових.  

Економічна ситуація, що склалася в народному господарстві, пізніше була охарактеризована як 

«застійна». Цей стан відбився і на життєвому рівні. Формально, у грошовому вимірі зарплата 

постійно зростала. Але купівельна спроможність карбованця стала падати. Одночасно на окремі 

групи товарів стали підвищуватися ціни. Спочатку це були так звані предмети розкоші: легкові 

автомобілі, килими, ювелірні товари. Та поступово це коло розширилося. Але й підвищення цін не 

рятувало від нестачі товарів. Чим далі, тим більша маса грошей не знаходила товарного покриття. 

Слово «дефіцит» стало одним з найуживаніших.  

Проблему пробували вирішити, налагодивши виробництво предметів повсякденного вжитку на 

підприємствах важкої і оборонної промисловості. Але керівники цих підприємств неохоче бралися за 

невластиву їм продукцію і, щоб не загострювати стосунків з обкомами, намагалися виробляти щось 

найпростіше. На запорізьких заводах «Радіоприлад» і механічному задовольнилися дитячими 

лопатками і граблями. На «Запоріжсталі» аж до пуску в середині 80-х років цеху товарів широкого 

споживання випускали примітивні дитячі автомобілі. Електровозоремонтний завод освоїв 

найпростішу мотику. Але подолати дефіцит в товарах повсякденного вжитку промислові гіганти 

Запоріжжя виявилися неспроможними.  

В умовах гострого дефіциту багато товарів місцевого виробництва, зазвичай низької якості, 

припадали пилом на полицях магазинів. Їх якість була такою, що відлякувала навіть 

неперебірливого, вихованого на дефіциті запорізького покупця. 

Потреба у справжніх, а не поверхових змінах у промисловості ставала все нагальнішою. На всіх 

рівнях, у тому числі обласному, приймалися правильні рішення про необхідність зміни акцентів із 

кількісних показників на якісні, із вольових методів управління на економічні. Визнавалося, що 

екстенсивні можливості зростання господарства вичерпані, і тому необхідно ширше застосовувати 
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такі важелі товарно-грошових відносин, як госпрозрахунок, прибуток, кредит, матеріальне 

заохочення. Але все це залишалося на рівні паперових резолюцій і розмов. 

 

 

ПЕРШІ КРОКИ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС «ПЕРЕСТРОЙКИ» 

Перша половина 80-х років мало що змінила в економічному житті області. Як і раніше, 

об’єктом особливої гордості регіону залишалися великі новобудови і промислові об’єкти союзного 

підпорядкування. 

Наприкінці 1984 р. запрацював перший блок атомної електростанції потужністю 1 млн кВт. У 

1985 р. у селищі Степногірськ поблизу Василівки була закладена шахта, де добувалася марганцева 

руда. Токмацьке родовище виявилося унікальним за запасами руди – 1,8 млрд тонн. Здавалося, що 

воно з успіхом замінить родовища Орджонікідзе і Марганця, де запаси руди вичерпувалися. 

Продовжували нарощувати видобуток залізної руди у Дніпрорудному. Запорізька область 

перетворювалася в гірничорудний регіон.  

Трансформаторний завод продовжував орієнтуватися на виробництво супертрансформаторів. 

Було освоєно виробництво обладнання для ліній наддалеких передач напругою 1 млн 150 тис. вольт 

змінного і 1,5 млн вольт постійного струму.  

На цей час припало завершення спорудження таких проектів загальносоюзного значення, як 

першої черги Запорізької АЕС – 4 блоки по 1 млн кВт кожний, і початок випуску нової моделі 

мікролітражки Запорізького автозаводу – «ЗАЗ-1102» – «Таврія».  

Але все це – локальні результати зусиль попередніх років. Очікуваних системних змін на краще 

в економіці не відбувалося. Криза, що насувалася, не була зупинена. У 1985 р. область опинилася 

серед 4 областей України, які за п’ятирічку не забезпечили запланованих темпів зростання 

промислового виробництва.  

Становище в Запорізькій області не було винятком. Ставало очевидним, що на основних 

напрямках науково-технічного прогресу за рівнем життя населення СРСР значно відстає від 

розвинутих держав світу. Криза вимагала корінних змін у всіх сферах життя суспільства. Інакше 

країна неминуче перетворилася б у слаборозвинуту, що, у свою чергу, могло спровокувати 

соціальний вибух величезної сили з наслідками, які неможливо передбачити. Інстинкт 

самозбереження штовхав частину правлячої номенклатури на пошук шляхів модернізації системи. 

Рух у цьому напрямку почався у квітні 1985 р., коли новий Генеральний секретар М. Горбачов 

виступив на пленумі ЦК КПРС з пропозицією прискорити науково-технічний прогрес і на цій 

основі форсувати соціально-економічний розвиток країни. Відставання у науці і техніці усім були 

настільки очевидним, що, здавалося, достатньо покращити становище в цій сфері, покращити 

управління народним господарством, зміцнити дисципліну, і швидкі темпи розвитку будуть 

забезпечені в рамках існуючої системи без кардинальних змін в економічному і політичному житті. 

Адже науково-технічна революція – про що свідчив досвід розвинутих капіталістичних країн – 

відкривала можливість значно підвищити продуктивність праці протягом порівняно короткого часу. 

Тому обіцяли за п’ять років реконструювати виробництво на базі нової техніки, а вже за найближчі 

два–три роки зробити стрибок у рівні життя. 
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Для забезпечення партійного курсу замість багаторічного керівника обласної парторганізації 

Михайла Всеволожського на пост першого секретаря Запорізького обкому партії порекомендували 

завідувача відділом хімічної промисловості ЦК КП України Анатолія Сазонова. Цю посаду він 

обіймав у 1985–1988 рр. Коли стало очевидно, що з поставленим завданням новий секретар не 

справився, його місце заступив Григорій Харченко (жовтень 1988 – жовтень 1990 рр.). Але на цій 

посаді він пробув недовго. Після обрання Харченка на один з ключових постів в ЦК КП України він 

покинув область. Останнім першим секретарем Запорізького обкому КП України був Валерій 

Малєв. Відбулися зміни і в керівництві облради – її головою став Володимир Дем’янов.  

Ці зміни в керівництві відбивали наростання неблагополуччя в економічній і соціально-

культурній сфері. І цього факту не могли приховати окремі гучні перемоги. Зокрема, саме на цей 

час припало завершення таких проектів загальносоюзного значення, як першої черги Запорізької 

АЕС (4 блоки по 1 млн кВт кожний), і початок випуску нової моделі мікролітражки Запорізького 

автозаводу – «ЗАЗ-1102» – «Таврія». Але у цілому очікуваного стрибка в розвитку 

машинобудування, як це передбачалося ініціаторами «прискорення» і «перебудови», в області не 

відбулося. Продовжувала перебувати у кризовому стані і провідна галузь промисловості області – 

металургія. Ставало очевидно, що без глибоких змін в системі виробничих відносин ніяких 

позитивних змін не відбудеться. 

В 1988–1989 рр. було зроблено спробу реформувати економіку. Підприємства були наділені 

широкими правами, зокрема, у забезпеченні їх дійсної самостійності на основі повного розрахунку. 

Вони поетапно звільнялися від державного замовлення, обов’язкового для виконання плану 

виробництва продукції, централізованого встановлення ціни на неї, самостійно могли вибирати 

партнера з її виробництва та реалізації.  

Таким чином, в руках адміністрації підприємств з’явилися додаткові кошти. Оскільки партійний 

контроль зник, а державний ослаб (і це в умовах, коли підприємства юридично належали державі), 

то ці кошти направлялися не на реконструкцію виробництва, його розвиток, а на його споживання. 

Не підкріплені товарною масою десятки мільйонів карбованців, які раптом опинилися на руках 

у запоріжців, доповнювали й без того величезні суми, які вже накопичилися у населення і не мали 

товарного покриття. Дефіцити поширилися майже на всю продукцію легкої промисловості та 

продукти харчування.  

Прагнучи зменшити соціальну напругу, держава дозволила індивідуальну трудову діяльність і 

створення кооперативних об’єднань. Вважалося, що недержавні форми виробництва, конкуруючи з 

державними товаровиробниками, змусять останніх шукати шляхи підвищення ефективності праці. 

На початку 1989 р. в області діяло майже 1200 кооперативів, більшість з яких займалися 

виробничою діяльністю. Але все ще сильні противники реформ робили все, щоб не дати 

розвинутись кооперативному руху. Їх обкладали високими податками, за високими цінами 

продавали сировину й матеріали, невиправдано складною була процедура оформлення дозволу на 

кооперативну і індивідуальну діяльність. Врешті-решт, кількість виробничих кооперативів почала 

зменшуватися, особливо у виробничій сфері.  

На цьому тлі знецінювався показник, який в інші часи міг би стати предметом особливої 

гордості жителів краю. За рахунок підприємств важкої промисловості, які ще працювали відносно 

ритмічно, Запорізька область наприкінці 90-х років виявилася найкращою в Україні за 
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виробництвом національного доходу на душу населення. Склалася парадоксальна ситуація: металу 

було багато, але металу … не вистачало. Для ЗТЗ сталь і алюміній доводилося возити з Росії і 

Середньої Азії. І це в умовах, коли алюміній і сталь вироблялися на запорізьких металургійних 

заводах. Звичайно, метал, необхідний для трансформаторів, відрізнявся від асортименту продукції 

запорізьких металургійних заводів. Не підходила місцева продукція й для заводу «Комунар», який 

ввозив десятки тисяч тонн сталі з Росії, а також мелітопольському заводу автодвигунів, який також 

працював на російському прокаті і сталі. Але виникає питання: чому не можна було доводити 

продукцію до необхідних стандартів на місцевих гігантах металургії? Перед нами типова картина 

регіону, глибоко інтегрованого в загальносоюзну економіку, але з украй обмеженими 

внутрішньорегіональними зв’язками. Життя вимагало негайних і кардинальних реформ. 

У цей час промисловцями та підприємцями області створюється громадська організація «Союз 

«Потенціал», який став координатором зусиль керівників підприємств та місцевої влади з 

налагодження господарських зв’язків та захисником їх інтересів у законотворчій та управлінській 

діяльності центральних владних структур. 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ 

Проголошення незалежності створило в Україні нову соціально-політичну ситуацію. Час 

поставив перед суспільством нові завдання, серед яких одним з центральних було корінне 

реформування економічного життя. Воно передбачало, перш за все, переведення народного 

господарства на ринкові засади, структурну перебудову промисловості України, освоєння досягнень 

науково-технічної революції, переорієнтацію економіки на задоволення соціальних потреб. 

Нагальним завданням також було створення ефективної системи кооперації як всередині України, 

так і з країнами дальнього і ближнього зарубіжжя.  

Але дії нового керівництва держави на початку 90-х років не завжди відповідали вимогам часу. 

Хоча і був проголошений курс на ринкові реформи, але прагнення до їх втілення головним чином 

декларувалося, а вкрай необхідні для суспільства зміни відбувалися повільно. Перехідний період до 

нових форм господарювання розтягнувся на довгі роки.  

Основні причини полягали у складності і масштабності завдань, до виконання яких керівництво 

всіх рівнів виявилося не готовим. Вкрай негативно на стані справ позначилося й те, що на 

підприємствах довго не з’являвся реальний власник. Була проведена сертифікаційна приватизація, 

але через сертифікаційні аукціони приватизували збиткові підприємства. Ті ж підприємства, що 

давали прибуток, за невеликим винятком, підлягали закритому акціонуванню. На підприємствах 

великої промисловості контрольний пакет акцій залишався за державою, яку уособлювали 

керівники, що виступали від її імені. 

Нерідко директори співчутливо ставилися до ідеї відтворення звичної їм командної 

господарської системи. Поступово почалося згортання заходів з економічної лібералізації і, 

відповідно, відновлення адміністративних методів управління. Держава постійно підтримувала їх, 

виділяючи кошти з бюджету. У другій половині десятиріччя на зміну прямим вливанням 

бюджетних коштів прийшла система різних пільг, у тому числі, податкових, знижок в оплаті 

енергоносіїв тощо. Цей принцип перерозподілу позитивно впливав на поточну діяльність 

підприємств, але заводив економіку у глухий кут. Неминучим його наслідком стало продовження 
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спаду виробництва. Спочатку воно було незначним. Катастрофічний провал припав на 1994 р. – 

падіння обсягів виробництва становило 22,5%. В той же час спостерігався стрімкий злет чорного 

ринку тіньової економіки, яка перевищувала третину реального ВВП регіону. 

Серед заводів, які найбільш постраждали, виявився «АвтоЗАЗ». На заводі була розроблена 

національна програма розвитку автомобільної промисловості України, в якій і передбачалося, що у 

2000 р. у Запоріжжі буде вироблятися 550 тис. машин. Заводу перерахували значні кошти, 

запрацювала оснащена західними фірмами нова лінія. Але ця програма провалилася. Виробництво 

«Таврій» зменшилося втричі. У 1997 р. завод випустив 1 тис. автомобілів і зупинився. Підкосив 

«АвтоЗАЗ» щорічний імпорт сотень тисяч потриманих дешевих автомобілів, які українці купували 

охочіше, ніж вітчизняну «Таврію». Ряд підприємств було призупинено, частина з яких так і не 

відновила виробництво. Розпався могутній будівельний комплекс, промислове будівництво 

припинилось. 

Руйнування ВПК, розрив економічних відносин з Росією, які виявлялися економічно 

невигідними, привів до різкого скорочення продукції підприємств, що працювали на виконання 

воєнних замовлень, зокрема, «Мотор Січ», «Іскра», «Радіоприлад» тощо…  

В нових умовах здатність чи неспроможність вийти на зовнішні ринки багато у чому визначали 

долю запорізьких підприємств. У 1995 р. експортувалося 21% загального обсягу їхньої продукції, 

що складало 8,5% експорту України. 

Так, трансформаторний завод, крім великих, почав випускати й маленькі трансформатори та 

генератори. Підприємство зберегло і навіть розширило коло закордонних споживачів своєї 

продукції. До середини девяностих експортувалося більше половини випуску трансформаторів. При 

цьому 40% експорту йшло у дальне зарубіжжя. 

Варто згадати й Запорізьку АЄС, яка після пуску в 1995 р. шостого блоку дає більше половини 

виробництва електроенергії атомних станцій України. Частина її йде на експорт. 

Складні процеси відбувалися в металургійній промисловості області. Споживання металу в 

країні різко впало. Разом з тим розширився експорт. Незважаючи на різке подорожчання вартості 

електроенергії, за рахунок поставок на зовнішній ринок більш-менш впевнено відчували себе 

алюмінієвий комбінат і завод феросплавів. На межі краху на початку 90-х років опинився титано-

магнієвий комбінат. 70% запорізького титану споживав радянський ВПК, який, фактично, 

розпався. Що ж стосується зовнішніх ринків, то вони виявилися недоступними у зв’язку з низькою 

якістю і високими цінами продукції комбінату. 

Гостра конкурентна боротьба розгорнулася у легкій і харчовій промисловості. Різко зріс імпорт. 

Високі податки, недостатні капіталовкладення, низька якість виробів привели до спаду 

виробництва. Зупинилися молокозаводи, консервні заводи та інші підприємства, які були зайняті в 

сфері переробки сільськогосподарської продукції. Виробництво промислових товарів народного 

споживання зменшилося майже на половину. Запорізькі товари витіснялися іноземними. Базари, 

магазини, кіоски заполонили часто неякісні, але відносно дешеві товари й продукти, що масово 

завозилися «човниками» й оптовими постачальниками. Декілька швейних фабрик перейшли на 

роботу із давальницькою закордонною сировиною. Виготовлена з неї продукція, переважно одяг, 

відправлялася за межі України. Цим же шляхом пробували йти й взуттєвики. 
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В результаті банкротства багатьох підприємств легкої і харчової промисловості області питома 

вага важкої промисловості до усієї промислової продукції, включаючи хімічний і енергетичний 

сектори, на початку 1995 р. піднялася до 59%, в той час як наприкінці 80-х років цей показник 

становив менше 30%. Такі показники характеризували економіку краю в 30-ті роки ХХ ст. Але тоді 

вона була частиною радянської командної економічної системи, яка створювала для запорізької 

продукції широкий і стабільний ринок. Тепер же домінування важкої промисловості, зорієнтованої 

на зовнішні ринки з їх нестабільним попитом, створювало загрозу економічній стабільності краю. 

За прикладом країн ринкової економіки, де великий відсоток продукції випускається малими та 

середніми підприємствами, приватний бізнес на початку 90-х років торував собі дорогу й в 

Запорізькому краї. Але особливих успіхів не досяг. Лише деякі порівняно невеликі підприємства 

були по-справжньому задіяні у промисловому виробництві. Більшість з них побачила світ не без 

допомоги великих підприємств і продовжувала перебувати під їх контролем. 

Змінився традиційний уклад запоріжців. Незважаючи на економічну кризу, була ліквідована 

хронічна нестача багатьох промислових і продовольчих товарів, під знаком якої пройшло життя 

декількох поколінь. Зникли черги, у яких багато запоріжців проводили більшу частину вільного 

часу. Хоча й не найкращої якості, але на прилавках було все, що потрібно для забезпечення 

нормальних умов життя. Тепер все залежало від платоспроможності. Але вона у більшості жителів 

області різко знизилася. 

По-перше, падіння виробництва зумовило скорочення кількості зайнятих. У 1991 р. були 

зареєстровані перші безробітні, а у 2000 р. статус тих, хто шукав роботу, мали 100 тис. чол. Існувало 

ще й приховане безробіття, коли керівники підприємств відправляли своїх працівників у 

неоплачувані відпустки.  

По-друге, гіперінфляція, яка у 1992–1994 рр. сягала 10 000%, негайно з’їдала заробітну плату. 

Надалі інфляцію звели до розумних меж, але підприємці і керівники установ вдалися до невиплати 

або часткової виплати заробленого. Лише з 2000 р. заборгованість з заробітної плати почала 

зменшуватися.  

Складності процесу становлення ринкових відносин додавала та обставина, що за відсутності 

сформованого законодавчого поля рішення тактичного та стратегічного рівня приходилося 

приймати керівникам області, кадровий склад яких часто змінювався. Так, після призначення 

Володимира Дем’янова віце-прем’єр-мінистром з сільського господарства представником 

президента України було призначено мера м. Запоріжжя, майбутнього міністра енергетики України 

Юрія Бочкарьова, який потім програв вибори В’ячеславу Похвальскому – голoві облради. Невдовзі 

останнього замінив вихованець запорізького директорського корпусу Володимир Куратченко, який 

був відізваний до керівництва Мінистерством промислової політики України, а керівником обласної 

державної адміністрації став Євген Карташов – виходець з комбінату «Запоріжсталь». 

В таких складних умовах на руїнах радянської економічної системи поступово формувалася 

національна економіка, складовою частиною якої була запорізька промисловість. 

Значним економічним досягненням в середині першого десятиріччя незалежності було 

створення банківської системи і введення національної валюти – гривні. Банки і стабільна гривня 

створювали необхідну для повноцінного ринкового господарства інфраструктуру і готувало 

передумови для відродження економіки. 
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НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

Попри всі складності, на початку нового століття в Запорізькій області стали з’являтися перші 

симптоми економічного оздоровлення.  

Поступово набиралися досвіду роботи в умовах ринку «генерали індустрії». Вони все менше 

оглядалися на минуле, жили сьогоднішнім днем і перспективою на майбутнє. В Україні 

сформувалися і зміцніли фінансово-промислові групи, які накопичили кошти і були готові їх 

вкласти у виробництво.  

У цей час постало питання розвитку соціального діалогу та подальшого захисту інтересів 

товаровиробників, права та обов’язки яких були закріплені у прийнятому Законі «Про організації та 

об’єднання роботодавців». Була створена обласна організація роботодавців «Потенціал», яка стала 

ініціатором об’єднання всіх галузевих і місцевих організацій роботодавців – виробників товарів та 

послуг. Так у 2005 році соціальним партнером обласної державної адміністрації та обласної ради 

профспілок стала обласна федерація роботодавців.  

Відбувся другий етап приватизації – тепер уже реальної, за гроші. Підприємства переходили до 

нових власників під час проведення приватизаційних конкурсів. Їхні переможці взяли на себе 

інвестиційні зобов’язання, тобто обіцяли забезпечити конкретні, оговорені письмовою угодою з 

Фондом держмайна капіталовкладення в розвиток виробництва. 

Водночас, ефект від грошової приватизації виявився істотно меншим, ніж очікувалося.  

Оскільки Запоріжжя – місто економічних велетнів, то за право володіння ними розгорнулася 

боротьба між особливо впливовими угрупуваннями.  

Одиноким прикладом приватизації в області великого підприємства «своїми» стала зміна 

власника з державного на приватного у авіамоторобудівників. Гостра боротьба між претендентами 

на контрольний пакет акцій завершилася перемогою заводчан. 

На початку нового століття статистика зафіксувала інтенсивний приріст промислової продукції 

області. На середину 2001 р. промисловість краю першою серед регіонів України відновила рівень 

1990 р.  

Істотний приріст спостерігався і в наступні роки. Рекордним виявився 2004 р., коли промислове 

виробництво в області збільшилося майже на 20%. І хоча у подальшому темпи зростання дещо 

загальмувалися, все ж вони були достатньо високими.  

У підсумку в 2005 р. промислове виробництво у краї склало 170% до рівня 1990 р., в той час як 

по Україні цей показник становив 95%. Подолавши кризу, область залишилася потужним 

промисловим центром держави. Вона входить до списку 6 областей, які забезпечують понад 60% 

промислового виробництва України і разом з Донецькою і Дніпропетровською дає майже 50% 

загальноукраїнського експорту.  

Хоча ринкова економіка практично позбавила будь-яких важелів впливу на розвиток 

промислових підприємств та новостворених фірм, обласне керівництво намагалося сприяти 

розвитку позитивних тенденцій в усіх галузях господарства, зокрема, в промисловому виробництві. 

В цей час обласну державну адміністрацію очолювали Володимир Куратченко, Олексій Кучеренко, 

Євген Карташов, Володимир Березовський, Юрій Артеменко, Євген Червоненко, якого в 2008 році 

заступив Олександр Старух. Після виборів у обласну раду в 2006 році її головою став Олександр 

Нефьодов. 

Локомотивом промислового відродження стали машинобудівні підприємства. Помітно 

наростило випуск основної продукції об’єднання «Мотор Січ». На його долю припадає понад 40% 

сукупного продажу авіадвигунів на ринку СНД. Здійснюються поставки запорізьких авіадвигунів і в 

країни далекого зарубіжжя. Принесли плідні зусилля спроби наземного використання авіадвигунів. 

«Мотор-Січ», ДП «Івченко-Прогрес» випускають газогенераторні станції й пересувні міні-

електростанції.  

Досить впевнено почувається відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор». 
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Останніми роками підприємство відчувало серйозні труднощі з реалізацією продукції на 

внутрішньому ринку, що були викликані низькими темпами оновлення електроустаткування в 

Україні. Але керівництво «ЗТЗ» наполегливо реалізувало політику розширення закордонних ринків 

збуту. Сьогодні завод постачає продукцію 75 країнам світу.  

Запорізький автозавод у 2004 р. збільшив виробництво на 80%. На заводі освоїли 

повномасштабне виробництво нових марок, у тому числі «Ланосів», яким прогнозували статус 

«народних». В наступні роки номенклатура виробів підприємства розширилася. Серед них стало 

більше і таких, які розраховані на заможніших, вибагливіших покупців. 

У кільватері за машинобудівниками витягуються й інші промислові підприємства області.  

В першій половині 2008 р. загальний приріст промислового виробництва в області становив 

12,6% проти середнього по країні – 8,5%. Рекордним за це півріччя виявився приріст в 

машинобудуванні – 50%. 

Ситуація ускладнилася світовою фінансовою кризою, яка у жовтні 2008 р. докотилася до 

України, а разом з тим і до Запорізької області. Вихід на зовнішні ринки, інтеграція у світову 

економіку, що вимагає час у зв’язку зі вступом країни до СОТ, дає не лише відчутні переваги, але й 

породжує додаткові виклики. Стало скорочуватися житлове будівництво, різко знизився попит на 

метали і автомобілі. 

Разом з тим, внаслідок успішного економічного розвитку попередніх років в області 

накопичилися можливості для подолання кризи, вихід з якої буде результатом узгоджених зусиль 

усіх гілок влади України та кожного виробника. 

 

 

РАЙОНИ ОБЛАСТІ 

 

РОЗІВСЬКИЙ РАЙОН 

 

Розівський район розташований на Приазовській височині, межує з Великоновоселівським, 

Волноваським та Володарським районами Донецької області, а також із Куйбишевським і 

Гуляйпільським районами Запорізької області.  

Районний центр – селище міського типу Розівка, через яке пролягли залізниця Пологи–Донецьк та 

автомагістраль Запоріжжя-Маріуполь. 

 Неподалік від Розівки бере початок заповідник «Кам’яні могили», один з чотирьох відділів 

Українського державного степового природного заповідника, підпорядкованого Президії НАН 

України. В стародавні часи це урочище було культовим для представників ямних, катакомбних і 

зрубних культур. Існує  версія,  що  саме в районі Кам’яних могил на річці Калці в кінці травня (на 

початку червня) 1223 року відбулася битва руських князівських дружин і їхніх союзників половців з 

монголо-татарською ордою.  

 Окремі історики вважають, що мова йде про нинішню річку Кальчик. Крає-знавець Яків 

Новицький стверджував, що згодом біля Кам’яних могил виросло поселення кримських татар-

работорговців, яке потім зруйнували запорожці. Нинішня територія Розівського району почала 

планомірно заселятися вже після російсько-турецької війни.. Сюди на пільгових умовах 

запрошували не лише російських дворян, а й вихідців із Греції та Прусії. 1788 року на вільні землі 

прибули зі Східної Прусії перші 228 німецьких сімей. Серед них був і Розенберг, який заснував 

колонію переселенців. В кінці першої чверті ХІХ століття у списках німецьких поселень 

Маріупольського повіту Розівка згадується як колонія Розенберг. А з 1898 року в офіційних 

документах вона вже іменується селом Розівка. Тому вірогідно, що його назва має німецьке 

походження, а датою заснування Розівки слід вважати 1788 рік. Наприкінці ХІХ століття в колонії 

Розенберг було всього 47 господарств. Серед товарної продукції переважала яра пшениця. 

Поселення колоністів почало розростатися із будівництвом залізниці, яка пролягла через розівські 
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землі. Селищем зацікавилися іноземні інвестори, почали розвиватися кустарні промисли і ремесла, 

пов’язані з переробкою сільськогосподарської сировини. В Розівці з’явилися миловарний завод, 

паровий млин, олійниці тощо. Німці -колоністи спорудили невеликий ливарний завод. 

Звісно, Розівку не минули ні революційні події, ні громадянська війна. Встановлювати 

радянську владу в селищі допомагали маріупольські більшовики. Трагічною була доля членів 

першого ревкому – майже всі вони загинули навесні 1918 року. Після розгрому білогвардійських 

військ ревком відновив свою роботу, провів вибори сільської ради. Перше засідання її виконкому 

відбулося 31 жовтня 1920 року. 

1924 року сусіднє село Люксембург стало центром однойменного району Донецької області, 

йому була підпорядкована і Розівка. Після встановлення радянської влади селище зростало і 

перебудовувалося, докорінно змінюючи свій вигляд. З року в рік нарощували обсяги виробництва 

сільгосппродукції.  

10 жовтня 1941 року  почалася фашистська неволя, яка тривала до 14 вересня 1943 року. Саме 

цього дня частини 3-ї гвардійської стрілецької дивізії 1-го гвардійського корпусу під 

командуванням генерал-майора К. А. Цалікова визволили селище. 

Розпочалася нелегка відбудова народного господарства. Відновили роботу промкомбінат, 

нафтобаза, заготзерно. Уже в перший післявоєнний рік розівці освоїли дві третини довоєнних 

посівних площ.  

У червні 1946 року Указом Президії Верховної Ради УРСР Розівка стала центром району. До неї 

було приєднано села Люксембург, Казеносельське і Луганське. Це позитивно позначилося на 

соціально-економічному розвитку району. В селищі збудували нову електростанцію, цегельно-

черепичний завод. У промкомбінаті запрацювало 12 різних цехів. Щороку колгоспи й радгоспи 

одержували по 170 тисяч курчат і  водоплавної птиці із нової інкубаторної станції.  

То був період величезних соціально-економічних перетворень Розівки. З невеликого 

пристанційного села вона виросла в упорядковане селище міського типу. У 1962 році Розівський 

район став частиною Куйбишевського району, і знову виділився  в самостійну адміністративно-

територіальну одиницю лише через 30 років.  

Нині пишеться нова сторінка історії цього краю. Головною сферою його виробничої 

діяльності залишається сільське господарство.  

 

                                    ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН 

   Василівський район, розташований у північно-західній частині Запорізької області, включає 38 

населених пунктів. Він межує на півдні з Михайлівським, на заході – Великобілозерським та 

Кам'янсько-Дніпровським, на півночі – Запорізьким, на сході Оріхівським та Токмацьким районами.   

Василівський район один з найбагатших в області на водні ресурси. Тут протікають річки Суха, 

Велика Білозерка, Чокрак, Карачекрак, Янчекрак, розташована значна частина Каховського 

водосховища.   

   Район багатий на корисні копалини. Саме на території Степногірської  селищної ради знаходиться 

одне з найбільших в світі родовищ марганцевої руди. В м. Дніпрорудне ведеться видобування 

залізної руди.  

   Василівський район засновано в 1923 році. Адміністративним центром району стало село 

Василівка.  

   По характеру місцевості район ділиться на дві частини: західна – з рівнинним рельєфом 

місцевості, східна – відрізняється  великою балкою, яка бере початок у с. Бурчак Михайлівського 

району і впадає в плавні. По цій балці розташувалося село Василівка, засновниками якого, 

наприкінці XVIII століття, стали запорозькі козаки та біглі селяни. 

   У 1775 році, після розпаду Запорозької Січі, почався процес розподілу запорізьких земель у 

власність поміщиків. Одним з перших землевласників був Василь Степанович Попов – правитель 

канцелярії Г. А. Потьомкіна. У 1770 році В. С. Попов отримав 43 тисячі десятин землі. Запорозькі 
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поселення перетворилися в слободи. Так, на честь власника, з'являється слобода Василівка.  

   З 1791 року в слободі Василівка почалось активне будівництво.  У 20-30-х роках  збудувано кілька 

заводів – цегельний, винокурний і по випалюванню вапна.  

   У 1831 році як центр управління всіма землями Попових Василівка переведена в розряд містечок.  

Головними заняттями населення в цей час було вівчарство і зернове господарство. Вироблювану 

продукцію вивозили до Криму, а звідти за кордон. У 1874 році, з відкриттям Лозово-

Севастопольської залізної дороги, яка пройшла через Василівку, та  появою станції «Попово», 

товарність і прибуток  господарства Попових збільшилися.  

У 1889-1894 роках один з нащадків Попова збудував замок з гостроверхими  баштами, банями і 

зубчастими стінами та заклав парк. Сьогодні це пам’ятка архітектури. 

   В 1870-1900 роках у містечку існували 2 земські та парафіяльна школи, лікарня. У 1912 році 

земство відкрило ще 2 школи. Війни та революційні події круто змінили життя василівців.     

   7 березня 1923 року у склад Запорізького округа, окрім інших районів, увійшов і Василівський. В 

1928 році в районі розпочалося колгоспне будівництво.  В 1930 році у Василівці з’явилася МТС. 

   Мирну працю мешканців району перервала війна. Понад два роки тривала окупація. Загалом 

протягом чотирьох післявоєнних років економіку району було відбудовано. 

   В 1957 році Василівка стала містом районного значення. Подвоїлася загальна житлова площа, 

зведено  понад 60 багатоповерхових будинків, прокладено водопроводи, шляхи з твердим 

покриттям. В 1964 році відкрилася взуттєва фабрика. 

   Найбільшого свого розвитку Василівка досягла за останні 40 років. Сьогодні вона має гарний, 

впорядкований вигляд, це місто з розвинутою соціальною сферою, сучасними промисловими 

підприємствами.   

                               ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 

   Великобілозерський район  утворений 2 лютого 1993 року в результаті розподілу Кам’янсько-

Дніпровського району.  Розташований в західній частині регіону, він межує з Верхньорогачинським 

районом Херсонської області та Кам’янсько-Дніпровським, Василівським, Веселівським районами 

Запорізької області.  

   Великобілозерський район відноситься до аграрного типу, основу складає сільське господарство, 

яке спеціалізується  в рослинництві - вирощування зерна, соняшника та овочів; у тваринництві – 

м’ясо-молочне тваринництво, свинарство. 

   У 1778 році у долині степової річки Білозерки з’явилося декілька обозів, на яких прибули 30 сімей 

державних селян з Полтавщини та Чернігівщини. Вони саме і заснували поселення, назвавши його 

Нижня або Велика Білозерка. До кінця ХІХ століття основним заняттям місцевих мешканців було 

тваринництво, а землеробство – допоміжною галуззю сільського господарства. На початку ХХ 

століття в селі було чотири церкви, два постоялих будинки, шинок та 15 лавок.   

   У 1921 році обрали волосну та чотири сільських ради,  а у 1923 році Велика Білозерка стала 

районним центром, де у кожному колгоспі був свій клуб. Напередодні Великої Вітчизняної війни у 

селі закінчилося будівництво двоповерхового районного Будинку культури.  

   На фронтах Другої світової війни загинули 710 мешканців села. За мужність та відвагу, що була 

виявлена під час боротьби із ворогом, 323 уродженця Великої Білозерки були нагороджені 

орденами та медалями. Одразу ж після звільнення відновили свою роботу всі чотири сільських ради 

Великобілозерського району. Під їх керівництвом почалася відбудова шкіл, лікарні та районного 

промкомбінату.    

   На початку 50-х років уряд вирішил, що подальшому укріпленню економіки колгоспів сприятиме 

процес їх укрупнення. Тому у Великобілозерському районі замість 23 сільгоспартілей було 

створено 8 великих багатогалузевих господарств, а в 1958 році їх взагалі укрупнили до шести.      

    Сьогодні за народногосподарським профілем район відноситься до аграрного типу. Малий та 

середній бізнес спеціалізується на вирощуванні зерна, сонячників та овочів, а також на 

м’ясомолочному тваринництві та свинарстві.   



 95 

   

                                      БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОН 

   Бердянський район знаходиться в південно-східній частині Запорізької області, його площа 

становить 1776 тис. кв. км. Район межує на заході з Приморським районом, на півночі – з 

Чернігівським та Куйбишевським районами Запорізької області, на сході – з Донецькою областю, на 

півдні – берег Азовського моря. Вся територія району – степи. Більша частина Бердянського району 

лежить на Причорноморській низовині. На території району протікає 11 річок басейну Азовського 

моря, найбільші з них – річки Берда та Обіточна з притокою Кільтичія. 

    Територія сучасного Бердянського району у найдавніші часи була заселена скотарськими 

племенами азово-дніпровської культури. Тут кочували сармати, алани, готи, гуни, болгари, мадяри, 

печеніги і половці. Вони залишили багаточисленні пам’ятки – кургани, стойбища, надгробові 

пам’ятки – «кам’яні баби». У Бердянському районі нараховується 43 пам’ятки історії та 234 

пам’ятки археології.   

   У XV столітті територією краю заволоділи турки і кримські татари. Тут часто відбувалися жаркі 

битви козаків з бандами бусурман. Володарювання турок і татар у Приазов’ї було припинено 

наприкінці XVIII століття. Саме в цей період на території теперішніх сіл Новопетрівка і 

Старопетрівка в 1770 році була збудована Петровська фортеця Дніпровської укріплювальної лінії. 

   У ХІХ столітті з виникненням м. Бердянська (1827 р.) на території, де нині існує район, жваво 

розвивається сільське господарство, селяни ведуть торгівлю з городянами зерном та м’ясом. 

   Бердянський район, як територіальна одиниця,  утворений в 1923 році. З 1923 по 1925 роки район 

був Новоспасівським за назвою найбільшого на той період населеного пункту – села Новоспасівка 

(нині село Осипенко), з 1925 по 1939 роки – Бердянський район. У 1939 році район було 

перейменовано у Осипенківський район на честь уродженки місцевого села Новоспасівка Героя 

Радянського Союзу, уславленої льотчиці та світової рекордсменки Поліни Денисівни Осипенко. З 

1958 року по теперішній час – Бердянський район.  

    У 1941 році мирне життя населення району перервала Велика Вітчизняна війна. Всього на 

фронтах Великої Вітчизняної війни загинуло 3259 воїнів – мешканців Бердянського району. 

   На даний час Бердянський район є одним із найкращих районів Запорізької області. Районний 

центр Бердянського району – місто обласного підпорядкування. До адміністративного складу 

району входять 37 населених пунктів, з них Андріївка – селище міського типу. Всього на території  

проживає близько 30 тисяч чоловік. 

   Основне виробництво в районі – сільськогосподарський напрямок – вирощування зерна і 

соняшника, тваринництво – м’ясомолочне.       

                             

ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОН 

 

    На південному заході Запорізької області знаходиться Якимівський район, який межує із 

Мелітопольським та Веселівським районами на півночі, Херсонською областю на заході, 

Приазовським районом  на сході, а на півдні має вихід до Азовського моря. 

   Як адміністративний район, він існує з 1923 року у складі Дніпропетровської області, з 1939 року - 

у Запорізькій області.   

    Про те, що люди з давніх давен селилися на території Якимівського району, свідчать кургани 

епохи бронзи, які датуються І тисячоліттям до н.е. Але сучасна історія цієї території починається з 

ногайського аулу Азберду. На його місці у 1833 році виникло селище Якимівка. Переселенці 

спочатку займалися скотарством, зокрема вівчарством, трохи - землеробством.  

    Але з часом населення неухильно зростало, тому земельне питання ставало першим номером 

в подальшому розвитку території. Основний напрямок сільського господарства вже у другій 

половині ХІХ ст. – виробництво та продаж зерна. Цьому сприяло відкриття у 1875 році Лозово-

Севастопольської залізниці.  Післяреволюційні  роки відзначалися активним будівництвом.  
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   Мирне життя у Якимівському районі порушила Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років. Одразу 

ж по визволенню Якимівського району почалось відродження господарства. І вже навесні 1944 року 

організовано пройшла сівба зернових.  Поступово зростає врожайність бавовнику, який вирощували  

протягом всіх 50-х років. З кінця 1970-х років введено в дію районну зрошувальну мережу, а з 1980 

року утворено управління зрошувальних мереж району. 

   Гордість Якимівського району – селище міського типу Кирилівка. Це унікальне місце означено 

особливо: дві коси – Федотова та Пересип. Бази відпочинку та пансіонати щороку приймають тисячі  

гостей з країн СНД.  У літніх  дитячих  таборах  набираються здоров’я учні шкіл. 

  

 

                                  

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН 

   Географічно Вільнянський район розташований у північній частині Запорізької області.  З трьох 

сторін він межує відповідно з Дніпропетровською областю, Новомиколаївським, Оріхівським та 

Запорізьким районами, а західний його кордон проходить річкою Дніпро. 

   З наявних корисних копалин на території району видобувають лише будівельні матеріали – пісок, 

глину та граніт. В районі ведуться геологорозвідувальні роботи з пошуку каоліну, що дали 

позитивні результати – неподалік Вільнянська  виявлені великі поклади каолінових глин, розробка 

яких має промислове значення. Але особливої уваги все ж заслуговують місцеві родовища граніту. 

   У 1840 році переселенці з центральних губерній Росії заснували тут село, що назвали Софіївкою. 

В офіційних документах Софіївка вперше згадується наприкінці 50-х років ХІХ століття, як село 

Олександрівського повіту Катеринославської губернії.  Тут було прокладено рейки лінії 

Олександрівськ–Лозова. Саме тоді в селі було збудовано першу державну установу – залізничну 

станцію. 

  Виробництво зерна складало основну статтю прибутку поміщицьких господарств Софіївки. 

Німецькі колоністи Классен та Нейфельд заснували поблизу залізничної станції завод з вироблення 

жаток, плугів, молотарок, буккерів та іншого рільницького знаряддя. Стали до ладу паровий млин та 

виноробний завод Шабельського. 

    Восени 1920 року 3-тя дивізія РСЧА після запеклих боїв звільнила село. Одразу ж після цього тут 

відбулися перші вибори до місцевої Ради. Наприкінці 1924-го до Софіївки перебазувався центр 

Михайло-Лукашівського району, після чого він був перейменований на Софіївський.   

   У лютому 1935 року Софіївський район було перейменовано у Червоноармійський, а селище – в 

Червоноармійське. На той час кардинально змінився його зовнішній вигляд. Замість глинобитних 

мазанок стояли добротні цегляні будинки. Закінчилася електрифікація та газифікація селища.  

   Мирне будівництво було перервано початком Великої Вітчизняної війни. 1174 мешканця селища 

відважно билися на фронтах Великої Вітчизняної війни, з них 618  загинули на полі бою в ім’я 

нашої Перемоги над фашизмом.       

   1966 рік – чергове перейменування району. Зважаючи на швидкий зріст промислового 

виробництва та збільшення кількості населення, Червоноармійське перетворено на місто 

Вільнянськ. Відповідно перейменували і район, що відтоді називається Вільнянським. 

60-70-ті роки відзначені постійним зростанням промислового потенціалу міста. З’явилися нові 

підприємства  – завод пластмасових виробів, комбікормовий комбінат. 

   Зручне географічне положення, близькість до обласного центру, збережений промисловий 

потенціал, висококваліфіковані трудові ресурси, відмінні природні умови для розвитку 

тваринництва та вирощування соняшника – все це  надійна основа для перспективного розвитку 

регіону. 
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                                       ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

   Гуляйпільський район знаходиться на північному сході Запорізької області, межує із  

Пологівським, Оріхівським,  Новомиколаївським і Куйбишевським районами, а також із 

Покровським і Новоселівським районами відповідно Дніпропетровської та  Донецької областей.   

   Районний центр – місто Гуляйполе, яке розташоване в долині річки Гайчур.   

Територія нинішнього Гуляйпільського району була заселена з давніх часів. Тут виявлено 

поселення доби пізньої бронзи, поховання кочівників, половецькі кам’яні баби тощо.   

   У 1785 році було засновано військову слободу Гуляйполе, названу так першими поселенцями із 

села Гуляйполе, нині Златопіль Кіровоградської області. Офіційно становлення села закінчилося 

побудовою в 1797 році Христо-Воздвиженської церкви і перетворення Гуляйполя  на волосний 

центр Новомосковського повіту Новоросійської губернії. Один за одним у Гуляйполі виникають 

промислові підприємства. До ладу стають парові млини, кілька олійниць, обозний і винокурний 

заводи, торговельні склади. Економічному розвитку краю також посприяло будівництво у 1898 році 

залізниці Чаплине–Бердянськ. 

   У березні 1917 року Гуляйполе стало центром найпотужнішого у ХХ столітті селянського 

революційного руху під проводом Нестора Махна.    

   У лютому 1921 року Гуляйполе вперше було віднесено до категорії міст. 7 березня 1923 року, в 

зв’язку з новим адміністративно-територіальним поділом, Гуляйполе стало районним центром. 

   Гітлерівці захопили Гуляйполе 5 жовтня 1941-го. Німецько-фашистська окупація тривала майже 

два роки. Відродження промисловості в місті розпочалося відразу ж після його визволення від 

гітлерівських загарбників. Вже в кінці 1943 року запрацювала взуттєва фабрика. Згодом на базі 

промартілі «Червоний металіст» був створений завод сільгоспмашин, а на базі промартілі «Хімік» – 

завод лакофарбових виробів. Потім запрацював завод побутових товарів, а також ремонтний, 

цегельний, завод продовольчих товарів, маслозавод. У 1969 році став до ладу один з найбільших в 

Україні сирзавод. 70-80-ті роки – це час розбудови села. Інтенсифікації виробничих процесів як у 

колгоспах, так і на підприємствах Гуляйполя сприяло підключення району до державної мережі 

енергопостачання. 

   Завдяки збереженню цілісності сільгосппідприємств Гуляйпільський район залишився в області 

одним із основних виробників сільськогосподарської продукції.    

       

  

ЕНЕРГОДАР 

 У 1970 році – на місці майбутнього міста Енергодара був закладений  гранітний камінь, який 

був встановлений на одному з піщаних пагорбів на перехресті доріг в напівпустинній місцевості  на 

заході  нашої області. У червні тут розпочалося спорудження Запорізької ДРЕС (нині – Запорізька 

ТЕЦ). А у 1979 році розпочалося будівництво Запорізької АЕС. 

 Запорізькі атомники поставили перед собою завдання налагодити виробництво необхідного 

обладнання і запасних частин безпосередньо на місці. З цією метою були спроектовані і збудовані 

декілька промислових підприємств, які згодом увійшли до структури ОП ЗАЕС, а нині стали 

провідними підприємствами ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом». 

У 1983 році став до ладу Енергодарський завод нестандартного обладнання і трубопроводів  для 

ТЕС і АЕС.   

 21 грудня 1984 року на Запорізькій атомній станції було пущено перший блок, потім, з 

інтервалом в один рік, стала до ладу  решта енергоблоків: у 1985-му – другий, в 1986-му – третій, в 

1987-му – четвертий. А після ухвалення в 1988 році рішення про будівництво другої черги ЗАЕС у 

складі 2-х енергоблоків, вже в серпні 1989 року був введений в дію енергоблок № 5. Останній – 6-й 

енергоблок – був пущений в 1995 році. Тепер Запорізька АЕС – це сучасне високотехнологічне 

підприємство, відоме у всьому світі. 

Тепер Енергодар (своє ім'я він отримав 23 листопаду 1972 року) – сучасне місто  на  півдні  
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України, що розташоване на березі Каховського водосховища. Буквально через рік після початку 

будівництва міста в 1971 році відчинила двері середня школа № 1, слідом - дитячий сад. В 

Енергодарі працює 5 загальноосвітніх шкіл, одна – санаторного типа, центр загальноосвітньої і 

професійної підготовки молоді, десять дошкільних установ. У місті також створені два дитячі 

будинки сімейного типу для дітей-сиріт. Діють музична та художня школи, 5 бібліотек.  

З 1975 року в Енергодарі функціонує спеціалізована медико-санітарна частина:  три поліклініки 

(дитяча, доросла, стоматологічна), 30 підрозділів і 13 стаціонарних відділень. П'ять міських 

бібліотек і бібліотеки шкіл складають централізовану систему.  

Міський парк культури і відпочинку, заснований в 1975 році, залишається одним з улюбленіших 

місць дозвілля енергодарців. Палац культури «Сучасник» - є основним центром культурного життя 

міста. Вже традиційним став в Енергодарі міжнародний фестиваль «Добрий театр». Гордість 

городян – виставковий зал. Спортивну базу міста складають дитяча спортивна школа, плавальний 

басейн, міський стадіон, станція юних туристів, клуб юних моряків, яхт-клуб. 

У місті є чудова набережна, прогулянковий канал, де завжди можна побачити любителів 

рибалки.  

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН 

    Загальна площа Запорізького району 1462 кв. км, на його території – 70 населених пунктів. 

Район приміський, без райцентру і розділений на дві частини річкою Дніпро та містом Запоріжжя.  

    Перші сліди перебування людини на території Запорізького району відносяться  до епохи 

палеоліту. Після скифів, сарматів, готів і гун у перші сторіччя нашої ери в північно-західній частині 

регіону з’являються перші поселення слов'ян-антів.  

     Наприкінці XV–на початку XVI ст. вільні люди-козаки розпочали активно освоювати багаті 

угіддя не лише перед порогами, але й за ними. З перемогою Росії над Туреччиною у війні 1768-1774 

рр. У 1775 р. вольниця на Запоріжжі перестала існувати, а козаки протягом  15 років були 

переселені на Кубань.    

    Запрошення іноземців до Малоросії відіграло свою роль у розвитку району. У наш край 

їхали серби, німці, болгари, албанці, чехи, греки і поляки. Так, в XIX столітті німці-колоністи 

заснували тут с. Долинське (Кронсталь), с. Миколай-Поле (Николайполь), с. Новоолександрівка 

(Александрталь), с. Широке (Нейендорф) і ін. Німецькі та голландські підприємці до початку ХХ 

століття заклали основу майбутньої промисловості краю.  

     По закінченню інтервенції і громадянської війни (1914-1917 Р.) в селах Запорізького краю 

стали зароджуватися нові форми господарювання – радгоспи і колгоспи. Поступово відновлювався 

агропромисловий потенціал. Важливою умовою економічного розвитку стала електрифікація, що 

почалася у 1933 році. Дніпрогес забезпечив села електроенергією. 

    Після визволення території (1943 р.) від фашистів в селах Запорізького району розпочалися 

роботи з відродження зруйнованого війною народного господарства. Велику роль в подальшому 

підйомі народного господарства відіграла реорганізація МТС і продаж колгоспам сільгосптехніки. 

70-ті та 80-ті роки пройшли під знаком підвищення життєвого рівня населення і зростання 

потужностей агропромислового комплексу.  

    У першому десятиріччі ХХ1 віку працелюбні запорізькі селяни активно розвивають сільське 

господарство.    

  

 

ЗАПОРІЖЖЯ 

 

Місто Запоріжжя – адміністративний, промисловий  і культурний центр Запорізької області. 

Воно займає вигідне економіко-географічне положення та розташоване на головній 

воднотранспортній магістралі України – р. Дніпро, яка перетинається транспортно-
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комунікаційними коридорами, що з'єднують Південь України з центром Росії, Донбас з 

Криворіжжям та Закарпаттям.  

  Наприкінці XV – початку XVI століть господарями земель за дніпровськими порогами були 

запорозькі козаки. Неприступний острів Хортиця перетворився на один із центрів формування 

козацького війська. 

У 60-х роках XVIII століття на півдні України створюється оборонна Дніпровська лінія із 

семи фортець, у тому числі Олександрівська, будівництво якої розпочалось 15 серпня 1770 року і 

тривало до 1772 року. Фортеця стала ядром майбутнього міста. У XVIII столітті Олександрівськ 

стає торговим центром.  

Важлива віха у розвитку Олександрівська – 1873 рік, коли була відкрита дільниця залізниці Лозова-

Олександрівськ. Починає визначатися промислова спеціалізація міста, розвивається 

сільськогосподарське машинобудування за активною участю іноземного капіталу: на початку XX 

століття  працювали 65 підприємств. 

У 1921 році місто отримало своє теперішнє, пов'язане з історією краю, ім'я – Запоріжжя. Справжнє 

промислове і будівельне піднесення міста сталося на початку тридцятих років XX століття з 

введенням в експлуатацію Дніпровської гідроелектростанції – основного об'єкту плану ГОЕЛРО.   

Сьогодні місто  – це регіон величезних можливостей, один з головних центрів розвитку 

економічного, технологічного й інтелектуального потенціалу України.            Економічному 

розвиткові Запоріжжя сприяє його вигідне розташування на перехресті усіх видів транспортних 

шляхів. Місто має ряд стратегічних автомобільних трас: Одеса –Мелітополь – Новоазовськ, Харків 

– Сімферополь – Севастополь, Бориспіль –Дніпропетровськ – Запоріжжя. 

Розгалужена мережа залізничних доріг з’єднує Запоріжжя з містами України та країнами СНД. 

Важливу роль у транспортній системі  відіграє велика суднохідна артерія – річка Дніпро. Значна 

частина загального потоку вантажу у місті припадає на Запорізький річковий вантажний порт. Він 

відкритий для заходу судів типу «річка-море» вантажопідйомністю до 5000 тонн з осадкою до 4 м. 

Важливу роль у транспортній системі області та міста відіграє Запорізький регіональний аеропорт. 

Місто має розвинуту систему залізничних доріг. В Запоріжжі діють 2 пасажирських залізничних 

вокзали: Запоріжжя-І та Запоріжжя-ІІ.  

У Запоріжжі  працюють понад  170 промислових підприємств, з них 25 – підприємства металургії та 

оброблення металу, 57 – машинобудування, 21 – харчової промисловості,16 – хімічної і 

нафтохімічної промисловості. Найвагомішим видом діяльності у місті залишається металургія та 

оброблення металу, яка складає 48,2 % в загальноміському обсязі реалізації промислової продукції. 

В Запоріжжі. 4 державних вищих навчальних закладів: «Запорізький національний університет»; 

«Запорізький державний медичний університет»; «Запорізький національний технічний  

університет»; «Запорізька державна інженерна академія  – готують фахівців  більш ніж за 100 

спеціальностями.   

Створені  сприятливі умови для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.  Відомі інвестиційні 

компанії охоче вкладають кошти у будівництво житла, ділових, торговельних та розважальних 

центрів, сучасних готелів.   

Візитна картка  Запоріжжя - центральний проспект обласного центру. Тільки в Запоріжжі   на   

площі Маяковського  збудовано  унікальний  фонтан Життя – символ щирої вдячності героям-

чорнобильцям. Справжнім подарунком футбольній громаді міста став новий центральний стадіон 

міста «Арена-Славутич» на 14 тисяч місць.      

Запоріжжя по праву може називатися туристичним містом. До послуг відпочиваючих на берегах 

Дніпра є широке коло будинків відпочинку, кемпінгів, спортивних майданчиків, 17 готелів. Для 

шанувальників мистецтв – філармонія, обласний музично-драматичний театр ім. Магара, театр 

молоді та муніципальний театр «ВІ», театр «Запорозькі козаки». 

Широко представлені історичні свідчення та археологічні пам’ятки в музеях та Національному 

заповіднику «Хортиця», який знаходиться на острові Хортиця, що входить до сімки чудес України. 
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Тут збудовано унікальний  історично-культурний комплекс «Запорозька Січ». 

 

                      КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН 

   Територія Кам’янсько-Дніпровського району складає 1,24 тис. кв. км. Загальна чисельність 

населення – 43 тис. чоловік. Межі району з півночі – Каховське водосховище, з півдня – 

Великобілозерський район, з заходу – Великолепетихський район Херсонської області, зі сходу – 

Василівський район. Розташований Кам’янсько-Дніпровський район в західній частині Запорізької 

області.  

    Люди стали селитися в цих місцях ще в епоху бронзи (кінець II – початок I тисячоліття до Р.Х.). 

Наприкінці V – початку VI століття нашої ери тут виникло укріплене поселення войовничих 

скіфських племен – Кам'яне Городище. За часів Запорізької Січі тут існувала переправа через 

Дніпро.   

   Наприкінці 80-х років XVIII ст. почалось інтенсивне освоєння земель Таврійської губернії. У 

другій половині ХІХ століття стала розвиватися  економіка села.  Наприкінці ХІХ сторіччя в Малій 

Знам’янці діяли механічна лісопилка, консервне виробництво з переробки овочів і винограду, 

паровий млин, цегляний завод, пивоварне виробництво.   

   Після Жовтневої революції була вибрана волосна Рада робочих і селянських депутатів. У лютому 

1921 року - встановлений Кам’янський компактний район. Центр нового району перейменували з 

Малої Знам’янки на Кам'янку (як називалося село в народі). А в березні 1923 р. був утворений 

Кам’янський район, що ввійшов до складу Запорізького округу.  

   Після визволення району у роки Великої Вітчизняної війни, у 1944 році, районний центр получив 

назву – Кам’янка-Дніпровська. До кінця післявоєнного періоду були повністю відбудовані корпуси 

лікарні, відновив роботу радгоспний фельдшерсько-акушерський пункт. У районі відкрилися  сім 

шкіл, діяли п'ять клубів і Будинок культури. У 1950 році всі шість артілей Кам’янки-Дніпровської 

укрупнилися в один багатогалузевий колгосп їм. Дзержинського, який в 1956 році об'єднався з 

радгоспом «Кам'янка». З 1967 року Камянка-Дніпровська віднесена до розряду міст районного 

підпорядкування.   Зараз на території району знаходиться 18 населених пунктів.       

 

                          

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН 

   На сході Запорізької області знаходиться Куйбишевський район, що межує з Пологівським, 

Гуляйпільським, Чернігівським, Бердянським, Розівським районами Запорізької області та 

Володарським районом Донецької області.   В ньому переважають чорноземи, тому головна сфера 

його виробничої діяльності – сільське господарство. Райцентр – селище міського типу Куйбишеве, 

розташоване на річці Кам’янка за 5 кілометрів від залізничної станції Комиш-Зоря, яка з’єднує 

Придніпровську та Донецьку залізниці.  

   Нинішня територія Куйбишевського району почала заселятися вже після російсько-турецької 

війни. Населення краю швидко зростало за рахунок переселенців. 

   Куйбишевський район створений у 1923 році. В той час він називався Царекостянтинiвським i 

входив в Бердянський округ. Згодом Царекостянтинiвку перейменували на село Першотравневе, а 

район – на Першотравневий. У квітні 1935 року на вшанування державного діяча  В. В. Куйбишева 

село названо Куйбишеве. Відповідно перейменовано i район. 

   Після революції 1917 року та завершення колективізації колгоспи в районі економічно зміцніли. 

Мирне життя радянських людей перервала війна. Вже через кілька післявоєнних років колгоспи не 

лише освоїли запущені за роки окупації землі, а й розширили посівні площі. У 50-ті роки 

врожайність зернових і технічних культур зросла майже вдвічі, значно збільшилася й 

продуктивність тваринництва. З 1957 року Куйбишеве стало селищем міського типу. 

    Невдовзі виникла потреба переробки сільськогосподарської продукції. В районі почала 

розвиватися місцева промисловість. Так, у Куйбишеві з’явилися завод продовольчих товарів, масло- 



 101 

й хлібозавод. Оскільки район багатий на високоякісні граніти, глину, пісок, габросієніт (чорний 

мармур), відкрився  Куйбишевський гранітний кар’єр, потім - Трудівський щебеневий завод, 

запрацював цегельно-черепичний завод. На базі промкомбінату в райцентрі створили завод 

«Електроприлад», де виготовляли не лише цвяхи й скоби, а й електроплитки, металеву черепицю, 

меблі. 

   Сьогодні питома вага  продукції району - сільськогосподарча.  

   

                                 МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

   Мелітопольський район розташований  у південно-східній частині Запорізької області. Його 

перетинають Придніпровська залізниця  й потужні автомобільні траси – Харків–Сімферополь і 

Рені–Одеса.     

   Приєднавши до Росії родючі землі Північної Таврії, уряд почав клопотатися про їх господарське 

освоєння. У 1784 р. за царським указом було створено Таврійську область  з сьома повітами. З 

початку XIX ст. відбувалося інтенсивне заселення регіону вихідцями з інших теренів Росії, зі 

Східної та Західної Європи.       

   Першими тут з’явилися християни-духобори зі Слобожанщини, а потім – з Тамбовщини.  

«Молочні води» стали місцем поселення християн-молокан. Тут також знайшли притулок 

протестанти-меноніти з Німеччини й Польщі. Згодом з’явилися німці, чехи, селяни з Полтавщини, 

Чернігівщини, Рязанщини, воронежці та ін.   

   У господарському плані регіон був землеробським, хоча вагому частку займало скотарство 

(вівчарство) й садівництво. У 1845 р. на березі  р. Молочної, поблизу Мелітополя,  започаткували 

«зразкову лісову плантацію», другу в степовій Україні – тисячогектарне Старобердянське 

лісництво. Промисловість обмежувалася кузнями,  цегельно-черепичними заводами, кінними 

млинами й вітряками, маслоробнями та майстернями – теслярними, шевськими, швацькими.   

   Після  встановлення Радянської влади на базі великих маєтків створювались радгоспи. Після 

чергових змін у адміністративно-територіальному поділі України 15 вересня 1930  р. було утворено 

Мелітопольський район.   

  У повоєнні роки у районі поступово зростало технічне оснащення, розгорталося створення 

зрошувальних мереж, полезахисних лісосмуг, укрупнювались господарства.    

  Зараз економіку району визначає аграрний сектор. Його  спеціалізація – виробництво м'ясо-

молочної та  рослинницької продукції.    

  

МЕЛІТОПОЛЬ 

 

У 1814 році декілька мешканців села Тимошівка переселилися на вільні землі на березі 

Молочної – так було започатковано майбутній Мелітополь. Згодом він став  повітовим містом 

Таврійської губернії, де були  земська лікарня, 12 навчальних закладів та 98 промислових 

підприємств - чавунно-ливарний, механічний, цегельно-черепичний, миловарний, винокурний, 

пивоварний заводи, ситцевибивна, табачна, бричечна фабрики, парові млини, типографії. У 

революційні роки в Мелітополі п’ять разів встановлювалася радянська влада. А в проміжках – 

Центральна Рада, дроздовці, німці, денікінці, махновці, врангелевці…  

Невдовзі після революції планувалося перенесення в Мелітополь губернського центру. А 9 січня 

1939 року мелітопольці лягли спати як мешканці Дніпропетровської області, а прокинулися вже у 

новоствореній Запорізькій. 

 Напередодні фашистського нападу підприємства міста виготовляли військову продукцію: завод 

ім. Воровського – танкетки-амфібії, дизелебудівний – корабельні двигуни, ім. ОДПУ – корпуси 

гранат-«лимонок». На початку вересня 1941 року фронт наблизився до Мелітополя. 6 жовтня в 

город увійшли фашисти. «Новий порядок» передбачав зміну адміністративно-територіального 

розподілу. Мелітополь оголосили центром «Мелітопольського краю», що сягав аж до Джанкою 
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(Крим) і включав в себе значну частину Запорізької і всю Херсонську область. Підчас окупації у 

місті діяли декілька підпільних патріотичних груп.  

71 воїну, що відзначилися у Мелітопольській наступальній операції (осінь 1943 року), було 

присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 18 армійських частин одержали почесне найменування 

«Мелітопольські». 

 У повоєнні роки місто почало активно зростати.  Облаштовували житло, лікарні, державні 

установи, з’явилися заводи, житлові масиви, магазини, дитячі садки. У 1966 році дало першу 

продукцію потужне підприємство автомобільного литва – «Автокольорлит». Поруч зросли нові 

корпуси моторного заводу, який готував продукцію Запорізького автозаводу. Завод тракторних 

агрегатів, заводи продовольчих машин, пожежного і холодильного устаткування, побутової техніки, 

«Автозапчастина», верстатобудівний, компресорний – Мелітополь тоді називали містом 

машинобудівників.   

Сьогодні Мелітополь розкинувся на площі майже 50 квадратних кілометрів. Найбільші 

підприємства – підрозділ «АвтоЗАЗ-Мотор» та «Автокольорлит». Є також заводи, що 

переробляють сільпгоспродукцію: олійноекстракційний, консервний , м’ясокомбінат.  Останніми 

роками в Мелітополі нарощують виробництво якісного  одягу   швейне підприємство «Елегант»  і 

трикотажна фабрика «Надія».  

 В місті 26 загальноосвітніх шкіл (в тому числі  три приватних) і три гімназії;  26 дошкільних 

установ, «Мала академія наук», Палац творчості дітей і юнацтва, Еколого-натуралістичний центр, 

Центр дитячого і юнацького туризму, Станція юних техніків, промислово-економічний технікум, 

медичне училище, вище училище культури. Діють два державні університети – педагогічний  та 

агротехнологічний. Кожен з них - сучасний освітньо-науковий комплекс: у складі Таврійської 

державної агротехнічної академії – шість коледжів, в Мелітопольському державному педагогічному 

університеті – педагогічний ліцей та Науково-дослідний інститут біорізноманіття. У складі цього 

інституту  працює Азово-Чорноморська орнітологічна станція.  Ще одна помітна наукова установа 

міста – Український науково-дослідний інститут зрошувального садівництва. Саме тут народилися 

численні сорти черешні, абрикоса, персика, вишні.  

У Мелітополі здавна базується гвардійський полк військово-транспортної авіації. Він брав 

участь у численних  операціях з доставки людей та вантажів у різноманітні куточки  Землі. Зокрема, 

першу національну експедицію «Україна  – Північний полюс – 2000».   

Серед пам’яток Мелітополя – меморіал на братському кладовищі, створений київськими 

митцями; пам’ятник земському лікареві  та садівнику Андрію Корвацькому,  пам’ятний  хрест на 

честь 2000-річчя Різдва Христового, перший в Україні пам’ятник Володимиру Висоцькому.  У 

нижній частині міста збереглися численні старовинні будинки, зведені на початку XIX сторіччя.   

  

 

                                     МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН 

   Михайлівський район розташований у західній частині Запорізької області. Межує з Василівським, 

Веселівським, Мелітопольським, Токмацьким та Великобілозерськими районами. В районі 48 населених 

пунктів, 2 з яких селища.  

   Заселення території нинішньої Михайлівщини припадає на перші роки ХІХ століття. Розселені 

хуторами в урочищах на північно-західному боці балки Єдикорень, яка перетинає сьогодні Михайлівку з 

півдня на північ, поселенці називалися єдикорівськими хуторянами і були приписані до 

Великотокмацької парафії. А першими поселенцями стали селяни – втікачі з різних місць України та 

Росії. Основним заняттям населення було скотарство. У 1810 в слободі мешкало 75 сімей. В цьому ж 

році громада купила дерев'яну церкву в Токмаку, і 30 травня того ж року відбулось урочисте її 

освячення. З того дня поселення єдикорівців стало називатися Михайлівкою на честь одного з 

перших поселенців, багатого селянина, колишнього козака з Полтавщини – Михайла Чудновського. 

У 40-х роках XIX століття з’ясувалося, що значну частину розташованих навколо Михайлівки 
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земель, де селяни заснували хутори, уряд визначив для поселень німецьких колоністів і зокрема, 

поміщикові-колоністу Фальц-Фейну.   

   Напередодні реформи 1861 року в Михайлівці налічувалося близько 10 тис. жителів. В селі 

щонеділі збиралися базари, а двічі на рік – великі ярмарки. На початку ХХ ст. у Михайлівці діяло 10 

шкіл.   

   Перша світова війна, громадянська війна, посуха та голод 1921 року призвели до розорення 

селянських господарств. 1930 рік став роком масової колективізації.    

  4 жовтня 1941 року район окупували німці,  24 жовтня 1943 року район було звільнено. З перших 

днів визволення розпочалася відбудова зруйнованого: навесні 1944 року відновила роботу МТС,  в 

1947 році було досягнуто довоєнної урожайності.   

   У 1965 році Михайлівка стала селищем міського типу.  

   Нове тисячоліття Михайлівка зустріла на підйомі. Реформування агропромислового комплексу – 

основи економіки району, створення  підприємств різних форм власності дозволило знайти для 

землі дбайливого, ефективного господаря.   

 

                              НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН 

   Новомиколаївський  район знаходиться у північно-східній частині Запорізького краю і займає 

вигідне географічне положення на стику Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. Край 

цей хвилястий, рівнинний, подекуди  порізаний ярами  та балками. Основна корисна копалина у цих 

місцях   – граніт. В районі два селища міського типу: Новомиколаївка  і Тернувате, та 68 сільських 

населених пунктів. Центр району – селище Новомиколаївка, розташоване на правому березі річки 

Верхня Терса. 

   Історія району своїм корінням сягає в ХVІІІ століття. Першими поселенцями тут були  державні 

селяни. На той час селище входило в Покровськую волость Олександровського повіту.  Основним 

заняттям населення було тваринництво – розведення овець і великої рогатої худоби. З часом були 

побудовані два парових млина, маслоробні виробництва, цегляно-черепичні підприємства. З 

середини 90-х років ХІХ століття Новомиколаївка стає волосним центром. На початку ХХ сторіччя 

тут з'являється  поштово-телеграфне відділення, працює телефонна станція, і відкриваються дві 

школи.  

   У 1923 році Новомиколаївка стала центром району Запорізької області. В селі відкрилися 

поліклініка і районна лікарня, був побудований Будинок піонерів, працювала кіноустановка, три 

бібліотеки, функціонував стадіон.    

   Після звільнення району від фашистських загарбників досягти довоєнного рівня 

товаровиробництва було нелегко, і лише в 1950 році колгоспи і МТС здобули показників 1940 року. 

З 1957 року  Новомиколаївка віднесена до категорії селищ міського типу. У 1962-66 рр. вона 

входила до Орехівського і Вільнянського районів, а з 1967 р. знову стала райцентром. З курного 

поселення, забудованого хатинами-мазанками, Новомиколаївка перетворилась на сучасний 

райцентр, з добротними двох- і триповерховими домами. У селищі працювало два десятки 

магазинів, універмаг, два кафе. До початку 80-х в Новомиколаївці був побудований новий корпус 

районної лікарні і пункт швидкої медичної допомоги.   

   Район розвивається, живе активним громадським життям, що свідчить про добре майбутнє для 

цієї територіальної  громади. 

 

                                            ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОН 

   Оріхівський район розташований  в північно-східній частині Запорізької області, межує з 

Вільнянським, Новомиколаївським, Гуляйпільським, Пологівським, Токмацьким, Запорізьким та 

Василівським районами. Районний центр – місто Оріхів – знаходиться на лівому березі річки Конка, 

яка  перетинає територію краю з південного сходу на північний захід і впадає у Каховське 

водосховище.    
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   Оріхівщина багата на корисні копалини. Майже на 120 кілометрів (від Павлограда до Оріхіва) 

простерлася  Північно-Оріхівська аномалія. Поруч із Комишувахою залягають промислові поклади 

залізної та марганцевої руд, виявлено буре вугілля, каоліни, білі кварцеві піски і граніти. Поблизу 

райцентру знаходиться одне з найбільших в області родовищ високоякісного формувального піску. 

   За часів Запорозької Січі річка Конка була своєрідним кордоном між «козацькою республікою» та 

володіннями кримських татар. На Шавровій могилі – найвищій точці лівого берега Конки (на 

околиці нинішнього села Юрківка) – татари збудували фортецю, біля якої виріс аул з мечеттю. А 

неподалік від цього аулу – на правому березі Конки – були вже козацькі зимівники. В цей час 

вздовж берегів Конки  починають виникати військові слободи, а пізніше і мирні поселення. Уже в 

1799 році центр Маріупольського повіту з Великого Токмака перенесли до Оріхового. А на початку 

1801 року село (першим на території нашої області) було переведено до розряду міст. Йому дали 

нову назву – Оріхів. Через три роки місто Оріхів стало центром новоутвореного Мелітопольського 

повіту. 

   Однією з причин бурхливого зростання міста було його вигідне географічне розташування. В 

середині ХІХ століття через Оріхів проходили важливі поштові тракти та чумацькі шляхи, які 

сходилися на переправі через річку Конку.1842 року Оріхів було переведено до розряду заштатних 

міст новоствореного Бердянського повіту.  

   У березні 1923 року місто Оріхів було віднесено до розряду селищ міського типу і стало центром 

одного з найбільших у Запорізькій області районів. Провідна роль в економіці Оріхівського краю 

належала сільському господарству.    

  У роки Великоі Вітчизняної війни окупація міста тривала до 19 вересня 1943 року. Після 

визволення значних успіхів було досягнуто у сільському господарстві. Цьому посприяла 

спеціалізація сільгосппідприємств. Так, у тваринництві у 60-70-ті роки було створено 7 

спеціалізованих господарств: три по відгодівлі великої рогатої худоби, два – свиней і два – птиці.   

 Сьогодні кожному з мешканців Оріхівщини дане безперечне право вписати нові сторінки в історію 

розвитку краю власною працею. 

 

 

                                    ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН 

   Пологівський район розташований в степовій зоні на північному сході Запорізької області, межує 

з Гуляйпільським, Чернігівським, Оріхівським, Токмацьким та Куйбишевським районами регіону. 

Місто Пологи – адміністративний та культурний центр району – знаходиться на Азовсько-

Придніпровському підвищенні на лівому березі Конки.  

   На землях Пологівського району люди жили споконвіку: ловили рибу в  повноводних степових 

річках – Конці та Гайчурі, займалися скотарством, вирощували хліб. Пізніше поява козацтва за 

Дніпровими порогами посприяла більш інтенсивному освоєнню цих земель. 

   Лише після російсько-турецької війни на території нинішнього Пологівського району появилися 

постійні мешканці – колишні запорозькі козаки, відставні солдати, переселенці із північних 

українських губерній, кріпаки-втікачі, які називали себе бурлаками. Вважається, що місто Пологи 

виникло вже наприкінці ХІХ століття під час спорудження залізниці, що з’єднала морський порт в 

Бердянську з Донбасом і Харковом. Спочатку тут у 1887 році виник грабарський пункт. Через три 

роки між ним і річкою Конкою з’явилося кілька десятків хат, де жили будівельники й залізничники. 

У 1904 році через Пологи пролягла друга залізнична лінія Олександрівськ–Волноваха. Робітниче 

селище стало залізничним вузлом і увійшло до Олександрівського повіту Катеринославської 

губернії.   

    У 20-х роках ХХ сторіччя першим свою продукцію випустив цегельний завод. Через рік вже діяла 

залізнична станція, депо, елеватор, млини, запрацювала низка приватних майстерень.   

   У жовтні 1928 року Пологи стали селищем міського типу. Водночас його перейменували на 

Чубарівку. Ця назва зберігалася за ним до 1937 року, коли селищу повернули стару назву. У грудні 
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1938 року Пологи віднесено до категорії міст районного підпорядкування.  

   Під час Великої Вітчизняної війни війська Південного фронту визволили Пологи від гітлерівців 17 

вересня 1943 року.  

На початку 50-х років всі колгоспи за своїми економічними показниками досягли довоєнного рівня. 

Стабільно нарощували обсяги виробництва і промислові підприємства.  Переробкою 

сільгосппродукції зайнявся  консервний завод. Потреби населення району задовольняли 

металоштампувальний завод та завод продовольчих товарів. У Пологах будувалися нові заводи: 

1974 році у місті здали в експлуатацію один з найбільших в Європі олійно-екстракційний завод,  

який й досьогодні переробляє олійні культури. 

     

                                 ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОН 

   Частину півдня Запорізької області займає Приазовський район, що межує з Приморським, 

Чернігівським, Токмацьким та Мелітопольськими районами, його територія омивається водами 

Азовського моря та Молочного лиману. До складу району входить 52 населених пункти, з них два 

селища – Приазовське та Нововасилівка. Районний центр – Приазовське. Приазовський район було 

створено у 1923 році, а у 1963 до нього приєднали Нововасилівський район. 

   Ресурси Приазовського району багаті на корисні копалини. На території району в розроблених 

кар’єрах сіл Маківка, Миколаївка, Беседівка видобувають бут, щебінь. Неподалік села Мар’янівка  

відкриті поклади збагаченої залізної руди. Надра Приазов’я приховують величезні резерви 

лікувальних вод, лікувальних грязей, тут є морські та лиманні пляжі, морська вода.  

   До ІІІ століття н.е. в степах Приазов’я кочували скіфи, про що свідчать скіфські поховання, 

знайдені на території селища. Після переселення ногайців до Турції у 1860 році до аулів прибуло 

близько 80 родин мешканців с. Андріївка Бердянського повіту. Село було назване Покровкою.   

У 1935 році центр Приазовського району Покровку Другу перейменували на Приазовське. 

   Протягом тридцяти років у селі розвивалася місцева промисловість: харчокомбінат, маслозавод, 

комбінат побутового обслуговування. 22 червня 1941 року війна перервала мирну працю та плани 

людей. У повоєнний час інтенсивно розвивалися села району, приділялася особлива увага технічній 

оснащеності колгоспного виробництва, зростав випуск сільськогосподарської продукції. 

    Приазовський район має достатньо високий потенціал природних  ресурсів,  що  визначає 

перспективу розвитку району у багатогалузевому лікувально-оздоровчому напрямку. Лиманські 

грязі Приморського Посаду та Степанівки Першої  не поступаються за цінністю та лікувальним 

якостям грязям курортів Бердянська та Кирилівки. 

   У 1986 році ЦКЗ Міністерства Газпрому були затверджені запаси газу Приазовського родовища до 

3 мільярдів кубів з газових покладів нижнього сармату. Приазовське газове родовище розташоване 

у районі північно-західного узбережжя Азовського моря між селами Чкалово, Дивнинське, 

Новотроїцьке та Приморський Посад. Поклади газу низького тиску знаходяться у південній частині 

району, поки що вони не розробляються. 

   Приазов’я – самий аграрний район області. Основні галузі району – харчова, переробна, лиття 

кольорових металів, працює два промислових підприємства. 

   На узбережжі Азовського моря функціонують дитячі оздоровчі заклади, кемпінги, бази 

відпочинку, туристичні комплекси.   

 

                                 ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН 

   Приморський район – це справжня степова зона. Трохи пагориста на півночі, вона поступово 

вирівнюється в напрямку Азовського моря. 

Територія району обмежений кордонами трьох інших районів: Чернігівським –  на півночі, 

Приазовським – на заході, Бердянським – на сході. Південна частина окреслена акваторією 

Азовського моря. В межах південної окраїни позначилася  геологічна особливість – Приазовський 

щит – вихід на поверхню давніх гранітів та метаморфічних порід, що нині визначені  як геологічні 
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пам’ятники Приазов’я. Територією району протікає десять річок, їхня сукупна довжина – 200 км, 

найбільша – річка Обіточна. На південь від Приморська знаходяться два озера – Лікувальне та 

Солоне. 

   За кліматичними умовами це найбільш посушлива у країні територія. Кочували по цих плідних 

землях  монголо-татари, а їх нащадки – ногайські татари залишилися тут надовго – з ХІV  до ХІХ 

століття.  

   Торговельний шлях з Криму в Таганрог привів сюди купців з числа німців, поляків, вірмен. 

Центром Ногайської волості стало селище Обіточне. У 1812 році на протилежному від с. 

Обіточного березі розпочалося будівництво нового порту.   

   На початку ХХ століття це було заштатне містечко Бердянського повіту Таврійської губернії. 

Невелика промисловість складалася з черепичного, цегляного, пивоварного заводів.  У 1923 році 

Ногайськ став центром новоствореного району. Почала активно розвиватися місцева промисловість. 

   У 1938 році Ногайськ отримав статус селища міського типу, а з 1 квітня 1939 року став центром 

Приморського району.    

   У жовтня 1941 року гітлерівські війська окупували Ногайськ, а у  вересні 1943 року  фашистська 

«влада» пала під натиском визволителів. В перший же післявоєнний рік хліборобам вдалося освоїти 

довоєнні посівні площі.   

   У 1964 році  Ногайськ було перейменовано на Приморськ, а у 1967 – віднесено до категорії міст 

районного підпорядкування. Сімдесяті  роки  відзначені розмахом капітального будівництва. Але ж 

провідною галуззю району було та залишається сільське господарство.  

 

Токмак 

 

Токмак (у 1784-1962 рр. – Великий Токмак) – місто обласного підпорядкування, центр 

однойменного району. Географічний  центр Запорізької області. Місцевість заселялася з давніх 

часів. Розкопки курганів поблизу міста виявили культурний шар епохи бронзи, скіфів, сарматів та 

кочівників. Осіле населення з’явилося тут тільки у XVII столітті: на берег р. Токмак у 1775 р. 

приїхало кілька родин запорозьких козаків, за ними - селяни з Мелітопольщини та Полтавщини. У 

1784 році поселення одержало назву Великий Токмак за назвою річки..  

До середини XIX ст. мешканці займалися тваринництвом, потім - вирощуванням зерна. 

Розвивалися торгівля та ремесла: працювали водяні та вітряні млини, олійниці, кузні, шевські, 

кравецькі та шкіряні майстерні. Навесні та восени проходили ярмарки. У останній третині XIX 

століття у Великому Токмаку з’являються перші промислові підприємства – шкіряний, свічний, 

шевський та інші заводи, кустарні майстерні, крамниці. Наприкінці XIX століття німець Фукс та 

австрієць Клейнер,  відкривають два (кожен – свій) заводи сільськогосподарських машин та 

знаряддя, що виробляли буккери, сівалки та жниварки. 

Спорудження залізниці дало новий поштовх розвитку економіки Великого Токмаку: одна вітка 

з’єднала його зі станцією Пришиб на лінії Харків-Севастополь, інша – з залізничною лінією 

Царекостянтинівка-Федорівка.  

23 березня 1921 року Великий Токмак став повітовим центром. Два заводи Фукса та Клейнера 

були об’єднані у Перший державний завод  сільськогосподарських машин та знаряддя. Тут, 

зокрема, розпочав свою трудову діяльність А. Г. Івченко, відомий конструктор авіасистем, член АН 

УРСР. 

У 1923 році Великий Токмак був віднесений до категорії селищ міського типу та став центром 

Великотокмацького району Мелітопольського округу. Тут вже працювала електростанція, 32 

підприємства, три маслозаводи, п’ять млинів.  

Наприкінці тридцятих років (у 1938 р.) Великий Токмак став містом районного 

підпорядкування. З’явилися нові дома та вулиці,  водопровід, лінії електропередач. Працювали 

пошта, телеграф, радіовузол, ощадна каса та готель, нова лікарня.  Діяли три дитячих садка, 13 
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загальноосвітніх шкіл, технікум, школи медичних сестер та бухгалтерів. Працювали вісім клубів, 

два кінотеатри, чотири бібліотеки. Прикрасою міста став парк культури та відпочинку. 

  У 1941 році фашисти захопили Великий Токмак на початку жовтня, запровадили «новий 

порядок». Опір гітлерівському режиму здійснювали розвідгрупа, підпільна партизанська диверсійна 

група, трохи пізніше – партизанський загін під командуванням В. Г. Акулова. Радянські війська 

звільнили Великий Токмак у кінці вересня 1943 року. У  боях за місто загинуло більше 9 тисяч 

воїнів, п’ятьом посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 

 Через два роки після звільнення Великого Токмаку більшість його промислових підприємств 

були відроджені, в т.ч. найбільший завод «Червоний прогрес». У 50-60-ті роки у місті 

функціонували 11 підприємств. Після реконструкції завод ім. Кірова випускав потужні дизелі, що 

працювали на газі. Продукція надсилалась  у 50 країн. Будувалися підприємства легкої 

промисловості. На базі звичайної кравецької майстерні у 1956 році утворюється швейна фабрика, 

завод продтоварів перетворився на консервний завод. 

У грудні 1962 місто віднесено до категорії обласного підпорядкування і з того часу воно 

називається Токмак. З 1964 року в місті працює завод металогосптоварів, що випускає металеві 

сейфи, лещата, молотки, а також сувеніри з металу та кераміки. Першу продукцію видав 

Токмацький ковальсько-штампувальний завод, що входив до Всесоюзного виробничого об’єднання 

«АвтоКРАЗ».У сімдесяті роки було відкрито будинок зв’язку, нові будівлі залізничного та 

автовокзалів, два нових підприємства – асфальтовий завод (1972 р.) та завод м’ясокісткового 

борошна. 

Токмак, розташований у географічному центрі Запорізької області, серед таврійських степів, 

вважається, між тим, зеленою зоною. Тут багато садів, біля річки Молочної споруджено міський 

парк, на південній та західній околицях міста є лісопарк. У 1977 році відкрилася оранжерея, де 

вирощувалися унікальні сорти квітів та паркових рослин.   

Сьогодні у місті є три навчальних заклади: Токмацький  механічний технікум ЗНТУ з 

навчально-консультативним центром Миколаївського Українського державного морського 

технічного університету, Південно-Український інститут бізнесу та професійно-технічний ліцей. 

Культурну політику міста реалізують міський Будинок культури, 3 публічних бібліотеки, 

міський краєзнавчий музей, громадський народний музей, дитяча музична та художня школи. 

 

                                          ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОН 

Токмаччина розташована в чарівному куточку півдня України. Токмацький район має вигідне 

географічне положення, займаючи центральну частину Запорізької області в долині найдовшої 

річки Запорізької області – Молочної та її притоків. По території району протікають річки  Токмак, 

Молочна, Кайкулак, Чунгул, Юшанли, Курошани. У 1974 році збудоване Кайкулацьке водосховище 

біля с. Трудове, де зливаються в єдине русло річки Токмак і Кайкулак.  

Тут виявлено поклади марганцевих руд, добуваються також глина, пісок, із покладів граніту 

виготовляються бут, щебінь. Кліматичні умови максимально сприяють розвитку сільського 

господарства, господарства спеціалізуються на вирощуванні зернових, соняшнику.    

 Заселення краю почали державні селяни із Полтавщини і колишні запорозькі козаки після 

приєднання до Росії Криму. На березі річки Токмак у 1784 році виникло поселення з однойменною 

назвою. Через деякий час вільні землі почали освоювати німецькі колоністи. 

У червні 1924 року частина території входила до Молочанського району (ліквідований у березні 

1939 року). Наприкінці 20-х років почалася масштабна кампанія з переустрою сільського 

господарства.  В укріпленні колгоспів значну роль відіграла Великотокмацька МТС, створена у 

1931 році, де відкрилися ремонтні курси для колгоспників. 

 У 1941-1943 рр. район було окуповано німецько-фашистськими загарбниками. Радянські 

війська визволили Великий Токмак 20 вересня, остаточно Токмаччину – в кінці жовтня 1943-го.   

 У 1952 році проведено укрупнення господарств за рахунок об’єднання з приміськими 
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колгоспами. У 1966-1970 роках розпочався процес спеціалізації господарств. Новий час приніс із 

собою і нові форми господарювання на селі. 

 Токмацький район – стовідсотково сільськогосподарський, тому основні зусилля спрямовані на 

забезпечення притоку інвестицій у сільське господарство.    

 

                                   ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН 

   Чернігівський район розташований у центрі Запорізької області. Більша його частина знаходиться 

на Приазовській височині. Межує з Токмацьким, Пологівським, Куйбишевським, Бердянським, 

Приморським, Приазовським районами Запорізької області. Поблизу с. Новополтавка 

Чернігівського району бере початок найдовша річка Запорізької області – Молочна.  На  західних 

схилах  Приазовської височини  протікають річки Юшанли, Кайнкулак, Курошани,  Токмак, які є 

притоками Молочної, а також третя за розмірами річка Приазов'я – Обіточна. Багатий район  і на 

корисні копалини. Саме тут знаходяться одні  з найбільших у нашій області родовищ гранітів.  

   У 80-х роках  минулого століття  було розвідано  найбільше в Європі  Новополтавське родовище 

апатитів, поряд - поклади уранових руд. 

Район є сільськогосподарським. Спеціалізується на вирощуванні зернових культур та соняшнику, у 

тваринництві – великої рогатої худоби. 

   Кінець ХVIII ст. ознаменувався масовим заселенням і освоєнням земель району. За царським 

наказом сюди переселяли державних селян з Чернігівської та Полтавської губерній, які й заснували 

перші села, що в той час входили до Бердянського повіту Таврійської губернії. 

   На початку ХІХ століття на землі району було переселено німців-менонітів, які оселилися на 

лівому березі р. Молочної та заснували багато поселень. Чернігівку було засновано в 1783 році. 

Основним заняттям населення в той час було розведення великої рогатої худоби та овець. 

Вирощування зернових було допоміжною галуззю.      

У березні 1923 року було утворено Чернігівський район. В період з 1924 по 1929 рік тут починають 

з’являтися нові форми господарювання – сільгоспкомуни та товариства зі спільної обробки землі.   

   Та мирну працю перервала війна. У вересні 1943 року в результаті запеклих боїв район було 

визволено. Загалом, за роки першої післявоєнної п’ятирічки були відбудовані всі села району, а в 

останній рік – повністю були освоєні всі посівні площі.   

   В 1950 році відбулося укрупнення колгоспів, що дало можливість інтенсифікувати 

сільськогосподарське виробництво. Найбільший соціально-економічний розвиток Чернігівського 

району пов’язаний з 60-70-ми роками минулого століття.    

   Чернигівцям вдалося частково зберегти надбання. Планомірно, завдяки новим формам 

господарювання, район повертає свою колишню славу. 

 

 

 

  

 

 


