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Дорогие соотечественники, земляки!

Юбилей друга

Несгибаемые наши ветераны – участники фронта и тыла!

ВЛАДИМИРУ,
ВО ЗДРАВИЕ!

Наступил 65и год Великой Победы над фашистс
кой чумой ХХ века.
Сегодня наши помыслы, воспоминания обращены
в счастливое солнечное утро 9 мая 1945 года.
Этот День Победы порохом пропах, это праздник со
слезами на глазах.
Жестоким смерчем войны из бытия вычеркнуто
свыше 28 миллионов наших сограждан (каждый 6й в
Украине), прадедов, дедов, отцов, матерей, братьев и
сестер. Все мы, благодарные потомки, перед ними в
неоплатном долгу.
Это они своими жизнями, здоровьем и опаленной
молодостью сполна рассчитались за мир и спокой
ствие на планете, дали человечеству настоящее и бу
дущее, отдали частицу своей крови в Красное знамы
победы. Мы низко склоняем головы перед памятью по

гибших, чтим живых ветерановфронтовиков и тру
жеников тыла. Детей войны – «подранков» этой страш
ной охоты на людей.
Люди! Будем бдительны. Нацизм оставил свои ядо
витые семена, которые, приспособившись к современ
ным реалиям, коегде дают всходы. Фашизм и его иде
ология – враги, а с врагом не спорят, с ним сражают
ся, как сражались с фашизмом наши отцы и деды.
Сделаем все, чтобы в окна наших домов никогда не
постучала новая война.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины! Слава живым участни
кам фронта и тыла!
Совет Ассоциации «Комсомолец Кривбасса»
Правление Ассоциации
Исполнительная Дирекция Ассоциации

Дорогой наш друг, какие твои годы
– мудрости, таланта, обаяния и славы!
И вовсе ты не Владимир Полубояр
цев, а настоящий боярин и властелин
сцены. Прими наши дружеские поже
лания. Жить до ста! Тьму ролей серд
цу близких! Почитателей – хороводы
с букетами до спектакля и после него.
Пусть каждый вечер перед тобой от
крывается занавес, а сам ты ощуща
ешь на себе не одну сотню зрительс
ких глаз. Сегодня мы кланяемся тебе
и поздравляем.
Ассоциация «Комсомолец Кривбасса»

Офіційно та з гордістю
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Вул. Ногіна

КРИВИЙ РІГ – МОЄ МІСТО
Кривий Ріг – рудна столиця незалежної України – місто обласного підпорядкування. Розташоване в міжріччі річок
Інгулець та Саксагань. Географічні широти Кривого Рогу позначені офіційними атрибутами:
47гр. 55 хв. північної широти, 33 гр. 15 хв. східної довготи. Загальна площа 430,0 км кв.
Відстань від півночі до півдня більше 125 км, із заходу на схід до 20 км. Населення складає до 700 тис. чол.
Вперше про Кривий Ріг згадується в офі
ційних документах Російської імперії від
27.04. (08.05.) 1775 року. В документі даєть
ся перелік поштових станцій від Кременчу
ка до Криму. Статус міста має з 1919 року.
10% українського експорту складає продук
ція з Кривбасу. Головне багатство краю –
залізна руда. Економічний потенціал Кри
вого Рогу більше 12 тис. суб’єктів підприєм
ницької діяльності, серед них 90 великих
промислових галузей. Це стосується мета
лургії, гірничовидобувної, будівельної галу
зей. Вони й складають містоутворюючу
стратегію. В межах Кривого Рогу діє найпо
тужніше підприємство Європи – ВАТ «Арсе
лорМіттал – Кривий Ріг» (кол. комбінат
«Криворіжсталь»). Руду видобувають шахти
Криворізького залізорудного комбінату та
РУ «Суха Балка». У місті діють також Півден
ний, Північний, Центральний, Інгулецький
гірничозбагачувальні комбінати. Кривбас
дає державі 90% виробництва руди, концен
трату,обкотишів. Серед провідних машино
будівельних підприємств міста – ЗАТ «Кри
ворізький завод гірничого обладнання»,
ВАТ «Криворізький турбінний завод «Кон
стар», ВАТ «Електрозавод», ВАТ «Криворізь
кий завод гірничого машинобудування»,
ВАТ «Дизельний завод». ВАТ «Криворізький
суриковий завод», напевно, єдине підприє
мство, яке представляє в Кривбасі хімічну
промисловість. 93 об’єкти господарювання
складають харчову промисловість. Житло
вокомунальна сфера налічує 16,9 млн. м
кв. житлового фонду. До комунальної влас
ності належать 5414 будинків, площею 134
млн. м кв. У Кривому Розі прокладено 2,1 тис.
км автошляхів, 0,7 тис. км мереж теплопос
тачання, 1,3 тис. км газопроводів, 2,3 тис. км
водопровідних мереж, 1,1 тис. км каналіза
ційних мереж, 1,8 тис. км електроліній зов
нішнього освітлення. Паркова зона в Криво
му Розі займає 16,2 тис. га. Це 21 парк, 117
скверів, 11 набережних. Структура переве
зень у місті складається із автомобільного,
електричного, залізничного транспорту та

Житломасив

аеропорту. Електротранспорт поділений на
окремі комунальні підприємства: «Міський
трамвай», «Міський тролейбус», «Швидкіс
ний трамвай». На 19 тролейбусних маршру
тах щоденно працює 70 одиниць тролей
бусів, на 17 трамвайних  6265 вагонів. Ця
техніка в середньому щодоби перевозить до
125 тис. городян та гостей міста. На двох
маршрутах швидкісного трамвая щорічно
перевозиться 17 млн. пасажирів. Телефон
ним зв’язком криворіжців забезпечує 37
АТС. Загальна ємкість телефонної мережі
«Укртелекому» складає в Кривому Розі більше
190 тис. номерів, а ще 35 відомчих АТС за
гальною кількістю 40 тис. номерів.
У Кривому Розі налічується 151 загально
освітній заклад, 147 дошкільних виховних
закладів, 35 вищих навчальних закладів
різних форм власності, 4 інтернати, 4 дитя
чих будинки. Серед середніх навчальних
закладів 10 ліцеїв, 7 гімназій, 8 спеціалізо
ваних шкіл. У Кривому Розі понад 54 тис.
студентів, їх навчають 2,8 тис. викладачів.
Медичну допомогу городянам надають 52
лікувальні заклади, з низ 13 лікарень, 6
поліклінік із самостійним статусом, дитячі
поліклініки, 3 пологових будинки, будинок
дитини, 5 диспансерів, 8 стоматологічних
поліклінік, 2 медичних училища, станція
швидкої допомоги, інфекційна лікарня,
станція переливання крові, 4 дитячі сана
торії, центр профілактики та боротьби зі
СНІДом, міжобласний центр медичної гене
тики і пренатальної діагностики.
В Кривому Розі діють 16 Палаців культу
ри, загальною кількістю 160 колективів ху
дожньої самодіяльності,з них 24 мають
звання «Народний» або «Зразковий».
Фізкультурою та спортом у Кривому Розі
займаються на 17 стадіонах, у 14 плавальних
басейнах, 240 спортивних закладах, 97
стрілецьких тирах, 525 спортивних майдан
чиках. Звичайно, є проблеми. Кривий Ріг теж
не обминула криза, але городяни з честю
вийдуть із будьякої ситуації. Такі ми, кри
воріжці. І працювати вміємо, і відпочивати.

Радість танцю

Найпотужніша 9та домна

«Єднання поколінь», №1 квітень 2010 р.

З минулого рідного краю

Так починали

ДАВНИНА
НА ПЛЕСАХ
ІНГУЛЬЦЯ
ТА САКСАГАНІ
Науковці, історики, краєзнавці й досі сперечаються про дату засну
вання Кривого Рогу. Немає тут одностайної думки і бути не може. На
певно, слід підтримати тих, хто гадає, що наше місто виникло значно
раніше, ніж вважається (квітень 1774 р.).На цій сторінці ми позначимо
основні віхи розвитку Кривбасу до 1917 року. Місто виникло на місці
зимівлі запорізьких козаків. Територія сучасного Криворіжжя входила
до Інгульської паланки Запорізької Січі. Місцина вважалася поселен
ням і поштою на шляху від Дніпра до Криму. Після ліквідації Січі па
ланка розпалася на окремі села. У 1781 р. населення самого Кривого
Рогу складало 2,1 тис. осіб при 412 дворах. Землі роздавалися царед
ворцям, старшині, колоністам. У період з 1829 по 1857 роки край мав
статус військового поселення. Чоловіча частина населення входила до
складу уланської кавалерійської дивізії. Поступово формувалися та на
бували розвитку такі населені пункти: Гданцівка, Олександродар,
Вечірній Кут, Інгулець, Довгинцеве, Диконка, Катеринівка. У 1859 році
в 554 дворах мешкало 3,6 тис. осіб. Кривий Ріг почав розвиток із відкрит
тям величезних запасів руди. Із офіційних джерел відомо, що кількість
населення щорічно зростала від 3,4 тис. до 5,9 тис. осіб. У більшості на
Криворіжжя прибували молоді люди з Росії, Білорусії в пошуках робо
ти. Першим рудником, який став до ладу, вважається Саксаганський.
Від нього й почався відлік промислового видобутку руди поміж Інгуль
цем та Саксаганню. І вже в 1856 році підприємства «Товариства Криво
різьких залізних руд» передали лише Гданцівському чавуноливарному
заводу 160 тис. тонн руди. Загалом існувало 35 товариств і компаній,
які на початку ХХ ст. володіли від 73 до 79 рудниками. При цьому кар’є
ри в Кривбасі займали 113, 7 гектарів, а під землею – 20,2 га. Хоча й
скоротилась кількість рудників до 40 в період економічної кризи початку
ХХ ст., економіка Кривбасу вистояла і в подальшому набула розвитку.
Піднесення почалося з 1910 року і на 1913й у Кривому Розі видобуто
6,3 млн. тонн руди. То був найвищий рівень у дореволюційні часи. Дос
теменно відомо, що до 1917 року криворізька рудна частка в імперсько
му вимірі складала 70 %. Варто простежити за зростанням кількості на
селення. Це залежало від темпів гірничих розробок. Ось у 1887 – 6 тис.
(середньостатистичний сучасний криворізький мікрорайон). У 1896 –
тис., у 1916 – 26,7 тис. осіб. Загалом у басейні мешкало до 60 тисяч.
Разом із промисловістю розвивалася й інфраструктура містечка Кри
вий Ріг. У 1901 році діяло 9 рудних лікарень на 126 місць. А це 10 лікарів,
35 фельдшерів, 2 акушерки. Через десять років таких лікарень стало
уже 32 на 312 ліжок. Дітей навчали в 3х земських школах, працювало
4 учителі, які навчали 110 учнів. Це в 1901 році, а в 1913му діяло 26
початкових шкіл, де за партами сиділо 2 тис. дітей. Крім того, в Криво
му Розі існували 2 прогімназії, комерційне та сільськогосподарське учи
лища.
Ми публікуємо кілька фотографій, якими представлене документаль
не життя початку ХХ ст. в рудному краї під назвою Кривбас.

Рудорозвідка. Підривники
У пошуках заробітку. Переселенці на Криворіжжі
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На дні кар’єру
Саксаганського рудника

Початок ХХ ст. Рудна еліта
Кривбасу. Штейгери

Гірницькі землянки
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Передовая трудовая
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УДАРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ
1926 г. Строительство КРЭС им. Ильи
ча
1934 г., август Выдала первую плавку
чугуна ударная комсомольская стройка
доменная печь «Комсомолка» на Криво
рожском металлургическом заводе (на
чальник штаба стройки Я. Весник)
1935 г., 8 мая Выдала первую плавку
чугуна ударная комсомольская стройка
доменная печь № 2 на заводе «Криворож
сталь»
1939 г., 9 марта Введена в строй дей
ствующих ударная комсомольская
стройка доменная печь № 3 на заводе
«Криворожсталь»
1939 г., 20 августа Выдал первую плав
ку стали бессемеровский цех на заводе
«Криворожсталь»
1956 г., июль Введен в строй действу
ющих мелкосортный стан 250 1 на заво
де «Криворожсталь», ударная комсомоль
ская стройка
1957 г., апрель Дал первую продукцию
проволочный стан 250 1 на заводе «Кри
ворожсталь», ударная комсомольская
стройка
1957 г., сентябрь Введена в строй дей
ствующих шахта «Днепропетровская
Комсомольская № 2», областная ударная
комсомольская стройка
1958г., сентябрь Введена в строй удар
ная комсомольская стройка доменная
печь «Криворожская комсомольская 4» на
Криворожском металлургическом заводе
1958 г., ноябрь Комсомольская органи
зация треста «Криворожаглострой» на
граждена памятным знаменем ЦК
ВЛКСМ и занесена в «Летопись трудовых
подвигов комсомола семилетки» за учас
тие в строительстве Новокриворожского
горно обогатительного комбината
1959 г., ноябрь Введена в строй 1 я оче
редь Всесоюзной ударной комсомольс
кой стройки Новокриворожского ГОКа
им. Ленинского комсомола (начальник
комсомольского штаба стройки Н. Сер
бин)
1960 г., декабрь Введена в строй дей
ствующих Всесоюзная ударная комсо
мольская стройка ЮГОК 2. Начальник
комсомольского штаба Н. Осипов
1961 г., ноябрь Сдана в эксплуатацию
Всесоюзная ударная комсомольская
стройка Центральный ГОК. (Начальник
комсомольского штаба стройки)
1961г., сентябрь Выдала первый чугун
Республиканская ударная комсомольс
кая стройка доменная печь № 6 на заво
де «Криворожсталь» (начальник комсо
мольского штаба стройки И. Хоменко)
1961 г. Сданы в эксплуатацию 2 я, 3 я,
4 я и 5 я мартеновские печи, мелкосорт
ный стан 250 3 на заводе «Криворож
сталь». Республиканские ударные комсо
мольские стройки (начальник комсо
мольского штаба стройки В. Шаповалов)
1961 г., октябрь Введена в строй дей
ствующих ударная комсомольская
стройка шахты «Гигант Глубокая» на РУ
им. Дзержинского
1962 г., ноябрь Сдана в эксплуатацию
Республиканская ударная комсомольс
кая стройка доменная печь № 7 на заво
де «Криворожсталь» им. В. И. Ленина (на
чальник комсомольского штаба стройки
И. Хоменко)
1963 г. Комсомольская организация
треста «Криворожсеврудстрой» награж
дена памятным знаменем ЦК ВЛКСМ за
участие в сооружении Центрального гор
но обогатительного комбината. Всесоюз
ная ударная комсомольская стройка
1963 г., октябрь Вступила в строй удар
ная комсомольская стройка шахта Ар
тем 1 на РУ им. Кирова
1963 г., декабрь Сдана в эксплуатацию
Всесоюзная ударная комсомольская
стройка Северный ГОК им. Комсомола
Украины (начальник комсомольского
штаба стройки В. Демихина)
1964 г., ноябрь Выдала первую продук
цию ударная комсомольская стройка
штрижовой стан 300 на Криворожском
металлургическом заводе им. В. И. Лени
на (начальник комсомольского штаба
стройки Г. Заусов)
1964 г., сентябрь Выдала первую про
дукцию ударная комсомольская стройка
Блюминг 1150 2 на Криворожском ме
таллургическом заводе им. В. И. Ленина
1964 г., декабрь Сдан в эксплуатацию
цех сероочистки на Криворожском кок
сохимическом заводе

1965 г., май Выдала первую продук
цию Республиканская ударная комсо
мольская стройка 1 я очередь Ингулец
кого ГОКа (начальник комсомольского
штаба стройки В. Волобоев)
1965 г., ноябрь Выдал первую плавку
кислородно конверторный цех №2 на
Криворожском металлургическом ком
бинате им. В. И. Ленина. Республиканс
кая ударная комсомольская стройка
1966 г., ноябрь Сдан в эксплуатацию
мелкосортный стан 250 5. Республикан
ская ударная комсомольская стройка
(начальник комсомольского штаба)
1967 г., октябрь Выдала первую плав
ку чугуна Всесоюзная ударная комсо
мольская доменная печь № 8 им. 50 ле
тия Великого Октября на заводе «Криво
рожсталь» им. В. И. Ленина (начальник
комсомольского штаба стройки)
1970 г., декабрь Сдана в эксплуата
цию 2 я очередь Всесоюзной ударной
комсомольской стройки Ингулецкого
горно обогатительного комбината (на
чальник комсомольского штаба стройки
В. Волобоев)
1970 г., декабрь Сдана в эксплуата
цию коксовая батарея № 6 на заводе
«Криворожсталь» им. В. И. Ленина, удар
ная комсомольская стройка (начальник
комсомольского штаба стройки В. Та
тарчук)
1970 г., декабрь Сдана в эксплуата
цию Республиканская ударная комсо
мольская стройка проволочный стан
250 3 на заводе «Криворожсталь» им. В.
И. Ленина (начальник комсомольского
штаба стройки Ю. Мажара)
1971 г., март Сдана в эксплуатацию
шахта «Родина» на РУ им. К. Либкнехта
областная ударная комсомольская
стройка (начальник комсомольского
штаба стройки М. Губа)
1971 г., октябрь Выдала первую про
дукцию Республиканская ударная Ком
сомольская стройка коксовая батарея №
10 на заводе «Криворожсталь» им. В. И.
Ленина (начальник комсомольского
штаба стройки И. Шпетный)
1971 г., ноябрь Досрочно сдан в эксп
луатацию конвертор № 6 на заводе «Кри
ворожсталь» им. В. И. Ленина, ударная
комсомольская стройка (начальник
комсомольского штаба стройки А. Лукь
янец)
1973 г., декабрь ведена в строй дей
ствующих 1 я очередь Блюминга 1150
3 на металлургическом заводе им. В. И.
Ленина, над строительством которой
осуществляла шефство городская ком
сомольская организация (начальник
комсомольского штаба стройки О. Бон
даренко)
1973г., декабрь Введена в строй дей
ствующих опытно промышленная уста
новка по производству металлических
окатышей на СевГОКе им. Комсомола
Украины (начальник комсомольского
штаба стройки В. Музыка)
1974 г., август Сдан в эксплуатацию
непрерывно заготовочный стан на Кри
ворожском металлургическом заводе
им. В. И. Ленина, областная ударная
комсомольская стройка (начальник ком
сомольского штаба стройки О. Бонда
ренко)
1974 г., сентябрь Молодые строители
областной ударной комсомольской
стройки Апостоловской фабрики по вы
ращиванию и откорму 109 тысяч свиней
(начальник комсомольского штаба
стройки В. Броварный)
1974 г., декабрь Выдала первый чугун
Всесоюзная ударная комсомольская
стройка ДР 9 на Криворожском метал
лургическом заводе им. В. И. Ленина (на
чальник комсомольского штаба стройки
Н. Процюк)
1975 г., январь Выдала первую продук
цию Всесоюзная ударная комсомольская
стройка фабрика окомнования на СевГО
Ке им. Комсомола Украины (начальник
комсомольского штаба стройки В. Музыка)
1975 г., август Пущен весь комплекс
шахты Артем 2 на РУ им. Кирова, удар
ная Комсомольская стройка
1977 г., ноябрь Начало горячего опро
бования Республиканской комсомольс
кой стройки мелкосортного стана 250 6
на заводе «Криворожсталь» им. В. И. Ле
нина (начальник комсомольского штаба)
1981 г., декабрь Вступила в строй дей
ствующих всесоюзная ударная комсо
мольская стройка СевГОК 2

Комсомольский субботник. Конец 20 х

СевГОК. 1 я очередь

Доменный цех

Мощности РУ им. Кирова (1971)

НКГОК. Общий вид (1969)
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Песни комсомольской юности

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ...
КРИВИЙ РІГ –
МОЄ МІСТО

ВЕСЕЛЫЙ МАРШ

Музика Ірини Шевченко,
слова Віктора Удовенка

Надо!
Надо!
Надо нам, ребята,
Жизнь красивую прожить.
Надо чтоAто важное, ребята,
В нашей жизни совершить!

Рідний мій Кривий Ріг, моє місто невтомне,
В світі інших таких не зустрінеш ніде:
На просторих майданах, у шахтах і домнах
Все кипить, все міняється,стрімко росте!
Приспів:
Кривий Ріг – моє місто,
Це тобі моя пісня,
Хай летить вона в небо високе твоє!
Ти – перлина держави,
Її гордість і слава,
Я вклоняюся долі, що ти в мене є!
Не коривсь Кривий Ріг, ворогам ти ніяким
Скільки б землю твою не топтали вони!
Переможну весну принесли в сорок п’ятім
Твої віддані дочки й мужні сини!
Приспів:
Кривий Ріг – моє місто,
Це тобі моя пісня,
Хай летить вона в небо високе твоє!
Ти – перлина держави,
Її гордість і слава.
Я вклоняюся долі, що ти в мене є!
Де навічно злились Інгулець з Саксаганню
Полонить ніжно душу святе почуття…
Кривий Ріг, ти моє незрадливе кохання
Вірю я у щасливе твоє майбуття!

Музыка В.Шаинского, слова В.Харитонова

Сама собою жизнь ведь не построится,
Вода под камушек не потечет.
Нам на достигнутом не успокоиться
И не снижать души своей полет.

А мы работаем, пускай устали мы,
Но от усталости никто не хмур.
Под вечер солнышку мы скажем на небе:
Не уходило б ты на перекур.

Летчик над тайгою точный курс найдет,
Прямо на поляну посадит самолет.
Выйдет в незнакомый мир, ступая поAхозяйски,
В общемAто, зеленый, молодой народ.

А нашим девушкам мы скажем: милые,
Вы спойте ласково нам о любви.
С горами сможем мы тягаться силою,
Нам вдохновение даете вы!

Припев.

Надо!
Надо!
Надо нам, ребята,
Жизнь…

И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды.
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бури она пройдет.
Припев.
Не думай, что все пропели,
Что бури все отгремели.
Готовься к великой цели.
И слава тебя найдет.

Мчатся самолеты выше облаков,
Мчатся чуть похожие набольших орлов.
Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая,
Лету к нам в Таежный несколько часов.
Припев:
А ты, улетающий вдаль самолет
В сердце своем сбереги…
Под крылом самолета о чемAто поет
Зеленое море тайги.

МАРШ
МОНТАЖНИКОВ
Музыка Р.Щедрина, слова В.Котова
Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет,
А мы монтажникиAвысотники,
И с высоты вам шлем привет.
Трепал нам кудри ветер высоты
И целовали облака, слегка.
На высоту такую милая,
Уж не посмотришь свысока.

Музыка А.Пахмутовой, слова Л.Ошанина

Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед.
Припев.

Главное, ребята, сердцем не стареть,
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы,
а в этот край таежный
Только самолетом можно долететь.

А в небе радуга, как звонкий колокол,
А небо синее глядит в глаза.
Мечта нам видится не белым облаком, A
Зарей, летящею на парусах.

ПЕСНЯ
О ТРЕВОЖНОЙ
МОЛОДОСТИ

Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Лишь вместе со мной умрет.
Припев.

Музыка А.Пахмутовой,
слова С.Гребенникова и Н.Добронравова

Припев:
А ты, улетающий вдаль самолет
В сердце своем сбереги…
Под крылом самолета о чемAто поет
Зеленое море тайги.

Приспів: Кривий Ріг – моє місто,
Це тобі моя пісня,
Хай летить вона в небо високе твоє!
Ти – перлина держави,
Її гордість і слава.
Я вклоняюся долі, що ти в мене є!

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, A
И нету других забот.
Припев:
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет…
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА,
СЕРДЦЕМ
НЕ СТАРЕТЬ

ЛЮБОВЬ,
КОМСОМОЛ
И ВЕСНА
Музыка А. Пахмутовой,
слова Н.Добронравова
Звени отваги колокол!
В дороге все, кто молоды.
Нам карта побед вручена.
(Отчизне в дар останутся
Рабочей славы станции.
Запомните их имена:
Любовь, Комсомол и Весна) – 2 р.
Дорога, вдаль идущая, A
Наш первый шаг в грядущее.
И звезд, и земли целина…
(Мечты края безбрежные,
Твоя улыбка нежная…
В душе, что отвагой полна, A
Любовь, Комсомол и Весна) – 2 р.
Мы сами – ритмы Времени.
И нам с тобой доверены
И песни, и ночи без сна…
(И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена –
Любовь, Комсомол и Весна) – 2 р.

Не откажите мне в любезности
Пройтись со мной туда, сюда…
Не то погибнут в неизвестности
Мои любовь и красота.
Ты прекрати мои страдания
Минуты жизни в пустоте не те.
И наше первое свидание
Пускай пройдет на высоте.
Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет,
А мы монтажникиAвысотники,
И с высоты вам шлем привет.

КОМСОМОЛЬЦЫ
ДОБРОВОЛЬЦЫ
Музыка М.Фрадкина,
слова Е.Долматовского
Хорошо над МосквоюAрекой
Услыхать соловья на рассвете.
Только нам по душе – непокой,
Мы сурового времени дети.
Припев:
КомсомольцыAдобровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой.
Сквозь огонь мы пройдем, если нужно
Открывать молодые пути!
КомсомольцыAдобровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной –
Только так можно счастье найти!
Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные.
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были – с нами Россия!
Припев.
Лучше нету дороги такой:
Все, что есть, испытаем на свете,
Чтобы дома над нашей рекой
Услыхать соловья на рассвете.

Будет и песня. Весенняя

Припев:
КомсомольцыAдобровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной –
Только так можно счастье найти!

И.Кобзон поет
для криворожских ветеранов

ГИМН
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Музыка А.Новикова, слова Л.Ошанина
Мы мечтою о мире живем.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идем.
В разных землях и странах,
На моряхAокеанах
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки,
В наши ряды, друзья!
Припев:
Песню дружбы напевает молодежь,
Молодежь, молодежь.
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Не убьешь! Не убьешь!
Нам, молодым,
Вторит песней той
Весь шар земной!
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Не убьешь! Не убьешь!
Помним грохот металла
И друзей боевых имена.
Кровью праведной, алой
Наша дружба навек скреплена.
Всех, кто честен душою,
Мы зовем за собою.
Счастье народов,
Светлое завтра
В наших руках, друзья!
Припев.
Молодыми сердцами
Повторяем мы клятвы слова.
Поднимаем мы знамя
За священные наши права
Снова черные силы
Роют миру могилы, A
Каждый, кто честен,
Встань с нами вместе
Против огня войны!
Припев:
Песню дружбы запевает молодежь,
Молодежь, молодежь.
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Не убьешь! Не убьешь!
Нам, молодым,
Вторит песней той
Весь шар земной!
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Не убьешь! Не убьешь!

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ
Музыка А.Лепина, слова М.Светлова
Мчится юность весенним потоком,
Молодыми ручьями поет.
По республикам нашим широким
Наша молодость в марше идет.
Мы идем по дороге широкой,
Мы проходим большие пути,
Чтобы к старости нашей далекой
Молодые сердца донести!
Звонкой песней весна зашумела,
Поднимается солнце вдали, A
Это юности родина смелых
Подарила просторы свои.
Солнцем каждый наш день позолочен,
Дышит ветер, и птицы поют,
Каждый день, словно яблоко, сочен,
Словно яблони, годы цветут.
Поднимаются вешние травы,
Вся земля нашу песню поет,
Наша юность, окутана славой,
По старушкеAпланете пройдет.
Мы идем по дороге широкой,
Мы проходим большие пути,
Чтобы к старости нашей далекой
Молодые сердца донести!

Фотографічна знахідка
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ТРУДОВА ШКОЛА ШУ ім. АРТЕМА
На знімку двадцять осіб. Вони дивляться на нас із 1927
року. Цікаво, що відомі всі прізвища. Це завдяки автору фо$
тографії, аматору Володимиру Сагачу. Вже на той час хлоп$
чина мав фотокамеру і не розлучався з нею практично все
життя. Володимир Карпович із селища Галковського руд$
ника. Один із перших комсомольців Кривого Рогу. Очолю$
вав місцеву молодь на відбудові шахт. За це йому й подару$
вали фотоапарат. Вочевидь, мав до фотографії певний хист.
Швидко опанував і техніку, як таку, і техніку зйомок. І досі
творчі доробки Володимира Карповича радують око,несуть
безцінну історичну інформацію. У 1929 році вісімнадцяти$
річний Володимир Сагач виїхав з рудника. Його призвали
на Чорноморський флот. Після дійсної служби навчався в
Севастопольському військово$морському училищі. Просла$

вився на флоті як винахідник і раціоналізатор. Війну зас$
тав при чині капітан$лейтенанта на Миколаївській військо$
во$морській базі. Обороняв Одесу, Севастополь, Кавказ. Не
залишав фотоапарат і під час лихоліття. А ще Володимир
Карпович чудово малював. Брав участь у виставках. Довго
перебував у військово$морському строю.
Жодного дня капітан 2 рангу у відставці В.К.Сагач не за$
лишався вдома. Брав пензель, фотоапарат і йшов до берега
Чорного моря. Одеса теж вдячна криворіжцю за чудові свої
краєвиди на полотні або фотопапері. Залишається додати,
що Володимир Карпович Сагач нагороджений орденами
Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1 ст., двома – Чер$
воної Зірки, медалями. То ж ми в біографічних деталях оз$
найомили з автором унікального знімку. Тепер про саме

фото. До наших часів дійшли образи 20 осіб. У день закін$
чення 7$річного курсу трудової школи, що діяла на ШУ ім.
Артема, й зроблено фото. Перший ряд. Зліва на право: Оль$
га Огіренко, Віра Каракай, Віктор Паглань, Марія Погони$
шева. Другий ряд: Володимир Сагач (автор колективного
знімку), учитель фізики та української мови Михайло Мит$
рофанович Калиніченко, учителька природознавства та ма$
тематики Єлізавета Аврамівна Скрипай, завідуючий шко$
лою, учитель історії та суспільствознавства Петро Олексан$
дрович Капустін, учитель математики та фізики Микола
Феліксович Педкевич, Микола Ткаченко, Борис Вікторов.
Третій ряд: Ніна Гріненко, Таїсія Лебеденко,Ольга Смердо$
ва, Зоя Патлань, Ніна Коломойцева, Віра Каменєва, Ніна
Клиндух, Євдокія Богатська, Петро Красноштан.

У ПОЛОНІ ІЛЮЗІЙ
У зв’язку з перемогою В.Януковича у президентських перегонах в українському
політикумі з’являється багато міркувань щодо можливостей нового президента
реалізувати свої плани і задумки, що стосуються суспільно$політичного та еконо$
мічного життя країни. І часто, особливо в середовищі політиків,які зазнали пораз$
ки, озвучуються думки про те, що Янукович змушений буде піти на компроміси з
опозицією, адже інакше не отримає більшості в парламенті, нарветься на гро$
мадський спротив і, навіть, достроково піде у відставку через неможливість вико$
нання своїх обіцянок і загальний осуд.
Інакше, ніж ілюзія, цього назвати не можна. Ілюзія, породжена болем поразки,
побоюванням за свою долю і пошуком якоїсь слабкої втіхи, що дає таку ж ілюзор$
ну надію на сатисфакцію, поновлення свого статусу бажано в недалекому майбут$
ньому. Та чи все це реально?
Гадаю, що в таких варіантах ні. Якраз цей
президент і ця команда прийшли до влади
надовго і упевнено. Про це свідчить її багато$
річний досвід управління в східних областях,
поширення навіть у стані опозиції свого
впливу на південні області та Автономну рес$
публіку Крим. І впливи ці на переважну час$
тину населення України були результатив$
ними і ефективними. Навіть у несприятливі
для цього часи, коли масами людей оволоді$
вало велике, навіть бурхливе невдоволення.
Пригадаймо хоч би ту пору, коли президен$
том був Л.Кучма, і коли донецькі та луганські
шахтарі ходили масовими походами в Київ та
стукали касками перед тими ж президентсь$
ким палацем і кабміном. І тоді вони, незва$
жаючи на свої протестні настрої, голосували
за Кучму. Тобто так, як радили їм обласні ке$
рівники. А головою Донецької обласної адмі$
ністрації тоді був В.Янукович. Доволі вдава$
тися в роздуми, яким чином досягалося це, а
просто зазначимо, що управляти електо$
ральними настроями тих регіонів, які регіо$
нали очолюють, їм вдається. А коли під їх уп$
равління потрапить вся Україна? Власне, це
вже майже й сталося? І рівень високої
підтримки $ це не просто результат силового
диктату чи якихось маніпуляцій.
Швидше усього це сукупність усіх різно$
видів впливів, в яких основним все ж є воле$
виявлення людей. І цьому є пояснення. По$
при всі зміни та негаразди, донецька, а за нею
і влада околишніх регіонів, зберегла тра$
диційні форми і звичаї управління, які були
притаманні радянській владі. Звичній і зро$
зумілій, за якої простій людині можна було
кудись звернутися, попрохати допомоги чи
захисту, справедливості. Сам Янукович,
який починав дорогу від злиднів, повної без$

надії та беззахисності, що призвело в ранній
юності до особистих трагедій, добре це ро$
зумів. Логічно, що він був і, напевне, що є,
небайдужим до таких справ. А як людина во$
льова і цілеспрямована, то зумів традиційні
й ефективні підходи в роботі з людьми відсто$
яти й поширити.
Вони виявилися близькими і керівникам
навколишніх областей, які підпали під впли$
ви очільників Донецької області та народже$
ної там партії регіонів і, відповідно, під її за$
хист. А це теж важливо, якщо пригадати, що
витворяли на перших порах свого володарю$
вання помаранчеві вожді, звільнивши з ро$
боти тисячі державних службовців, почина$
ючи від верхів і до районного рівня. Звільни$
ли не якихось своїх ворогів чи ворогів наро$
ду, а цілком достойних управлінців, знавців
своєї справи, які уміли працювати з людьми
і відстоювати їхні інтереси. А це в умовах плу$
тократії, що розвивалася за сприяння тієї ж
помаранчевої влади, було ой як важливо.
Словом, з цією розправою влада втратила
ланку, яка забезпечувала їй діалог з народом,
і не надала їй повноцінної заміни. В областях,
що потрапили під вплив регіоналів, ця ланка
зуміла відновитися. Там же, де «зацарювали»
помаранчеві, в тому числі і в Києві, народ по$
трапив у страшенну біду беззахисності, без$
прав’я і, навіть, нищення. Нові носії «свобо$
ди», помаранчеві чиновники від вищих до
районних, ледь не до жеківського рівня, об$
городилися парканами, відгородилися охо$
роною на входах до своїх контор, словом, ста$
ли недоступними, що, судячи з їхніх дій, є
цілком логічним. Бо ж стільки образ натво$
рили людям, що вільний доступ завадив би
їх своєю навалою. Хабарництво і навіть чис$
те грабіжництво стало нормою життя. І як

жити, де знайти захист? Реальної відповіді на
це немає. Ображеним і грабованим людям, у
кращому разі, радять хіба що звертатися в
суди чи інші правозахисні органи. До речі,
зовсім не доклавши зусиль, щоб ці органи
стали справді захисниками того ж порядку
та права. Навіть навпаки, зробили багато,
щоб погіршити цю правозахисну систему. І
такі поради швидше усього схожі на знущан$
ня, ніж на спроби вирішувати визріваючі в
народі проблеми. Втім, щодо близьких своїх
родичів та друзів, вони демонстрували себе
інакше, могли піднятися на їх захист, навіть
проти права.
У донецьких же традиційно збереглися ва$
желі адміністративного впливу. І хай ті ж
фіскали різної масті, правоохоронці офіцій$
но не підпорядковуються місцевим органам
самоуправління, як і скрізь, але вони там ре$
агують на справедливі прохання, пропозиції,
зауваження місцевої влади, суть яких: не
будьте байдужими, будьте уважні, допома$
гайте людям. І цей адміністративно$суспіль$
ний контроль підтримує право, не дозволяє,
навіть, дуже схильним до його порушень
можновладців, виходити за дозволені межі.
За останні роки в переважній більшості об$
ластей ця форма роботи з людьми майже за$
бута. А даремно. Я пам’ятаю, як ще за правл$
іння Кучми був направлений працювати в
Автономну Республіку Крим представником
президента народний депутат Д.Степанюк.
Ситуація була складною, вирувало невдово$
лення центральною владою, ще свіжою була
пам’ять про правління президента Мєшкова.
І в суспільстві та місцевому парламенті серй$
озно ставилося питання про відділення від
України. Проросійські налаштовані пол$
ітичні сили спробували спровокувати ситу$
ацію на конфлікт з Росією. Та досить швидко
ці рухи пішли на спад. І в першу чергу тому,
що новий представник президента почав го$
ворити з людьми. Відвідувачі у нього не ви$
бували зранку до вечора, сам часто їздив на
різні зустрічі, не боявся вступати в полеміку,
чим міг, допомагав. З ним радилися прості
люди, сперечалися і знову ж радилися пол$
ітики. Розпочався діалог, який завершився
загальним примиренням. Всі задовольнили$
ся, сприйнявши особу цього мудрого управ$
лінця та політика, як реальний образ украї$
нської влади. Такої, яка їх влаштовує.

У помаранчевій зоні ж, де багато говорить$
ся про свободу, про вільне підприємство, про
захист людей, свободу справді має лише той,
хто при великих грошах та владі (плутократ),
інші ж безправні, майже раби. І звертатися
за справедливістю та правдою ні до кого. Тут
відпрацювали тактику, за якої питання обра$
жених розглядають ті, хто ображає. Нею осо$
бисто грішив вже колишній президент
Ющенко. І чого тоді можна було чекати від
інших. Життя у безглуздій системі брехні і
повного людського безправ’я, невпевненості
у завтрашньому дні обридає до нестями.
Люди хочуть сильного і справедливого дер$
жавного управління. І, пригадуючи заяви
російсько$англійського олігарха Б.Бере$
зовського, російської правозахисниці В.Но$
водворської, які нас за те, що обрали Януко$
вича президентом, називають околичним
(окраиным) народом і журяться, що ми не
переобрали Ющенка, я з жахом думаю, а що
було б, якщо б переобрали? Теоретично
діяльність Ющенка і його команди бачиться
начебто цілком пристойно. А на ділі… Не ду$
маю, що вони б самі погодилися жити в умо$
вах такої «свободи» та «демократії», за якої ха$
зяями життя почувають себе хіба що високі
чиновники та плутократи$олігархи. Втім, Бе$
резовському, як олігарху, це б підійшло.
Отже, можлива втрата свободи, якою нас
лякають, нас не лякає. Свобода простими
людьми вже втрачена. Навпаки, можемо ду$
мати лише про її можливе повернення. І це
бадьорить. Мріємо про порядок, про справед$
ливість, про те, що ніхто над нами не буде хи$
зуватися, не обкрадатиме і не обкладатиме
хабарами. В тому числі різними політични$
ми та економічними заходами, спрямовани$
ми на пограбування основних мас населен$
ня, офіційними поборами, які придумала ця
ж помаранчева влада, і які добровільно$при$
мусово маємо кидати в жерла різних фіскаль$
но$правових структур. До речі, до прямих
хабарів. Для чого це зроблено? Якщо для того,
щоб просто пограбувати й так небагатих лю$
дей і допомогти своїм «друзям» закріпитися
десь хоч би в Баден$Бадені, то це цілком зро$
зуміло і сповна відповідає підлості і ненажер$
ливості цієї влади. Якщо ж для того, щоб ви$
вести хабарництво, то її в необмеженій ду$
рості. І те. Й те погано.
А. Ковальчук
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КАВАЛЕРИ ПОВНОГО БАНТА
Треба було ходити в передовиках виробництва, лідерах своїх колективів, аби заслужити всі три ступені знака «Шахтарська слава». Не кожен такі темпи
витримає, таке навантаження. І все ж «Шахтарська слава» вважається за престижну нагороду. Навіть 3 ст., а їх, нагадаємо, існує три.
Такі профільні відзнаки дуже
цінував Опанас Олександрович Ан
тонов. Видатний криворізький
гірничий керівник. Сам він родом з
Казахстану. Тамошні надра теж ба
гаті на поклади корисних копалин.
Та Опанаса Антонова потягло в Ук
раїну. З першої спроби вступив до
Дніпропетровського гірничого
інституту. І ось у 1954 році молодий
спеціаліст прибув до Кривого Рогу.
Сам обрав це
місто. Чув і знав
про перспекти
ви росту за фа
ховим та кар’є
рним рівнем. І
не помилився,
як не помили
лися і в Анто
нові. Так і вий
шло: він знай
шов себе, а ба
сейн від того
тільки виграв. Зазвичай почав із
низових інженерних посад. А шах
та та і справді «Гігант». Вона в ті
роки видавала стільки рудної сиро
вини, як три країни Європи – Іспа
нія, Італія, Греція. Маркшейдер
Опанас Антонов доклав зусиль аби
його перша в кар’єрі шахта стала ще
гігантнішою. Невдовзі перспектив
ний гірничий інженер стає голов
ним на «Гіганті». Опанас Олександ
рович знаний тим, що завжди
ініціював впровадження но
вих технологій з рудовидобут
ку. Посправжньому талант
інженера і керівника розк
рився спочатку на посаді на
чальника шахти «Жовтне
ва», а потім директора РУ ім.
Комінтерна. Опанас Олек
сандрович до повного банту
знака «Шахтарська слава»
йшов майже 20 років. Він до
того нагороджений орденом
«Знак Пошани», Грамотою
Президії Верховної Ради України.
Таким увійшов він у історію рудови
добутку Кривбасу. Росіянин із ка
захським корінням знайшов себе в
українській стороні. Як, скажімо,
молдованин Федір Костянтинович
Арабаджі.
Юнаком він поїхав у Донбас.
Цілком
добро
вільно. Підготовле
ний прохідник із
десятирічним ста
жем став справж
ньою знахідкою
для тресту «Крив
басшахтопроход
ка». Охоче прийня
ли на таку ж спец
іальність. Ось і
став Федір Ара
баджі криворіж
цем, прохідником
шахтопрохідниць
кого управління №
2. У його характе
ристиці записано,
що володів усіма
суміжними гірни
чими професіями. Ось і вийшло по
одному знаку «Шахтарської слави»
на чотири фахи. До банту цієї
відзнаки додалося почесне звання
заслуженого гірника України. Таке
ж звання в 1958 році одержав і
Віктор Арнаутов. Доброволець на

відбудові шахти, майстер по за
пуску в експлуатацію нових
шахтних горизонтів. У 1944
1968 роках Віктор Мусійович
бригадир прохідників РУ ім.
К.Лібкнехта. До останньої миті
життя видобував криворізьку
руду. В травні 1959 Арнаутов
разом із бригадою встановив ре
корд Кривбасу, пройшов 315 м
штреку одним забоєм. Створив
власну трудову школу проф
майстерності. За життя став
легендою.
А ось вінничанин Олексій Ар
сенюк вписав своє ім’я в історію
НКГЗК. По суті, він вийняв пер
ший ківш грунту, тим самим по
клав початок спорудженню цьо
го гірничозбагачувального ком
бінату. Фронтовик, почесний
гірник, член криворізького клубу
екскаваторників«мільйонерів».
Це все про Олексія Івановича. Він
ще й кавалер орденів Жовтневої Ре
волюції, Вітчизняної війни 2 ст.,
Трудового Червоного Прапора і
трьох знаків «Шахтарська слава».
Федір Баглай протягом багатьох
років визнавався кращим за про
фесією. А вона в нього суто гірнича
– бурильник. Довелося Федору Іва
новичу бурити горизонти під зем
лею в спектрі рудних полів ШУ ім.
Орджонікідзе, ім. Кірова, ХХ парт
з’їзду. По знаку «Шахтарська слава»
на кожне з них. Так і
грівся його особис
тий повний бант тру
дової звитяги.
Три на три на ра
хунку Павла Бєлого.
Саме так вийшло в
його трудовій біог
рафії. Три ордени і
три знаки «Шах
тарської слави». Пав
ло Лаврентійович на
руднях Кривбасу з
1929 року. В тридцять першому
одержав диплом інженера в нашо
му інституті. Ще до війни вибився
в головні інженери ШУ ім. «Інгу
лець». Під час війни випробував для
фронту поліметали. У лютому 1944
року очолив колектив ШУ «Інгу
лець». Павло Бєлий, власне, увій
шов до Інгульця ра
зом із наступаючи
ми військами. Зем
ля ще не охолола від
пожеж, а гірники
вже взялися за
відбудову шахт. Під
керівництвом Пав
ла Лаврентійовича.
Він же став і пер
шим директором
Південного комбі
нату.
Довірили
Бєлому й будівниц
тво НКГЗК. Важко
було будувати й
відбудовувати. Та
ким був той нелег
кий час.
В Івана Бондар
чука всі знаки, про які йдеться мова
в цьому розділі, суто кіровські. Він
як почав бурити, кріпити, скрепе
рувати на ШУ в 1952році, так і про
довжувалося в біографії Івана Пет
ровича. І все на шахтах РУ ім. Кіро
ва. Десять трудових починів на ра

хунку цього тру
даря. Його бри
гада
завжди
йшла в авангарді
змагань.
На рахунку
Петра Богуля ма
лося 70 рацпро
позицій. Шахто
прохідник знав,
наскільки важка
праця гірника
під землею, тому
й намагався пол
іпшити та полегшити ті умови. Три
знаки «Шахтарська слава» гідні на
городи Петра Францовича.
Поруч із ним працював ще один
кавалер повного банту «Шахтарсь
кої слави»  Іван Петрович Ваганов.
Родом він із промислового Челябі
нська, встиг повоювати з фашиста
ми. У Кривбасі визнавався майст
ром швидкісних проходок. За це ор
дени Леніна, Жов
тневої Революції.
За мужність на
полі битви із не
людамифашис
тами – орден
Вітчизняної війни
1 ст.
Звичайно,були
й вихідні, відпуст
ки, відпочинок
після зміни. А вза
галі, Андрій Івано
вич Ватуля бурив
багате рудою кри
ворізьке підземел
ля. У 19551981 рр. день в день, рік
врік на горизонтах шахти ім. Орд
жонікідзе РУ ім. Леніна провів. І бу
рив, і підривав. Найдорожчими для
себе Андрій Іванович вважає ті три
знаки «Шахтарська слава». А при
був на Криворіжжя хлопчина з Пол
тавщини по молодіжному вербу
ванню. Ватуля з тих, хто творив
трудову славу Кривбасу в 5060х
роках. Щасливі роки, важкі і непов
торні. То була юнь тих, кому тепер
за… Словом, багато запалу в тих,
хто зараз із сивиною і хворобами.
Федір Вереча
пройшов шлях від
гірничого техніка
(випуску КГРІ
1947 р.) шахти ім.
1го Травня РУ ім.
Дзержинсько до
головного інжене
ра
Головруди
СРСР. Він на осо
бистій практиці
знав можливості
промислового ви
добутку металур
гійної сировини в
полі рудних покладів РУ ім. Дзер
жинського, РУ «Інгулець», РУ ім.
Кірова. Там технік, там начальник
гірничих робіт, а на УР «Інгулець» і,
зовсім, головний інженер. Федір
Іванович вивчав проблеми розвит
ку залізорудної промисловості
Кривбасу і регіону. Кандидатську
дисертацію захистив, тепер уже в
далекому 1966 році. Веречі доводи
лося вводити потужності гірничо
збагачувальних комбінатів Украї
ни, Росії, Казахстану. Науково
практична діяльність Веречі
відзначена орденом Трудового Чер

воного Прапора,
знаками «Шах
тарська слава»
всіх трьох сту
пенів.
З Москви пере
дають, що вете
ран криворізьких
рудень активно
співпрацює з гро
мадською органі
зацією «Дніпря
ни». Вони об’єдна
ли вихідців із
Дніпропетровщи
ни, котрі тепер мешкають на про
сторах Росії.
Друзямкриворіжцям Володимир
Самойлович якось жалівся: догану
в ЦК КПРС одержав за… будівницт
во стадіону в Кривому Розі. Від зас
тупника міністра чорної металургії
СРСР Вано Чарова звинуватили в
протекціонізмі. Мовляв, землякам
коштів «підкинув». Коли старці
розібралися, догану скасува
ли, а Володимира Виноградо
ва нагородили орденом Трудо
вого Червоного Прапора. У ті
роки ще й не таке траплялося.
Друзі та всі, хто пам’ятав його,
відзначили в грудні 2009 року
сторіччя В.С.Виноградова. У
Кривому Розі його ім’ям назва
на вулиця. Ще до війни Воло
димир Самойлович працював
головним інженером ШУ ім.
К.Лібкнехта. За часів Великої
Вітчизняної виїхав на Урал, де
займався виробництвом кон
центрату. Вдвічі більше його одер
жала оборонна промисловість за
часів, коли Володимир Виноградов
працював головним інженером
Златоустівського рудоуправління.
Після перемоги керував трестом
«Ленінруда», на союзному
рівні впроваджував ІнГЗК.
ЦГЗК. Це йому належить
ідея об’єднати кар’єри Крив
басу циклічнопотоновими
технологіями. У 19641967
рр. уродженець Кривого
Рогу, комсомолець 20х,
інструктор школи ФЗН
30х Володимир Ви
ноградов перебував у
складі Комітету по Ле
нінським преміям у га
лузі науки і техніки. До
речі, за цей час лауреа
ти такої найпрестижн
ішої за радянських часів премії
стали криворізькі вченіпрак
тики Бабенко та Сидоренко. За
створення унікального типу
напівавтоматичного агрегату
НКР100 м. Подібних аналогів
до цього часу у світі не існува
ло. В останню путь (1994) видатно
го організатора гірничої справи
В.С.Виноградова проводжали коле
ги, послідовники,
друзі і шість трудо
вих орденів та три
знаки «Шахтарська
слава».
А ось заслуги ще
одного гірника 
Івана Вінковатова
відзначили дві дер
жави. Болгарія – ор
деном Трудового
Червоного Прапора,

а в СРСР – повним бантом
«Шахтарської слави». Двічі
Іван Андрійович представляв
на Балканах трест «Кривбас
шахтопроходка». Будував
шахти. Він цьому присвятив
все життя.
Люковий, бурильник, бри
гадир. Такі віхи «гірничого»
життя уродженця Вінничи
ни Анатолія Вітюка. Ветеран
і гордість колективів шахти
ім. Кірова. Теж свою трудову
школу створив. Анатолій Ус
тинович мав багато послідов
ників. Його за це відзначили на
ВДНГ СРСР. Один із знаків «Шах
тарської слави» в Москві одержав.
Три їх у А.У.Вітюка, а ще ордени Ле
ніна і «Знак Пошани».
Іван Галушка – випускник гірни
чопромислової школи № 7. Із
Львівщини він прибув у Кривбас на
початку 50х. Ще вдома юнак дав
згоду поїхати на будівництво руд
них шахт. Іван саме із тих, хто по
повнив лави гірників. Невдовзі Іван
Нетреба вважався вже одним із кра
щих прохідників басейну. Шахти
«Центральна», ім. Шильмана,
«Південна» РУ ім. ХХ партз’їзду, ВАТ
«Суха Балка». Однаково має пиша
тися своїми нагородами І.Н.Галуш
ка. Це орден Трудового Червоного
Прапора і три знаки «Шахтарська
слава».
Такі ж відзнаки і в такій самій
кількості мав за доблесну гірничу
працю Микола Геращенко. Він ви
хованець Криворізького гірничого
технікуму. Микола Пилипович по
чав трудову діяльність слюсарем на
шахті «Південна» РУ ім. ХХ парт
з’їзду, а закінчив начальником
дільниці шахти ім. Фрунзе.
Професор Гірін із Криворізького
технічного
інституту пере
дав нашій ре
дакції цікаві до
кументи, які на
лежать
його
батькові Станіс
лаву Фабіанови
чу Гіріну. Комсо
молець 20х. Він
почав трудову
діяльність уже в
1924 році на
шахті ім. Жовт
невої Революції. І
Кривбас, і Бакал,
і Казахстан, і знову Кривбас. І всю
ди на керівних посадах. Крім суто
рудної слави Станіслав Фабіанович
визнавався кращим озеленювачем
Кривбасу, очолював міську організа
цію товариства «Знання». Коли в
19601973 роках він очолював РУ ім.
Ілліча, підприємство перебувало в
числі передових. Фотографію, яку
нам подарував В’ячеслав Гірін, як
святиню держимо. Біля серця
нашого героя ордени Леніна,
Трудового Червоного Прапора
(2), «Знак Пошани». На правому
боці щільно одна до одної всі
ступені «Шахтарської слави».
Пишіть нам, шановні читачі,
про своїх рідних, знайомих,
колег, хто мав знаки «Шах
тарська слава». Не має значен
ня, повний то був бант, чи
єдина третя ступінь.

8

Керівники сучасної профтехосвіти Кривбасу

«Єднання поколінь», №1 квітень 2010 р.

СИЛА В ЄДНОСТІ ТА ПОРОЗУМІННІ
Іноді диву даєшся,як за таких економічних умов можна вистояти, утримати на плаву колективи. Особливо, якщо мова йде про те, що готують зміну.
Це й школи стосується, і технікумів і вузів. Звичайно, не обходимо увагою й колективи професійно&технічної освіти. Якщо нестерпно важко
структурам, які зайняті випуском продукції, то що тоді казати про учбові заклади. В більшості тягар виживання несуть на собі керівники.
Володимир
Балакін одразу
збагнув перс
пективу. Тако
го виду підго
товки кадрів
практично не
існувало ані в
Україні, ані на
всьому про
сторі колиш
нього Союзу.
Балакін на той час уже мав певний
керівний досвід у системі профте
хосвіти. За плечима було сім років
на посаді заступника директора
СПТУ № 57, директора СПТУ № 59.
Відчувалося, що нашвидкуруч об
’єднана Німеччина «попросить» ра
дянські війська зі своєї території.
Так і сталося. Натомість ФРН зап
ропонувала організувати мережу
центрів перепідготовки військо
вослужбовців, які вийшли в запас.
Було зрозуміло, що колосальна ар
мада, яка мала повернутися із
Європи в СРСР, стане економіці та
й народу поперек горла. Та й не по
трібна така кількість офіцерів у час
розрядки міжнародної обстанов
ки. Володимир Балакін все чітко
розрахував. А що як спробувати?
Німці обіцяють Україні одразу три
такі центри. Чому б один, та не в
Кривбас. Він же приймає і кварти
рує в себе цілу танкову дивізію. І
директор СПТУ почав діяти. Оз
найомив зі своїми планами
тодішні міські власті. Володимира
Григоровича підтримали,дуже за
цікавилися його пропозицією.
Сили об’єдналися і почали діяти в
унісон позитивного результату.
Стукали в кремлівські двері,
підключали депутатів найвищих
рангів, громадськість. І успіх не за
барився. Три центри для України!
Один із них у Кривому Розі, на базі
СПТУ № 59, який саме й очолив
В.Г.Балакін. Сталося це в 1994
році. Цей рік і вважається почат
ком діяльності Криворізького
міжрегіонального центру профес
ійної підготовки і перепідготовки
звільнених у запас військовослуж
бовців. Уже через два роки його
досвід вивчався на Міжнародній
виставці навчальних закладів
Європи в Ганновері (Німеччина).
Організатор і директор захистив
кандидатську дисертацію. Балакін
нагороджений Почесною Грамо
тою Кабміну України, Почесною
Грамотою Верховної Ради України,
двома знаками «За заслуги перед
містом». Центр за ці роки накопи
чив значні теоретичнопрактичні
знання з основ багатоступеневої
професійної освіти.
Майже 40 років у профтехосвіті
Валерій Баснін. Від майстра ви
робничого навчання до директора
училища. Йому належить науково
обґрунтована система управління
СПТУ № 62.
Конкурс професійної
майстерності.

професійнотехнічними навчаль
ними закладами. Валерій Мико
лайович керував групою спец
іалістів в Алжирі. Там наші
співвітчизники готували кадри
для гірничої промисловості.
Як не сказати добре слово про
Анатолія Андрійовича Бондаренка
(19792000). Майже все життя в
профтехосвіті. Сотні будівельників
він підготував у СПТУ № 33. Влас
не Бондаренко створив базу цього
училища. Він
був відмінником
освіти України.
До розвитку та
популяризації та
кого виду навчан
ня, як профте
хосвіта, має в
Кривбасі й Віктор
Михайлович Ва
силиненко.
Уродженець Криворіжжя (ст..
Пічугіне), вихованець Криворізь
кого машинобудівного технікуму,
директор СПТУ № 31. В офіційних
документах сказано, що «за його
участю реорганізовано та рефор
мовано мережу професійнотехні
чних навчальних закладів, нала
годжено ділові зв’язки з органами
самоврядування, громадськими
організаціями щодо постійного
вдосконалення навчальновироб
ничого процесу, впровадження но
вих технологій навчання та вихо
вання молоді». Згодом Віктору Ва
силиненко по суті доручили керу
вати всією професійною освітою
Дніпропетровської області. Він ка
валер ордена Дружби народів,
відмінник народної освіти Украї
ни. Віктор Михайлович дуже пи
шається почесним званням заслу
женого працівника освіти України.
Нині очолює навчальнометодич
ний центр профтехосвіти в об
ласті.
Напевно, його
вихованці, коли
збираються ра
зом, згадують
свого Івана Фе
доровича. Для
багатьох із них
Гончаров був не
тільки педаго
гом. Він сам ви
ходець із систе
ми. На початку
50х закінчив у Харкові ремісниче
училище. Іван Федорович прой
шов всі штабелі на шляху до дирек
тора СПТУ № 10. Цей колектив
Гончаров очолював цілих двадцять
років і ані дня менше. Це він зап
ровадив у себе в навчальному зак
ладі полігони для підготовки ма
шиністів баштових кранів, арма
турниківзварників та мулярів
монтажників. Там обставини
впритул наближалися до реаль
них. Такі самі, як на справжніх бу

СПТУ № 33.
Урок із сантехніки.

дівельних майданчиках. Часто й
сам директор брав у руки інстру
мент і діяв за принципом: «Роби як
я, роби краще мене».
Віталій Макаров теж вихованець
профтехосвіти. Він пройшов її курс
у гірничопромисловому училищі
№ 2 в Кривому Розі, коли вона ще
відроджувалася після війни. З тих
часів майже 50 років працює в си
стемі. Очолював колективи СПТУ
№ 29, 37. Заслужений працівник
профтехосвіти СРСР, делегат 5
з’їзду вчителів України, а тепер го
лова ради ветеранів системи проф
техосвіти в Кри
вому Розі. Під
його керівницт
вом створений
музей історії
СПТУ № 37.
В усіх атеста
ціях Валентина
Васильовича
Матюхіна заз
началося, що
він стояв біля витоків створення
трудових резервів Кривбасу.
Іван Павлович Нечай, вихова
нець школи ФЗН № 49 м. Дніпро
петровськ, сво
го часу визна
вався кращим
майстром ви
робничого на
вчання Кривба
су. Ось хто сто
яв на початку
відродження
профтехосвіти
після війни.

В.Ю.Макаров у пісках Сахари.
Юнаком у 1944 році поступив в
училище. Іван Нечай серед тих, хто
створював ПТУ № 6, 8, створював
їх матеріальнотехнічну базу.
Мало хто із майстрів ПТУ мав дер
жавні нагороди. У педагогіці мало
кого такої честі удостоювали. А ось
Іван Павлович Нечай мав орден
Трудового Червоного Прапора.
Таку нагоро
ду, за ана
логічні заслу
ги, одержав і
директор буді
вельної школи
№ 13 Іван Іва
нович Панте
леймонов
(19182002).
Училище про
тягом п’яти років (19701975) три
мало перехідний прапор. За
відмінну підготовку учнівських
груп.
Зовсім недавно Віталій Олексій
ович відзначив своє 60річчя. У да
ному номері газети докладно роз
повідаємо про цього педагога. На
гадаємо читачу, що В.О.Сапіга в
19791986 працював директором
СПТУ № 45, готував кадри для ком
бінату «Криворіжсталь».
Вся профте
хосвіта стала за
нього,
коли
Сергій Селі
фонтьєв вирі
шив балотува
тися до Верхов
ної Ради Украї
ни. Він перший
і, поки що єди
ний, народний
депутат від профтехшколи Криво
го Рогу за часів незалежності.
Практично одразу після закінчен
ня КГРІ прийшов у СПТУ № 29.
Майстер виробничого навчання,
голова профкому. З цього все й по

чалося в біографії Сергія Іванови
ча. Невдовзі він стає директором
навчального закладу. І ось у 1994
році Сергій Селіфонтьєв перемагає
на виборах до Верховної Ради Ук
раїни. Став першим серед канди
датів і одержав право представля
ти Кривбас у парламент. Одразу
Сергія Івановича обирають віце
президентом Всеукраїнської асоці
ації працівників профтехосвіти.
Безпосередньо у Верховній Раді
входив до складу Комітету з питань
науки та освіти України. Селі
фонтьєв – один із авторів Закону
України про професійнотехнічну
освіту. Він доповідав про нього з
трибуни сесії, закликав колегде
путатів проголосувати за. А ще
С.І.Селіфонтьєв кавалер ордена
«За заслуги» 3 ст. За участь у роз
робці основного закону держави –
Конституції України.
В’ячеслав
Григорович
Сиротюк – єди
ний у системі
профтехосвіти
Кривого Рогу –
повний кава
лер почесної
відзнаки «За
заслуги перед
містом». Ще в
1983 очолив колектив СПТУ № 30.
Заслужений працівник профте
хосвіти України. До його порад і ду
мок багато хто прислухається. В’я
чеслав Сиротюк багаторічний де
путат міської ради. Тепер Кривор
ізький професійний гірничотехн
ічний ліцей, який очолює В’ячеслав
Григорович, готує кваліфікованих
робітників за двадцятьма спеціаль
ностями.
Багато імен гідні шани. У тому
числі й серед керівництва професій
нотехнічної освіти в Кривому Розі.
C. Моськин
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Наша вера

В ГОСТЯХ У ПОЧАЕВЦЕВ
Давно это было. В седые века. В убранстве зеленых лесов под лазурным небом
открылась местность под тихим названием Почаев. Году в 1240м.
У подножья величавой горы, к
живительной влаге ручья пришел
напиться и сотворить молитву пер
вый пустынник. Кто он был? Неве
домо…
А на закате дня к подножию горы
пастухи пригнали отары испить
родниковой воды и сотворить мо
литву в вечерней прохладе. Вдруг
на вершине все озарилось: словно
тысяча молний в одно мгновение
засияла – и в огненном столпе от
крылось дивное видение. Гора сия
ла огнем, как «Неопалимая Купина
на Синае». И на ней во славе небес
ной явилась Дева Мария.
Упали от страха наземь пастухи,
лишь слезы в молитве текли по ли
цам. Пресвятая Дева стояла в без
молвии, озаряя окрестность незем
ным огнем. Когда видение исчезло,
пастухи поднялись и увидели, что на
камне сияла Стопа Богородицы
Девы: как след величайшего чуда,
истекала оттуда вода благодатная…
Прошли годы. Иноки и пастухи,
благодаря Бога, даровавшего им
чудесное явление Пречистой Бого
родицы, воздвигли храм в честь Ея
Святого Успения.
Ни одна сотня лет пролетела.
Году в 1559м митрополит Неофит
подарил Анне Ерофеевне Гойской
свою именную икону Божьей Мате
ри за теплый прием и гостеприим
ство, за радушие и благочестие.
Однажды, закрыв лицо руками, с
верой о прозрении помолился перед
Пречистой родной брат Анны Гой
ской Филипп, который был слеп от
рождения. И вдруг… О Чудо! «Я
вижу, вижу, неужели, правда» Ка
кое чудо!»  взывал он, прославляя
милость Заступницы Усердной.
После такого великого чуда бла
гочестивая помещица Гойская не
могла далее оставлять икону у себя.
С крестным ходом перенесла она ее
на Почаевскую гору.

Так на горе появился монастырь,
а икона Богородицы стала источ
ником исцеляющей благодати,
сияя чудесами и знамениями во
славу Божию для всех приходящих
к ней с верой и надеждой.
Году в 1675м, когда турецкота
тарская орда вихрем ворвалась в
пределы Киевской Руси, рыская
волками по степям и равнинам, ос
тавляя после себя плач и стон.
Пылали окрестные села. Запах
пожарищ заполнял гору и монас
тырь. Иноки приютили местных
жителей, укрылись за деревянным
частоколом, вознося усердную мо
литву.
В лучах уходящего солнца свер
кали кривые сабли, доносились
крики варварской толпы. Един
ственное, чем могли противостоять
монахи с беззащитными женами,
детьми и стариками – молитва.
И о чудо! Над горой, над храмом
Святой Троицы открылось видение
– преподобный ИОВ, преклонив
ший колени на «воздусе» пред Пре
чистою Девою Богородицей. И по
летели вражьи стрелы и копья по
велению Божьей Матери на самих
врагов.
Году в 1833 священный Синод
присвоил монастырю статус Лав
ры. Обитель стала большим духов
ным и просветительским центром.
Здесь и типография, и школы (двух
классная и церковноприходская,
монашеская), мастерские (по ико
нописи, изготовлению иконоста
сов, переплетная).
В 1887 году издается еженедель
ник «Почаевский Листок». Были
возведены Святые ворота, коло
кольня, архиерейский дом, открыл
ся свечной завод, паломнический
дом и др. сооружения.
Первое десятилетие ХХго века
было благоприятным для Лавры:
торжественные богослужения, три

епископских хиротонии, тысячи
паломниковбогомольцев, визиты
иерархов других Поместных Церк
вей, частные миссионерские съез
ды, большая просветительская ра
бота, возведение Троицкого собора,
восстановление СвятоДуховского
монастыряскита, многие чудес
ные исцеления больных, беснова
тых и расслабленных. Все это сви
детельствовало об истине Право
славия.
Но эти мирные дни для Лавры,
для всей Волыни были сочтены. На
чалась 1я Мировая война.
Много горя она принесла. Пост
радали все: и иноки, и местные жи
тели. Реки крови были пролиты.
Только благодаря Брусиловскому
наступлению в Галиции, в Почаев
пришли русские войска. В Лавре
восстановили богослужения. Архи
епископ Евлогий, совершив благо
дарственный молебен, не покинул
обитель летом 1916 года.
Революция 1917го не разруши
ла Лавру. Наоборот, были возвра
щены, как ни странно, из Житоми
ра Лаврские Святыни. Привезены
колокола – их подняли, установили
на колокольне. Преклонив колени,
со слезами на глазах православные
возблагодарили Бога и Пречистую
Деву за явленную милость.
До 1939 года Лавра находилась
под юрисдикцией митрополита
Варшавского и всей Польши. Ее су
ществованию угрожала «ревиндик
ция»  передача храмов католичес
кой церкви. Весь православный
люд встал на защиту и отстоял
свою веру.
В лихолетье Великой Отече
ственной войны монахи наряду с
простыми солдатами взялись за
оружие, защищая свою Родину,
свою землю, свою веру.
Радость Победы для монахов и

служащих Лавры омрачена отно
шением власти к религии. Но, не
смотря на это, монастырь суще
ствует.
Божья Матерь Своим заступни
чеством помогает пережить анти
религиозный период 60х, когда мо
нахов выгоняли из келий, издева
лись, поливая водой из пожарных
машин, лишали прописки, сажали
в тюрьмы, помещали силой в пси
хиатрические больницы…
И это претерпела СвятоУспенс
кая Лавра…
Год 1990й. Почаевская обитель
отмечает свой 750й юбилей. Все
она видела, все пережила: падения
и подъемы, оскудение и расцвет.
Вновь загорелась лампа монашес
кой молитвы в СвятоДуховском
скиту, который был закрыт во вре
мена последних гонений.
В августе 1997го обитель торже
ственно отпраздновала 400летие
перенесения чудотворной иконы

Богородицы из замка Анны Гойс
кой на Святую гору.
Святыня вступила в ІІІе тысяче
летие. Удивляет каждого богомоль
ца и паломника своим величием:
здесь и новые часовенки, и летняя
церковь, и новая книжноиконная
лавка, и гостиница для паломников.
Лавра восполнилась еще одной
святыней – нетленными мощами
преподобного схиигумена Амфило
хия, при жизни прославленного в
народе за чудо исцеления. Он при
числен православной церковью к
лику святых 12 мая 2002 года.
Днем и ночью СвятоУспенская
Почаевская Лавра в молитвенном
подвиге. Тысячи паломников на
всегда уносят в своей душе теплоту
и благословение ее служителей,
торжественность и величие бого
служений, в которых очищение че
ловеческих душ, стяжание благода
ти Божьей.
Н.Артеменко
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По следам
великого подвига
Героический полк

ОГОНЬ СРЕДНЕГО КАЛИБРА
Это технический парк 234"го артиллерийского полка. Орудия среднего калибра зачехлили. Война закон"
чилась. Фото конца мая 1945 года. Болгария. А этот полк вступил в войну в самом ее начале. Первые выстре"
лы произвели при обороне Каунаса. Все фронтовые пути"дороги его пролегли в составе 188"й стрелковой
дивизии. А это Холм, Валдай, Старая Русса, Демьянск. Тогда пушки вместе с пехотой оборонялись в лесах в
полосе Северо"Западного фронта. Последующие события перебросили 234"й артполк на юг, но не для того,
чтобы отогреться от холодов и снегов России, а освобождать Харьков, форсировать Днепр на участке Мишу"
риного Рога на Днепропетровщине. А затем полк вступил на криворожскую землю. Через весь Кривбасс про"
шел с боями с севера на юг: Глееватка, Веселые Терны, ст. Калачевского, рудники им. Орджоникидзе, «Сухая
Балка», им. Фрунзе. Полковые залпы среднего калибра помогли выбить фашистов из старой части Кривого
Рога, ингулецкого плацдарма в районе Родионовки. А дальше еще южнее и южнее. Вознесенск, Яссы. Победу
артиллеристы встретили на границе Болгарии с Турцией.

С места события

РУКАМИ ФРОНТОВИКОВ
Заслуженный журналист Украины фотокорреспондент городской газеты «Червоний гірник» Борис Косы"
гин создал огромную галерею фотодокументов о Кривбассе 60"90"х годов. Таких наработок, пожалуй, нет ни
у кого в Кривбассе. Это снимок апреля 1995 года. Фронтовики закладывают сквер в честь 50"летия Великой
Победы. Сначала эти руки держали автоматы и миноискатели, а теперь – лопаты. Солдаты Великой Отече"
ственной своими руками начали облагораживать еще один участок криворожской земли.

Жизнь  лучшая награда

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ
Фото 7 мая 1980 года. На перроне криворожского вокзала собрались ветераны 20"й гвардейской Криво"
рожской стрелковой дивизии. Они только что прибыли в наш город, который освободили зимой 1944 года.
Сохранились даже некоторые фамилии ветеранов легендарной 20"й. Слева направо Григорий Лавров, Павел
Симаков (пулеметчик), Михаил Марченко, Василий Попов, Николай Пашков, Алексей Ершов, Александр Ко"
корин. Ни в 1944"м, ни в 1980"м у них никто не спрашивал национальность, а хлебом"солью встречали как
освободителей и самых дорогих гостей.

Нефронтовая профессия

ЕДИНСТВЕННАЯ
Ее отец считается основателем фотодела по всему Поволжью. Сотни
снимков тех краев конца 19 начала 20 веков оставил. И дочь была «об"
речена» приобщиться к отцовской профессии. Так, собственно, и по"
лучилось. Ольга покинула Самару и уехала в Москву поступать в Стро"
гановское художественное училище. Экзамены провалила, однако уда"
лось устроиться помощником фотографа. Конечно, азы этой науки она
знала с детства, потому легко выполняла все задания своего учителя.
Талант не могли не заметить. Ольгу Ландер пригласили в газету «Ком"
сомольская правда». Перед этим ее послали в Среднюю Азию в составе
киногруппы. Готовились документальные фильмы о преобразовании
пустыни и Ферганской долины. Вот, где кипела жизнь, и стройки, во"
истину, становились всенародными. Фотожурналист Ольга Ландер
была причастна к тем событиям. Когда Ольга в начале войны была
эвакуирована в Ташкент, ее помнили и сразу же приняли в творческую
семью кинематографистов. А она тосковала по Москве. Требовала вер"
нуть в столицу, а оттуда направить на фронт. И таки добилась своего.
Политуправление всей Крас"
ной Армии определило на"
стойчивую москвичку специ"
альным фотокорреспонден"
том газеты «Советский воин»
сначала Юго"Западного, а по"
том 3"го Украинского фрон"
тов. Ей не было необходимос"
ти поднимать бойцов в атаку,
а вот отображать этот момент
приходилось. Причем много
раз. Так, со своей неразлучной
фотокамерой «Лейка» Ольга
Александровна прибыла на
Криворожье. К тому времени
ее ратно"творческий труд от"
метили боевой медалью «За
отвагу».
Ольга Ландер оказалась
единственным штатным фо"
токорреспондентом фронто"
вой газеты. Остальные дей"
ствовали вахтенным мето"
дом. Побывали"поснимали и
обратно в свои издательства возвращались. Даже бывалый вояка мар"
шал Василевский в своих мемуарах отмечал, что он никогда прежде и
потом не видел такой распутицы, как в феврале"марте 1944 года в рай"
оне Кривого Рога. Из"за кромешной грязи тылы армий безнадежно от"
стали. Дошло до того, что местное население – наши криворожане –
вызвалось помочь войскам. Формировали команды, и те на руках не"
сли к передовой ящики со снарядами, патронами, минами. Даже бом"
бы доставлялись на аэродромы таким же способом. Ольге Ландер по"
ручили заснять вот такие эпизоды. Расстояние ручной доставки боеп"
рипасов измерялось в 15"20 км. А еще фотокор получила задание выяс"
нить, где находилась конно"механизированная группа под командова"
нием генерала Плиева. Ольга Ландер ушла пешком. Почти семь суток
прошла по бездорожью. Нашла и подносчиков снарядов из местных, и
конников отыскала.
Задание редакции выполнила полностью. Получила даже личную бла"
годарность от разведуправления фронта. Ей пришлось снимать самого
командующего 3"им Украинским фронтом маршала Толбухина, торже"
ства по случаю победы на улицах Вены. Особо дороги для нас фотогра"
фии Ольги Ландер из криворожской тематики. Вот пулеметный расчет
прикрывает атаку своей пехоты, а тут же двое связистов восстанавли"
вают линию. После войны Ольга Александровна работала фотокоррес"
пондентом газеты «Советская Россия». Недавно удалось установить годы
жизни бывшего фотокора фронтовой газеты: 1909"1996. Долгая жизнь.
Исследователям еще предстоит разобрать творческое наследие Ольги
Ландер и оценить его вклад в отечественную фотожурналистику. И мы
помним Вас, Ольга Александровна, как нашего освободителя.

У бронзі та граніті
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Безсмертя

З МЕЧЕМ У ПРАВИЦІ

ПОСТ БОЙОВИХ
ПРАПОРІВ

Потужна постать у шоломі та наметі лівою рукою
обіймає матір, а в правій у нього меч. Це матуся вру
чила сину цю булатну сталь. «Іди,  промовила,  лю
бий, проти ворога, не дозволь йому господарювати на
нашій землі». Солдат прийняв меч від матері і пішов
із ним проти загарбників.
Цей сюжет став основою меморіалу, що прикрашає
головну алею парку культури та відпочинку Півден
ного гірничозбагачувального комбінату. Тут, посуті,
розташована братська могила воїніввизволителів.
Бойовий формуляр 4ї гвардійської стрілецької дивізії
сповіщав, що на території сучасного Інгулецького
району загинуло майже 380 солдатів і командирів

П’ять гранітних пірамід символізують бойові прапори, що схилили
ся у скорботі над могилою визволителів Кривого Рогу та підпільників.
В граніті відбивається світло Вічного вогню. В парку залізничників по
ховані бійці та командири із 6го гвардійського стрілецького корпусу.
Поруч вибиті імена 34 розстріляних криворізьких патріотів. Ось, ска
жімо, підпільники з групи Віктора Козіненка провели одну операцію,
в результаті якої 80 військовополоненим вдалося здійснити втечу зза
грат. Наших месників виказали зрадники. Гестапівці після тортур роз
стріляли нескорених, а із визволенням Кривого Рогу всіх поховали в
парку залізничників. Історія криворізького підпілля мало вивчена.
Прийде час. На граніті 144 імені визволителів. Час зберіг ці прізвища.
З цілого колишнього Союзу вони. І справді, тоді, у 1944 році, йшла на
родна війна, і перемога в ній дісталася великою кров’ю.

Стежина народна

цього з’єднання. На момент відкриття ансамблю із
граніту було відомо тільки декілька імен. Краєзнав
цю Олександру Прокопчуку вдалося після багаторіч
ного пошуку встановити майже всі імена загиблих ра
тоборців. Зовсім недавно їх вибили на граніті, і мемо
ріал став на вічну варту пам’яті всіх, хто лежить під
плитами. Сюди приходять інгульчани, аби вклонити
ся прахові звитяжціввизволителів. То кортеж весіль
ний під’їде, то випускники шкільні, то одинока вдова
квітку принесе. Паркові алеї особливо оживають на
свята. Ідуть криворіжці до пам’ятників. Як обов’язок
сприймають це. Перед тими, хто загинув за нашу сво
боду.

Мовчазна варта пам’яті
Дзвін болю

НЕ ЗАРОСТЕ
НАРОДНА
СТЕЖКА
Багато років міська громадськість вела боротьбу за те, щоб
на місці німецького концтабору на території цегельного за
воду, що діяв на Гданцівці, спорудили пам’ятний знак. Люди
писали, збирали кошти, пригадували. На той час ще було ба
гато очевидців тієї трагедії. Вони й допомогли встановити,
що табір мав й свою назву – шталаг № 338. Страшне місце
на землі криворізькій. Тисячі в’язнів відчули на собі тавро
пекла. І справді, ця земля полита кров’ю співвітчизників.
Проект меморіалу створили скульптор, заслужений худож
ник України Олександр Васякін (в роки війни обороняв Ле
нінград) і архітектор Сергій Теплоухов. Митці взяли за осно
ву притаманну всім концтаборам браму та колючий дріт.
Відкриття пам’ятного знака сталося 8
травня 1990 року. Приїхала делегація із
містагероя Севастополя, яку очолював
капітан 1го рангу Байсак. Справа в
тому, що першими в’язнями шталагу №
338 виявилися саме оборонці Севасто
поля. Їх німці захопили в полон в останні
дні захисту головного Чорноморського
бастіону. Більше доби везли до Кривого
Рогу перших бранців. Цілі ешелони,
1050 осіб в кожному вагоні. Людей кату
вали липневою спекою. За такі мандри
жодного ковтка води. Про минуле зали
шилися спогади учасника тих подій Ша
рафонова.
У Криворізькому таборі побував ра
дянський льотчик Григорій Дольников,
майбутній Герой Радянського Союзу і ге
нералполковник авіації. Тут поневіряв
ся екіпаж ще одного літака – пілот Іван
Дубавський та штурман Юрій Осипо
вич. Їх бомбардувальник збили над
річкою Міус на Донбасі. Тоді загинув

Про що мовчить каміння
стрілецьрадист Сергій Безручко. Тих, хто вцілів під час пе
ресування, схопили та кинули спочатку до Каховської в’яз
ниці, а потім до концтабору на Гданцівці.
Навіть за таких умов люди боролися.
Місцевий мешканець Антон Чумаченко
влаштувався в шталазі слюсаремсантех
ніком. За час існування цієї зловісної зони
патріот вивів крізь браму до двохсот поло
нених, чим врятував їм життя. Вже після
війни Антону Степановичу Чумаченку вру
чили медаль «За відвагу». А скільки на
півживих бідолах витягли зза дроту кри
ворізькі жінки. Кого чоловіком назвуть,
кого братом. Німці іноді таких відпускали.
Іноді з табору тікали. Масова втеча стала
ся восени 1943року, коли до міста підійшли
танки з роти Романенка. Тоді багатьом вда
лося врятуватися.
З тих часів, коли відкрили меморіал, що
року 22 червня на територію колишнього
гітлерівського концтабору приходять горо
дяни. На світанку, із свічками. І насправді,
все нагадує навкруги про трагедію. Особ
ливо, якщо подивитися крізь імпровізова
ний дріт.

КЛЯТВА
ПОКОЛІНЬ
Поруч стояли сивочолі ветерани і хлопці строкової
служби. Перші при орденах на грудях, другі – при параді.
Сюди прийшли єдиною колоною. Так завжди починаєть
ся в Дзержинському районі місяць травень. Він славет
ний від 1945 року. Саме тоді став переможцем над світо
вим фашизмом. У сквері біля колишнього кінотеатру
«Космос» й влаштовувалися травневі свята з нагоди Пе
ремоги. Сюди ще далекого листопада 1969 року звезли
останки загиблих героїв боїв за Кривий Ріг, яких по
спіхом поховали колись у Зеленому містечку та на тери
торії коксохімічного заводу. Старожили району пам’ята
ють ту траурну ходу. У шанобі стояли сини фронтовиків.
Вони несли труни. Завмерли в караулі.
Тоді із холодного Оренбургу приїхав Юрій Нетесанов.
Це аби поклонитися батьку, якого нарешті відшукав. Ти
мофій Нетесанов поліг смертю героя в боях за руїни за
воду «Криворіжсталь». І син знайшов батька, схилився
над гранітом, де лежать кістки солдата з Оренбургу. За
галом, на обеліску 42 прізвища. 9 травня тут особливо
людно. Так і з роками, сподіваємося, буде. А як інакше.

Шепотіли крони

П’ЯТЬ СИМВОЛІЧНИХ КУТІВ
Вони складають зірку. Вона й стала основою меморіа
лу на військовій дільниці Криворізького кладовища, що в
ЦентральноМіському районі. Під кронами дерев лежать
1950 наших визволителів. Поруч могила Героя Радянсь
кого Союзу Олександра Миновича Алексєєнка, відважно
го кулеметника, якого кулі обминули в роки війни, а ось
ніж бандита вкоротив життя в грудні 1945 року. Загалом,

на цвинтарі 57 окремих обелісків з граніту. Такий вигляд
комплекс має з 1975 року. Земля прийняла тих, хто по
мер у криворізьких госпіталях влітку 1944 року. Серед та
ких М.Сабетов, П.Дьомін, Г.Кравцов.
На кладовищі похований також Герой Радянського Со
юзу Павло Павлович Пурін. Багато років він очолював
міський комітет ДТСААФ.
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Многие лета – нашим
Их осталось 37 человек. Из двух
фронтов. Когдато из
освободителей Кривого Рога,
кто остался в нем жить после
войны, можно было
сформировать добротный
отдельный батальон. Это уже не
мало. Тем более, понятие
«отдельный» предполагает
довольно большое количество
личного состава в одном строю
и при одном знамени. Время
берет свое. 66 лет прошло с тех
пор, когда вместе с дуновением
февральского ветра звучали
взрывы, выстрелы и горело все
вокруг. Тихо теперь, мирно. Вот
только тот самый ветер. Так
было и в тот победный для
нашего города февраль 1944
года. Вы видите перед собой
настоящих героев, подвиг
которых еще предстоит оценить.
Это уже сделает история. У этих
живых легенд прошлой войны
вся грудь в орденах и медалях.
А еще Кривой Рог вписал их
имена в галерею полных
кавалеров знака «За заслуги
перед городом».
АЛЕКСЕЕНКО
ПЕТР
АНДРЕЕВИЧ
(28.07.1914, Брянская
обл.). Сержант. Образо
вание среднее. Уч. ВОВ
с февраля 1944. В соста
ве 1147 СП 353 СД осво
бождал Кривой Рог. Тя
жело ранен. Работал в
системе кинопроката. Награжден орд. Оте
чественной войны 2 ст., медалями.
БОДРОВ
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
(1923, Волгоградская
обл.). Сержант. Артилле
рист. В войну вступил в
1943 под Сталинградом.
Освобождал Кривой Рог.
В армии до 1947. На
гражден орденами Оте
чественной войны 2 ст., «За мужество» 3 ст.
БОЛДИНСКИЙ
ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
(23.02.1924, Херсонс
кая обл.). Ст. сержант.
Окончил Днепропетров
ский институт инжене
ров ж/д транспорта
(1951). Уч. ВОВ с ноября
1943. В составе 573 СП
195СД освобождал Кри
вой Рог. Войну закончил в Болгарии. Рабо
тал в ДСК. Награжден орд. Отечественной
войны 2 ст., Трудового Красного Знамени,
мед. «За отвагу», «За боевые заслуги» и др.
БОРМОТОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(28.09.1923, Волгог
радская обл.). Лейте
нант. Окончил Ростовс
кое артучилище (1943).
Уч. ВОВ с марта 1943.
Командир огневого
взвода 1245 ИПТАП 10
отд. артбригады в боях за Кривой Рог. Вой
ну закончил в Австрии. Работал преподава
телем. Награжден орд. Отечественной вой
ны 2 ст. (2), Красной Звезды, медалями.
ГАПЧЕНКО
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
(19.06.1926, Харьков
ская обл.). Рядовой.
Окончил Харьковский
инженерностроитель
ный институт (1956). Уч.
ВОВ с сентября 1943. В
составе 326 батальона
связи 37 А освобождал Кривой Рог. Войну за
кончил в Болгарии. Работал прорабом в
«Криворожстальконструкции». Награжден
орд. Отечественной войны 2 ст., медалями.

ГОМЖИН
МИХАИЛ
АНДРЕЕВИЧ
(01.01.1927, Орловс
кая обл.). Рядовой.
Окончил Криворожс
кий горномеханичес
кий техникум. Уч. ВОВ
с декабря 1943. В соста
ве 197 гв. артполка 92
гв. СД. Войну закончил в Бургасе. Работал
прорабом в «Кривбассрудоремонте». На
гражден орд. Отечественной Войны 2 ст.,
мед. «За боевые заслуги» (2) и др.
ДОЦЕНКО
ГРИГОРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(26.06.1923, Широ
кое). Старшина. Окон
чил КГРИ (1952). Уч.
ВОВ с февраля 1944. В
составе 177 СП 236 СД
освобождал Кривой Рог.
Работал на РУ им. Иль
ича. Награжден орд. Отечественной войны
1 ст., Славы 3 ст., медалями.
ДРОБОТ
АЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ
(06.04.1920, Днепро
петровская обл.). Сер
жант. Окончил Криво
рожский горный техни
кум (1959). Уч. ВОВ с ок
тября 1943. В составе
1147 СП 353 СД осво
бождал Кривой Рог. Войну закончил в Бол
гарии. Работал на шахтах РУ им. Ленина.
Награжден орд. Отечественной войны 1 ст.,
Славы 3 ст., медалями.
ЕРМИЗИН
БОРИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(15.06.1930, Кривой
Рог). Подпольщик. Окон
чил Киевский автодо
рожный институт (1965).
В октябре 1943 был связ
ным партизанского отря
да и проводником разведчиков. Работал на
транспорте. Награжден медалями.
ЕРШОВА
АНАСТАСИЯ
СТЕПАНОВНА
(08.01.1919, Алтай).
Капитан. Окончила 2й
Московский мединсти
тут (1941). Уч. ВОВ с
1942. В составе 24 мед
санбата 20 гв. СД осво
бождала Кривой Рог.
Войну закончила в Австрии. Доктор мед.
наук, профессор кафедры хирургии. Награж
дена орд. Отечественной войны 2 ст., Крас
ной Звезды (2), медалями.

ЖУПАНЕНКО
ПАВЕЛ
ПАВЛОВИЧ
(20.01.1922, Кривой
Рог). Ст. сержант. Обра
зование н/среднее. Уч.
ВОВ с августа 1943. В
составе 135 СП 216 СД
освобождал Кривой Рог.
Работал столяром в
ДОКе. Награжден орд. Отечественной вой
ны 2 ст., мед. «За отвагу» и др.
ИЛЬИН
НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
(21.05.1919, Влади
мирская обл.). Капитан.
Окончил Краснодарс
кое
авиаучилище
(1940). Уч. ВОВ с июня
1941. В составе 9 авиа
корпуса 17А освобож
дал Кривой Рог. Войну закончил в Берлине.
Работал механиком. Награжден орд. Отече
ственной войны 1, 2 ст., Красной Звезды (2),
мед. «За боевые заслуги» и др.
КОВТУН
ЕВДОКИЯ
АЛЕКСЕЕВНА
(1921, Кривой Рог).
Подпольщица. Воспи
танница СШ № 32. В
19431944 состояла
членом подпольной
группы под руковод
ством В.Бурцева, кото
рая действовала на территории пос. РУ «Су
хая Балка». Награждена орденами Отече
ственной войны 2 ст., «За мужество» 3 ст.
КОЗЫРЕВА
ОЛЬГА
СЕМЕНОВНА
(29.09.1923, Полтавс
кая обл.). Лейтенант.
Окончила Харьковский
мединститут (1949). Уч.
ВОВ с июля 1942. В со
ставе отдельной роты
медусиления 37 А осво
бождала Кривой Рог. Войну закончила в Со
фии. Работает главным эндокринологом
Кривого Рога. Награждена орд. Октябрьс
кой Революции, Отечественной войны 2 ст.,
Трудового Красного Знамени, мед. «За бое
вые заслуги» и др.

бождала Кривой Рог. Войну закончила в Ру
мынии. Работала медсестрой в желдорцехе
КМК. Награждена орд. Отечественной вой
ны 2 с., мед.
КУРОЧКА
ИВАН
КЛИМОВИЧ
(26.06.1026, Харьков
ская обл.). Сержант. Уч.
ВОВ с ноября 1943 в со
ставе саперного взвода
46 А. До 1975 служил в
армии, прапорщик. На
гражден орд. Отече
ственной войны 2 ст., Красной Звезды, мед.
«За боевые заслуги» (2) и др.
МАРТЫНЕНКО
АЛЕКСАНДР
ЯКОВЛЕВИЧ
(25.05.1925, Днепро
петровская обл.). Рядо
вой. Образование н/
среднее. Уч. ВОВ с фев
раля 1943. В составе 44
гв. СП 15 гв. СД осво
бождал Кривой Рог. Ра
ботал на мартене КМК. Награжден орд. Оте
чественной войны 2 ст., медалями.
МАРЧЕНКО
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА
(1926, Кривой Рог).
Подпольщица. В 1943
1944 состояла в под
польной группе под ру
ководством И.Шапова
ла, которая действовала
в пос. РУ им. К.Либкнех
та. Награждена орденами Отечественной
войны 2 ст., «За мужество» 3 ст.
МУЗЫРЯ
НИКОЛАЙ
СЕМЕНОВИЧ
(09.05.1925, Киро
воградская обл.). Рядо
вой. Образование н/
среднее. Уч. ВОВ с ок
тября 1943. В составе 5
гв. ТА освобождал Кри
вой Рог. Войну закончил в Чехословакии.
Работал токарем на Первомайском РУ.
Награжден орд. Отечественной войны 2
ст., Красной Звезды, Славы 3 ст., мед. «За
отвагу», «За боевые заслуги» и др.

КОЛЕСНИК
КЛАВДИЯ
ИВАНОВНА

ПОГОРЕЛОВА
ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА

(22.12.1923, Кировог
радская обл.). Сержант.
Окончила Криворожс
кую медшколу (1941).
Уч. ВОВ с сентября
1941. В составе госпи
таля № 119 37 А осво

(15.01.1927, Донец
кая обл.). Сержант.
Окончила медкурсы.
Уч. ВОВ с сентября
1943. В составе госпи
таля № 273 освобожда
ла Кривой Рог. Войну
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освободителям
закончила в Венгрии. Работала в противо
туберкулезном диспансере № 4. Награжде
на орд. Отечественной войны 1 ст., 2 ст.,
Красной Звезды, мед. «За боевые заслуги».
ПОСНЫЙ
ВЛАДИМИР
МИНОВИЧ
(02.05.1924, Днепро
петровская обл.). Рядо
вой. Образование сред
нее. Уч. ВОВ с октября
1943. В составе 24. гв.
ВДП 10 гв. ВДД освобож
дал Кривой Рог. Тяжело
ранен. Работал на РУ им. К.Либкнехта. На
гражден орд. Отечественной войны 1 ст.,
медалями.
ПОТАПЕНКО
ИВАН
ДМИТРИЕВИЧ
(03.06.1923, Кемеров
ская обл.). Сержант. Об
разование среднее. Уч.
ВОВ с июня 1942. В со
ставе 58 ав. эс. 17 ВА ос
вобождал Кривой Рог.
Войну закончил в Авст
рии. Работал кузнецом на КМК. Награжден
орд. Отечественной войны 2 ст., мед. «За
боевые заслуги» (2) и др.
САВЕЛЬЕВ
ПЕТР
ПЕТРОВИЧ
(25.09.1922, Казах
стан). Сержант. Окон
чил Харьковский уни
верситет (1966). Уч. ВОВ
с января 1942. В соста
ве 604 СП 195 СД осво
бождал Кривой Рог.
Войну закончил в Болгарии. Служил в ар
мии. Награжден орд. Отечественной войны
2 ст., мед. «За боевые заслуги» и др.
САГАЙДАК
НАДЕЖДА
ГРИГОРЬЕВНА
(26.08.1923, Полтавс
кая обл.). Рядовая. Обра
зование среднее. Уч. ВОВ
с октября 1943. В соста
ве полевого госпиталя ос
вобождала Кривой Рог.
Войну закончила в Бол
гарии. Работала на КМК. Награждена орд.
Отечественной войны 1 ст., медалями.
СКИРКО
ВЛАДИМИР
НИКИФОРОВИЧ
(24.03.1924, Днепро
петровская обл.). Ст.
сержант. Окончил КГРИ
(1952). Уч. ВОВ с января
1944. В составе 956 ар
тполка 394 СД освобож
дал Кривой Рог. Войну
закончил в Болгарии. Работал гл. энергети
ком «Кривбассруды». Награжден орд. Отече
ственной войны 1 ст., мед. «За боевые зас
луги» и др.

СКРЕТНЕВ
НИКОЛАЙ
ФЕДОРОВИЧ
(20.02.1924, Иркутс
кая обл.). Сержант.
Окончил Харьковский
юридический институт
(1964). Уч. ВОВ с июня
1942 в составе 523 СП
188 СД. Во время боев за
Кривой Рог командир орудия. Войну закон
чил в Молдавии. Работал в «Кривбассгеоло
гии», комбинате «Укрторгтехника». Награж
ден орд. Отечественной войны 1 ст., меда
лями «За отвагу» (3), «За боевые заслуги»,
Грамотой Президиума Верховного Совета
Украины и др.
СОШНИКОВ
МИХАИЛ
НИКОЛАЕВИЧ
(15.11.1923, Саратов
ская обл.). Рядовой.
Окончил офицерские
курсы (1946). Уч. ВОВ с
июля 1942. В составе
172 гв. СП 57 гв. СД ос
вобождал Кривой Рог.
Войну закончил в Берлине. Работал юрис
том на кирпичном заводе. Награжден орд.
Отечественной войны 2 ст., мед. «За отва
гу», «За боевые заслуги» и др.
СТАДНИК
ЛИДИЯ
НИКОЛАЕВНА
(09.02.1925, Пермь).
Рядовая. Образование
среднее. Уч. ВОВ с ав
густа 1943. В составе
госпиталя № 5147 ос
вобождала Кривой
Рог. Войну закончила
в Вене. Работала в ЖКО КМК. Награжде
на орд. Отечественной войны 2 ст., ме
далями.
ТАРАНУШЕНКО
ИВАН
СТЕПАНОВИЧ
(11.11.1921, Киевская
обл.). Рядовой. Образо
вание н/среднее. Уч.
ВОВ с июля 1941. Кри
вой Рог освобождал в со
ставе 767 СП 228 СД. Ра
нен на Южном Буге. Ра
ботал в ЖКО РУ им. Р.Люксембург. Награж
ден орд. Отечественной войны 2 ст., Славы
3 ст., медалями.
ТИМОФЕЕВА
ЮЛИЯ
ПЕТРОВНА
(02.05.1925, Никола
евская обл.). Рядовая.
Окончила н/среднюю
школу. Уч. ВОВ с декаб
ря 1943. В составе 46
отд. батальона связи 46
А освобождала Кривой
Рог. Работала бухгалтером. Награждена орд.
Отечественной войны 2 ст., мед. «За отва
гу» и др.

ТКАЧЕНКО
АНДРЕЙ
АНДРЕЕВИЧ
(07.03.1924, Алтай). Ря
довой. Окончил семилет
ку. Уч. ВОВ с марта 1943.
Связист управления ко
мандующего артиллери
ей 46 А в боях за Кривой
Рог. Войну закончил в
Вене. Работал в УЖДТ РУ им. К.Либкнехта.
Награжден орд. Отечественной войны 2 ст.,
«Знак Почета», мед. «За отвагу», «За боевые
заслуги» и др.
ТЮЛЮПА
ЕВГЕНИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
(07.08.1925, Киевская
обл.). Мл. сержант. Окон
чил ФЗУ. Уч. ВОВ с фев
раля 1944. В составе 177
СП 236 СД освобождал
Кривой Рог. Войну за
кончил в Белграде. Рабо
тал на ш. «Центральная». Награжден орд. Оте
чественной войны 1 ст., мед. «За отвагу» и др.
ТЯГНИБЕДА
АНАТОЛИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
(08.01.1924, Кировог
радская обл.). Рядовой.
Окончил Криворожский
автотехникум (1971). Уч.
ВОВ с октября 1943 в со
ставе 352 отд. саперного
батальона 188 СД. Ранен под Кривым Рогом.
Войну закончил в Вене. Работал автослесарем.
Награжден орд. Отечественной войны 1 ст.,
Красной Звезды, мед. «За отвагу» и др.
ФУРТ
ИВАН
ФИЛИППОВИЧ
(05.01.1921, Лозо
ватка).
Почетный
гражданин Кривого
Рога (1994). Окончил
Криворожский гор

ный техникум (1965). Уч. ВОВ с октяб
ря 1943 в составе особого отряда Шуру
пова. Принимал участие в спасении
плотины КРЭСа. Войну закончил в Вен
грии. Работал на руднике «Сухая Балка».
Награжден орд. Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 ст., Славы 3 ст.,
мед. «За отвагу» и др.
ХАБРО
БОРИС
СЕМЕНОВИЧ
(1926, Кривой Рог).
Ст. сержант. В 1943 ос
вобождал Кривой Рог в
составе 19 гв. ВДП 10 гв.
ВДД 3го Украинского
фр. Войну закончил в
Праге. Награжден орде
нами Отечественной войны 1 ст., Красной
Звезды, «За мужество» 3 ст.
ЯВОР
ПАВЕЛ
ФЕОФАНОВИЧ
(15.06.1925, Днепро
петровская обл.). Сер
жант. Образование н/
среднее. Уч. ВОВ с но
ября 1943. В составе
разведроты 82 гв. СД ос
вобождал Кривой Рог.
Войну закончил в Берлине. Работал соста
вителем поездов на КМК. Награжден орд.
Отечественной войны 1 ст., Славы 2,3 ст.,
мед. «За отвагу» и др.
ЯКИМЕНКО
ГРИГОРИЙ
ФИЛИППОВИЧ
(10.01.1925, Днепро
петровская обл.). Сер
жант. Образование
высшее. Во время боев
за Кривой Рог механик
водитель 7го мехкорпу
са. Работал преподава
телем в Криворожском пединституте. Науч
ный работник.Награжден орденами Отече
ственной войны 2 ст., Красной Звезды, «За
мужество» 3 ст.
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В тенистом комсомольском парке города Кривой
Рог недавно вырос небольшой холм братской могилы.
Комсомольцы перенесли сюда останки своих герои
ческих товарищей, молодых подпольщиков, зверски
замученных фашистскими извергами в сентябре
1943 года. Многотысячная колонна через весь город
провожала тела своих мужественных друзей и у
открытой могилы поклялась фронтовым трудом на
восстановлении отомстить за их смерть немецким
варварам.
Скромный постамент воздвигнут сейчас у свежей
могилы. На нем начертаны имена пяти героевкомсо
мольцев. Вот они:
Николай Решетняк – родился в 1925 году,
Анатолий Жовтуха – родился в 1926 году,
Алексей Щербак – родился в 1925году,
Николай Ходич – родился в 1925 году,
Груня Романова – родилась в 1921году.
Молодой восстановитель! Склони голову перед
свежей могилой. Здесь лежат останки твоих сверст
ников, которые отдали свою жизнь в борьбе с немец
кофашистскими извергами. Они боролись за свобо
ду и независимость своей Родины, за твою свободу, за
честь и свободу твоего отца, брата, сестры, за свободу
родного Криворожья.

«МЫ ВАС НЕ ЗАБУДЕМ.
ЗА ВАС ОТОМСТИМ»
Это были тяжелые дни в жизни нашей Родины. От Черного до Балтийского моря на
нас двигались закованные в броню немецко#фашистские полчища. Варварски напав
на мирную советскую страну и пользуясь временным своим превосходством, зани#
мали они один город за другим. Немецкие танки двигались через Белоруссию и
Смоленск к Москве. Они прошли через три прибалтийских советских республики и
затянули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Кованый сапог немецкого солдата
топтал землю Украины. В августе 1941 года войска оккупантов заняли Криворожье.

Нет, только не молчать
Анатолию Жовтухе, ученику 9 класса 15
й Криворожской средней школы было в это
время всего 15 лет. Его друг и однокашник
Николай Решетняк был всего на год старше.
Друзья вместе учились, вместе строили
планы своего будущего, а будущее открыва
лось перед ними широко и заманчиво. Друзья
хотели поступить в ВУЗ. Но в какой? Меди
цинский, педагогический, авиационный, ко
раблестроительный… Выбор был большой.
Наша страна широко раскрывала двери перед
каждым молодым человеком. Учись, и ты смо
жешь стать неустрашимым соколом и про
кладывать по примеру Чкалова новые трас
сы между материками. Учись, и ты будешь
врачом, моряком, мастером горных разрабо
ток. Окончательное решение можно было от
ложить до осени. А пока надо было восполь
зоваться благами южного лета и, закончив
учебный год, как следует отдохнуть.
Но лето 1941 года началось варварскими
бомбардировками. Тучи немецких стервят
ников прокладывали путь фашистским тан
кам, неся на своих крыльях смерть и разру
шение мирным советским городам. В Кри
вой Рог вступили немцы. Мысли о высшем
образовании пришлось отложить. Сейчас
Николаю Решетняку и Анатолию Жовтухе
надо было скрываться в балках, погребах,
чтобы не попасть в полицейскую облаву и не
оказаться на фашистской каторге.
Они были молоды. Только вчера они еще
гоняли футбольный мяч в школьной коман
де и вдруг внезапно, при одном только появ
лении немцев, им пришлось познать ужас и
гнет оккупированного города. Они мечтали
о трансатлантических перелетах, а немец
загнал их в темные, сырые погреба. Они тя
нулись к солнцу, а немец закрывал от них
солнце и заставлял скрываться от дневных
облав, вести ночной образ жизни.
В пятнадцать лет Анатолий Жовтуха уже
видел повешенными своих товарищей, на
его глазах вели на расстрел многотысячную
колонну сограждан: стариков, женщин, де
тей. Немцы обрекли этих безвинных людей
только за то, что они были евреями. Николай
Решетняк был свидетелем страшной сцены.
Банда пьяных гестаповцев устроила псовую
охоту на группу плененных красноармейцев.
Разъяренные псы рвали раненых на части,
а он должен был смотреть на это и молчать.
Это был тяжелый, страшный год. Он сде
лал вчерашних мальчиков взрослыми муж
чинами. Видеть и молчать? Нет, только не
молчать. Николай Решетняк вспомнил сло
ва пламенной большевички Пассионарии:
 Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Слушайте, говорит Москва
Когдато, еще в пионерском отряде, Нико
лай и Анатолий были в радиолюбительском
кружке. Они вспомнили об этом теперь и зна

ния, приобретенные ими в отряде, пришлись
очень кстати. Мы видели два приемника,
сконструированные Решетняком и Жовту
хой летом 1942 года.
Неказистые на вид, они сыграли большую
службу юным подпольщикам. Эти приемни
ки займут свое место на выставке «Комсомол
в Отечественной войне». Они будут служить
олицетворением величия и силы советской
молодежи, свидетельством ее преданности
Родине.
Дома, среди старых книг и тетрадей Ана
толия Жовтухи, мы нашли несколько лист
ков из блокнота с записями сводок Совин
формбюро. Сначала эти сводки переписыва
лись от руки, и их расклеивали по ночам на
улицах города. Расклейкой занимались Алек
сей Щербак, Николай Ходич, Груня Романо
ва и Люба Малорай, вступившие в группу
Решетняка и Жовтухи, разделявшие вместе
с ними все опасности подпольной работы.
Воспитанники двух школ Кривого Рога № 15
и № 19 оказались замечательными патрио
тами. Их имена будут записаны в летописи
Отечественной войны золотыми буквами.
Они жили и боролись с гордо поднятой голо
вой, как и следует сынам и дочерям славно
го комсомола.
От рукописных сводок Советского инфор
мбюро молодые подпольщики перешли к ли
стовкам и воззваниям. Николай Решетняк
при помощи неизвестных друзей (их имена
еще не установлены) достал в типографии
фашистской газеты шрифт. Вместе со свои
ми товарищами он сконструировал кустар
ный печатный станок, освоил в подполье
типографское дело и выпускал листовки ти
ражом в пятьдесят – сто экземпляров. Ком
сомольцы клеймили в этих листовках преда
телейнационалистов, призывали молодежь
сопротивляться немецкому насилию, воору
жаться, уходить в партизанские отряды.
Маленькие листовки, отпечатанные юны
ми подпольщиками на листках из ученичес
ких тетрадей, подымали дух у населения,
наполняли мужеством тех, у кого опускались
руки, разоблачали провокаторов, изменни
ков Родины.

История
негодных радиостанций
В мае 1943 года в городе перестала рабо
тать электростанция. Замолкли приемники
Решетняка и Жовтухи, прервалась связь.
Юные подпольщики принимают решение
устроиться на работу в парк связи немец
кой армейской группы. Расположившись на
территории металлургического завода,
парк связи ремонтировал радиопередаточ
ные станции для немецких частей, отправ
ляющихся на фронт.
Попав на территорию металлургическо
го завода, подпольщики получили доступ к
радиоприемникам и вновь связались с Мос
квой. Тайно, по утрам и после окончания

работы, Решетняк и Жовтуха настраивали
волну на позывные сигналы радиостанции
«Коминтерн», а ночью они вновь писали и
печатали свои листовки.
Одновременно с пропагандистской рабо
той юные подпольщики решили начать и
диверсионную. Армейская группа связи
должна была снабжать немецкие части ис
правными радиопередаточными станция
ми. Нет, не получат немцы на вооружение
хорошую связь! Вместо того, чтобы приво
дить в порядок немецкие радиостанции,
Решетняк и Жовтуха выводили их из строя.
Делали они это весьма умело и осторожно.
Уже перед самой отправкой радиопереда
точных станций, когда нужно было только
уложить их в ящики, юные подпольщики
заменяли какуюто невидную, но нужную
деталь негодной. Немецкие танковые диви
зии получали на фронте бракованные ра
диостанции.
Гестаповцы установили специальную
слежку за мастерской, но никак не могли
напасть на след подпольщиков. Тогда они
подослали в ремонтную бригаду предателя.
И вот 17 августа 1943 года гнусный измен
ник Родины выдал всю подпольную группу.
Шесть комсомольцев оказались в застенках
гестапо.

Их не сломили пытки
Целый месяц комсомольцы провели в
мрачных затхлых камерах фашистской
тюрьмы. Тридцать дней заточения, трид
цать дней пыток, истязаний, издева
тельств. Много раз комсомольцев вызыва
ли на допрос к следователю, им обещали
свободу, если они расскажут подробно о сво
ей организации, выдадут тех, кто помогал
им в работе, сообщат, в какие воинские ча
сти они отправляли негодные радиостан
ции. Но среди юных подпольщиков не ока
залось предателей. Ни пытки, ни истязания
не сломили их духа.
Шестнадцатого сентября вечером на
чальник тюрьмы сообщил заключенным
приговор фашистского суда.
Пятеро подпольщиков: Николай Решет
ник, Анатолий Жовтуха, Алексей Щербак,
Николай Ходич и Груня Романова были при
говорены к смертной казни. Люба Малорай
была присуждена к пятнадцати годам катор
ги. Казнь должна была совершиться утром.

Ночь перед расстрелом
Впереди только одна ночь жизни.
Страшная ночь в камере смертников. Но и
эта страшная ночь не сломила приговорен
ных.
Перед нами пять посмертных писем осуж
денных. Они адресованы родителям, товари
щам и подругам и написаны в ночь казни.
«Мои дорогие родители! Я пишу это пись
мо в последние минуты своей короткой мо
лодой жизни. Шлю вам последний горячий
юношеский привет. В последний раз целую
вас, мои дорогие родители, и свою любимую
маленькую сестренку Жанну.
Пишу письмо, лежа на полу. Сейчас еще
жив, а завтра буду уже мертвым. Вы, может
быть, сидите сейчас во дворе и не думаете,
что ваш сын рано утром будет расстрелян.
Как бы я хотел быть в эту ночь с вами и лас

кать свою сестричку. Я рад за вас: вы буде
те спать сегодня спокойно, не зная, что ва
шему сыну осталось жить меньше часа. Бе
регите себя. Прощайте».
Так писал Анатолий Жовтуха. И он, и Ре
шетняк, и Алексей Щербак в свою после
днюю ночь старались в своих предсмертных
письмах успокоить родных и близких, что
бы сгладить родителям тяжелую весть о
преждевременной смерти их детей.
Утром смертники были переданы в руки
палача, и «черный ворон» повез их к месту
казни.
Цепь полицейских частоколом выстрои
лась вокруг городского парка, где немецкие
изверги производили расстрел. Комсомоль
цев выводили из машин поодиночке, со скру
ченными назад руками. Здесь палач приве
шивал каждому над сердцем белый лист бу
маги. Он был близорук, этот бандит боялся
промахнуться. Затем осужденных загнали в
узкий квадрат из колючей проволоки, чтобы
они не сбежали, и расстреляли.

Мы не забудем вас
Мужественно приняли свою смерть ком
сомольцы. Ни у одного не вырвалось ни сло
ва о пощаде. За всех пятерых сказал их во
жак Николай Решетняк.
 Не жить и вам, палачам,  крикнул он
страже. – Мы не одни, за нас отомстят!
Груня Романова была не убита, а тяжело
ранена, но полицейские бросили ее в моги
лу вместе с трупами Решетняка, Жовтухи,
Ходича и Щербака. Девушка еще нашла в
себе силы, приподнялась на одно колено,
чтобы выбраться из могилы, но гнусные фа
шистские палачи остались верными себе.
Один из полицейских толкнул ее лопатой
обратно в яму, и она была засыпана землей
в общей могиле.
Так жили, боролись и умерли пять юных
подпольщиковкомсомольцев из группы
Николая Решетняка и Анатолия Жовтухи.
Не прошло и полугода, как сбылись пред
смертные слова Николая Решетняка. Роди
на отомстила за мученическую смерть сво
их верных сынов. Красная Армия очистила
Криворожье, и многие из тех, кто судил,
пытал и издевался над нашей молодежью,
поплатились за это своей подлой жизнью.
Криворожские комсомольцы, чтя память
своих героических товарищей, перенесли
их останки в свой городской парк и похоро
нили их под сенью вековых деревьев. Пусть
пока над свежей могилой стоит скромный
памятник. Мы знаем: придет время, и здесь
будет воздвигнут памятник из мрамора и
гранита. В своем предсмертном письме к то
варищам Николай Ходич писал:
Хоч роки пройдуть
І час промине,
Ти глянеш на підпис
Згадаєш мене.
Мы будем помнить вас, дорогие товари
щи! Советская молодежь никогда не забудет
ваших имен. Мы не будем знать покоя, пока
из нашей страны не будет изгнан после
дний немец. В стахановском труде, в герои
ческой борьбе на фронте советская моло
дежь продолжает дело освобождения нашей
Родины, за которое вы отдали свои молодые
жизни.
Н.Семенов
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Тиша класів

ЇМ ВІДБУДОВУВАТИ
Йдуть заняття в школі ФЗН коксохімічного заводу. Він ще лежить у
руїнах. Цим хлопцям відновлювати коксові батареї, створювати потуж"
ну ремонтну базу. Юнаки уважно слухають викладача, вдивляються в
креслення. Такі знання незабаром згодяться. На календарі осінь 1948 р.

ЗА ДВОХ І ТРЬОХ
У німців були плани використовувати потенціал Кривбасу на свою користь. Відомо, що
фашисти захопили наше місто практично без бою. Танки з 14+го моторизованого корпусу
увійшли на вулиці з відкритими люками. Та навіть за це командир цього з’єднання на
гусеницях і колесах генерал фон Віттерсгейм одержав із рук Гітлера дубові листи до свого
лицарського хреста (за Париж). Тим самим верхівка рейху підкреслила важливість Криво+
різького басейну для економіки Німеччини. Недаремно ж сюди з’їхались провідні спеціал+
істи з гірничої справи та металургії. І плани, щодо використання можливостей Кривбасу,
вони будували широкомасштабні та далекосяжні. Треба зазначити умілі дії криворізьких
підривників та армійських саперів. Коли стало зрозуміло, що місто доведеться залишити,
виник блискавичний план зруйнувати все цінне, що не підлягає вивезенню. Тоді вибухи
лунали вдень і вночі. Ретельне руйнування промислових об’єктів призвело до того, що
окупантам нічого було відбудовувати. Легше все згорнути до купи і закласти новий май+
данчик. З цим загарбники впоратися не встигли, не можна й відкидати діяльність кривор+
ізьких підпільників. Здебільшого вони перебували в комсомольському віці й приховали
від ворога свої квитки. Це й група Решетняка, й Демиденка, й Гриньова. Патріоти не дали
відбудувати жодної криворізької шахти. Гітлерівці зрозуміли, що в Кривбасі їм уже нічо+
го не світить. Вони взагалі опустили руки, коли їх війська зазнали поразки на Курській
дузі. І тоді варвари почали все трощити, нищити, підривати, палити. Застосовували такти+
ку випаленої землі. Все це робилося з німецькою педантичністю. Часу на вандалізм у
носіїв «нового порядку» цілком вистачало. Особливо дісталося районній електростанції,
заводу «Комуніст», шахтам, корпусам двох інститутів, клубам, лікарням. Державна комі+
сія, яка оглянула Кривбас одразу після визволення, констатувала, що загальні збитки
міста складали 1.2 млрд. карбованців. На той час цифри астрономічні.
Цілому поколінню знекровленої
війною країни довелося виявити
справжній трудовий героїзм, аби
підняти наш Кривбас з руїн. Це
було вдруге в історії. Практично за"
ново будували шахти після грома"
дянської війни. На другу відбудову
припадали ще й металургійний,
коксохімічний заводи, електрос"
танція та ін.
Першими на відбудову піднялися
гірники ШУ ім. Леніна. Їх уже
звільнили від фашистів, а центр
Кривого Рогу ще перебував у руках
окупантів.
Вони продов"
жували ни"
щити все, що
не вдавалося
прихопити із
собою під час
втечі. На руї"
ни Ленінсько"
го рудника ве"
лику групу мо"
лоді привів їх
ватажок Се"
мен Середен"
ко. Комсо"
мольці обсте"
жили терито"
рію і виявило"
ся, що відбу"
дову доведеть"
ся починати
голіруч. Ось
учні руднич"
ної
школи
ФЗН Кіяшко та Кудінов витягли з
підбитих німецьких танків дизельні
двигуни, перебрали їх та пристосу"
вали до електроенергетичних по"
треб. Так рудник, що ледь став огов"
туватися після визволення, одер"
жав перший струм. Швидко сфор"
мувалися комсомольсько"мо"
лодіжні бригади під керівництвом
Івана Вареника, Юрія Дорохова,
Федора Минка. Невдовзі за особливі
заслуги у відбудові їм присвоїли по"
чесне найменування фронтових. І
ось перші результати. Протягом
1945 року (почали видавати руду на
гора в травні 1944 р.) ШУ ім. Орд"

жонікідзе відправило металургам
Донбасу та Ліпецька 87 тисяч тонн
криворізької залізної руди. При
цьому молодь рапортувала про
178% виконання норм. Також ком"
сомольці розіграли лотерею, заро"
били при цьому 8,3 тис. крб., які на"
правили на підтримку сімей фрон"
товиків. Походили по дворах, по"
спілкувалися і стягнули на рудний
двір до однієї тисячі деталей та аг"
регатів, які стали в нагоді під час
відбудови шахти. Ось, що писав ко"
лектив редакції газети «Комсомоль"
ская правда» в
Криворожье»
від 26 травня
1944 р.: «Ком"
ітет комсомо"
лу рудника ім.
Артема зат"
вердив пер"
ших делегатів
на зліт моло"
дих гірників
Криворіжжя.
Це кращі з
кращих бри"
гадирів моло"
діжних бри"
гад і молоді
робітники:
Марія Колес"
ник, Анатолій
Малютін,
Флора Шос"
так, Микола
Юрчук, Надія
та Катерина Єгорови. В їх бригадах
кожен працює за двох, за трьох».
Саме в той час на ШУ ім. Артема
приїхали 130 дівчат"колгоспниць із
Софіївського району. Вони виріши"
ли допомогти у відбудовах шахт.
Прибульців"добровольців супро"
воджували ударниці Флора Шостак
і Ольга Лашко. У червні 1944 року
комсомольці ШУ ім. Артема на су"
ботнику завантажили перші 100
тонн криворізької руди для Єна"
кіївського металургійного заводу.
Руки в ті скрутні часи цінувалися на
вагу золота. Якось комсомольці"ар"
темівці відвідали поранених Н"

ського госпіталю. Концерт дали, по"
спілкувалися. Лікарів, медсестер та
тих, хто вже одужував, запросили
до себе. І прийшли! Ще й допомог"
ли на суботнику. Розбирали бункер,
підвозили щебінку.
Тим часом у сели"
ще ШУ ім. К.Лібкнех"
та прийшла питна
вода. Цьому доклали
зусиль молодіжні
бригади електриків
Береславця, Забу"
бенка та котельника
Вітейського. Флора
Шостак звернулася
до молоді Кривбасу
йти в шахтні забої.
Це дало результат.
Багато хто відгукнув"
ся. У заяві Євгенії
Богдан, робітниці
ВКБО, написано, що
її на землі може замі"
нити будь"хто, а ось саме під зем"
лею бачить вона своє місце в ці
складні часи відбудови. Бригада
Леоніда Студентова із шахти ім.
Ворошилова одержала завдання
витягти із старого кар’єра все, що
там збереглося із техніки. За нор"
мою виходило дві вагонетки, а вий"
шло всі вісім. Норма на 400%! Че"
рез добу вийшли всі 500%.
Як не згадати про Надію Єгоро"
ву. Дочка гірника, вона й сама
прийшла на рудник ім. Артема.
Замінила батька, який загинув під
час аварії на шахті ще до війни.
Надійка до німецької навали встиг"
ла закінчити дев’ять класів СШ №
31. Прослідкували її «кар’єрний»
зріст протягом 1944 року: 03.03 –
паспортистка, 20.04 – муляр пром"
дільниці, 10.12 – скреперист
дільниці № 5 шахти ім. Кірова.
Саме Надія автор гасла: «Збудуєш
шахту – іди в забій!». Так і створи"
ли першу в Кривбасі жіночу комсо"
мольсько"молодіжну бригаду, яка
згодом стала фронтовою. За почи"
ном Н.Єгорової відомий кінодоку"
менталіст, лауреат Сталінської
премії СРСР О.Ковальчук у 1945

році створив стрічку «Відродження
гіганта», а письменниця І.Ірошни"
кова в 1948 році написала доку"
ментальну повість «Надежда Его"
рова». Криворожанка стала чле"
ном ЦК ЛКСМУ, делегатом ХІІІ
з’їзду ЛКСМУ. Надія одержала По"
чесну грамоту ЦК ЛКСМУ. Осо"
бисті норми виконувала на 160"
200%, очолювала цехову комсо"
мольську організацію. Хто може
сьогодні підрахувати скільки руди
видобули на"гора ці тендітні
жіночі руки. Маємо на увазі й
Надію Єгорову та всіх її прихиль"
ниць. У 1975 році Надії Семенівні
Чорній"Єгоровій присвоїли звання
Почесного громадянина Кривого
Рогу. За заслуги в ті
40"ві буремні роки.
По"ударному пра"
цювали комсомольці
Криворізької КРЕС.
Ось що залишили фа"
шисти від котла № 1.
Колектив
цього
підприємства мав
докласти всіх зусиль
аби запустити елект"
ростанцію. За макси"
мально короткий
строк відновлюються
портали відкритої
підстанції, потужна
трансформаторна
група. При цьому
відзначилися бригади Головка, Ря"
біца, монтажники Полусмяка, Мої"
сєєнко. По три норми за зміну ви"
конували молоді стахановці Парен"
ко, Журавльов, Овчаренко, Гірін,
Голтяєва. 25 травня 1944 року
підприємства міста одержали пер"
ший струм від потужностей КРЕС.
На ШУ ім. Комінтерна бригада
бурильників комсомольця Волкова
місячний план виконала за 13 діб.
Серед тих, хто осяяв себе і свій час
славою бурильники Федір Кова"
ленко, Григорій Нешкан, Михайло
Шелемех, Тарас Шурник. Невдовзі
цей дружній колектив рапортував
про те, що бригади денне завдан"
ня виконували на 115%. Молоді
криворізькі гірники таким чином
відповіли на щільний наступ
військ Ленінградського фронту на
Карельському перешийку.
Комсомолець"водій Плистун
своїми руками відремонтував тро"
фейний автомобіль і робив за зміну
по 23 ходки із перевезення цегли
для відбудови артемівської рудні.
Окупанти пограбували ШУ ім.
Дзержинського на 100 млн. крб. І
вже на кінець 1944 року гірники

цього велета відправили на заводи"
замовники 197 тисяч тонн залізної
руди. Молоді та більш досвідчені
рудокопи «Дзержинки» заради цьо"
го встановили 278 індивідуальних
та 240 бригадних рекордів у
бурінні та видобутку цінної стра"
тегічної сировини.
Заводчани «Комуніста» не доче"
калися з фронту 59 кращих своїх
представників. Вони загинули на
війні. На їх місце прийшли інші.
Побачили страшну картину.
Суцільні руїни. Легше було новий
завод побудувати. Та ні, взялася
молодь за відбудову. Молодий то"
кар Микола Субота почав точити
деталі під відкритим небом. За
трьох звитяжець працював. У 1945
році комсомольська організація
заводу гірничого машинобудуван"
ня нараховувала 150 осіб. Молодь
рушила в усі напрямки з агітацій"
ними намірами. Ось Марія Лаврен"
ко привезла з Кіровоградщини ве"
лику групу дівчат. На відбудову
Кривбасу! Саме вони виготовляли
перший післявоєнний перфора"
тор. Він мав назву «Перемога». Іна"
кше й бути не могло.
На заводі «Криворіжсталь» ро"
зумні голови подумали не тільки про
темпи відбудови (купа залізобетону,
набитого снарядами та вогнем кам"
іння), а й про кадри, які будуть це
робити. Це ми про школу ФЗН. Її
відкрили ранньої весни 1944 року.
КМЗ відроджував весь Радянський
Союз. «Спецбудтрест» №2 завербу"
вав на відбудову важкої індустрії
Кривбасу понад 40 тис. осіб. В основ"
ному, звичайно, молодь. Це вона за
короткий проміжок часу спромогла"
ся довести потужність заводу «Чер"
воний Жовтень» до 500 тис. штук
цеглин щомісяця. Ось такі обсяги!
Інакше й не могло бути.
Такого історія ще не знала. Мен"
ше ніж за рік у Кривому Розі вда"
лося відновити видобуток руди на
32 шахтах, відкрити 2 інститути
(гірничорудний та педагогічний),
48 шкіл, 17 лікарень, театр та кіно"
театр. Молодь відновлювала лінії
швидкісного трамвая. До міста
продовжували повертатися вчо"
рашні фронтовики. Більшість –
комсомольці. Хто став до відбудо"
ви, хто повернувся до війська, а хто
пішов викладати до шкіл ФЗН.
Люди 40"х залишили по собі добру
пам’ять. Останні п’ять років наші
горе"політики намагалися, м’яко
кажучи, замовчати подвиг відбудо"
ви. Не вийшло! Подвиг не можна
замовчати.
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Слухачі профтехшколи на ШУ ім. Артема (1929) Публікується вперше
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Шахта «Комунар». Забійники. Наставники та учні (1928)

РОБІТНИЧА АЛЬМАМАТЕР
Для Кривбасу громадянська війна закінчилася повною руйнацією, безладом, зубожінням
городян. Проблем і без того вистачало, а тут ще й голод 1921#1922 рр. Сучасні дефолти #
просто іграшки в порівнянні з тим, в якому стані опинилася країна під час братовбивчої
війни 1918#1921 років. При цьому а ні коштів, а ні кадрів. Словом, ситуація зайшла
у глибокий кут і вважалася патовою. Відомо, що першим навчальним закладом статутом
вищим ніж звичайна школа, став вечірній гірничий технікум, який згодом дав базу для
створення Криворізького гірничорудного інституту. На своїй зорі технікум мав лише три
відділення та вечірні курси, що готували нашвидкоруч гірничих майстрів.
Та перш за все  відбудова про
мисловості. А для цього необхідні
робітничі кадри. Їм належало без
посередньо піднімати шахти, кар
’єри з руїн. І ось до підготовки
фахівців нижчої ланки зроблені
перші кроки. У тому самому голод
ному 1921 році. Професійно
технічні курси відкрилися на
трьох рудниках. Щоправда, те за
лізяччя та попіл важко було назва
ти підприємством. Як би там не
було, а саме на ШУ ім. Леніна,
К.Лібкнехта та Артема одразу на
брали до 130 юнаків. Вони й ста
ли першими на Криворіжжі випус
книками профтехшколи. Скажімо,
на Артемівській рудні такими були
Григорій Гопкало, Юхим Кузен
ков, Леонід Ларков, Яків Артемен
ко, Кирило Руденко. Відомо також,
що ці курсисти після закінчення
навчання зібрали кошти і перека
зали їх на складання літаків для
ВПС. Почалася ера славнозвісних
шкіл фабричнозаводського на
вчання. Напівлегендарні ФЗН!
Скільком тисячам із юної парості
вони дали путівку в життя. Більше
трьохсот професій готували кри
ворізькі школи із таким статутом.
Серед перших випускників ФЗН
Григорій Федорус. У роки війни він
очолював групу кінематог
рафістів, які знімали страхіття
19411945 років. А потім Григорій
Аврамович став професором, док
тором технічних наук. Із довоєн
них фезеушників видатний буді
вельник Кривбасу, Герой Соціалі
стичної Праці Олександр Побор
чий; партійний і державний діяч,
кавалер двох орденів Леніна, орде
на О.Невського та інших, заступ

ник міністра чорної металургії Ук відбудовувалися. Кілька з випуск
раїни Віктор Олейников; знаний у ників вступили на робітфак. Міська
30ті роки гірничий керівник казна передала на потреби систе
Олексій Волочаєв, сотні, тисячі ми профтехосвіти в 19251926 на
прізвищ. До речі, зовсім недавно вчальні роки майже 90 тис. крб.
вдалося встановити, що Олексій Цих коштів вистачало на утриман
Волочаєв викладав у школі ФЗН, а ня міських професійних шкіл. І
його молодші брати Сергій та Да ФЗН, і ГПШ. Зростала кількість
нило були його учнями. Такий собі професій. І не тільки гірничих.
сімейний підряд. Чому не приклад Місто набуло розвитку і жило не
для наслідування. Один із перших тільки шахтами і кар’єрами. Орган
вихованців ФЗН Жовтневого шах ізатори такої системи підготовки
тоуправління Іван
кадрів враховували
Пушкаренко. Його
потреби в спеціалі
життя обірвалося під
стах торгівлі та об
час війни. Він добро
слуговування. Все це
вільно пішов на
відбувалося ще до по
фронт одразу після
яви
п’ятирічних
визволення Дніпро
наспівів, глобальної
петровщини. Школи
індустріалізації. Еко
робітничої майстер
номіка
тільки
ності виховували не
піднімалася на ноги,
тільки фахівців, а й
ліквідовувала на
патріотів. У важкі
слідки громадянсь
для країни часи ці
кої війни, що смер
люди захищали її від
чем прокотився по
ворогів. Не всі повер
величезній тери
талися додому. Ось
торії. Не обігнув він і
як Іван Пушкаренко.
гірничий Кривбас.
Загалом, перший
Тим часом на рудни
набір школи ФЗН на
ку Леніна ( бувший
Жовтневому рудни І.Пушкаренко
ім. Колачевського) по
ку складав більше
горищах і підвалах
ста юнаків та дівчат. Майстрів збирали дітейсиріт. Для них
гірничих професій готували ще й відкрили спеціальну школу. Для
школи гірничопромислового на всіх – гірничі професії. Поступово
вчання.
вимальовувався термін навчання.
Курс навчання короткий, про Після семирічки – 2,5 роки. Систе
грама насичена. Перші такі на ма розвивалася швидкими темпа
вчальні заклади з’явилися на тій ми. На початок індустріалізації в
же Жовтневій рудні, а ще на ШУ ім. Кривбасі діяло 4 школи ФЗН, 9
Артема. Загалом, перший випуск ГПШ. Більше двох тисяч юнаків та
складав 200 чол. Такий бажаний дівчат здобували там кожний свій
трудовий десант на шахти, що фах. І всетаки кваліфікованих ро
бочих кадрів конче не вистачало.
Відкривалися курси профмайстер
ності. Від буровика до машиністки.
Слава про Ямчицьку сільгоспшко
лу гриміла ще до революції. Серед
її вихованців видатний радянський
льотчик, в громадянську війну
тричі нагороджений орденом Чер
воного Прапора, а згодом комкор
ВПС Іван Павлов.
За радянських часів школа про
довжувала діяти під назвою Жовт
невої. Молодь втягнули в дискусію
про «затухання» Кривбасу, як руд
ної бази півдня СРСР. Більшість із
них не хотіли миритися з цим.
Йшли на шахти, піднімали їх, видо
бували нагора високоякісні тонни
промислової руди, і тим самим ря
тували репутацію гірничорудного
Зовсім недавно вони навчалися в гірничих школах.
басейну. А куди без молоді. З’яв
Саме їм довірили видобувати перші вітчизняні перфоратори
ляється новий вид підготовки

Брати Волочаєви. Старший Олексій – викладач,
Сергій і Данило – учні школи ФЗН (1933). Публікується вперше
гірників. На руднику ім. Фрунзе артполку. При цьому командир осо
відкрили шахтушколу. Учнів на бисто виніс прапор частини. Диві
вчали професії прямо в забої, біля зіон Наумова на смерть стояв про
верстатів тощо. Дієвою формою ти німецьких танків під Прохорів
навчання виявилася. Це дозволило кою. За липневі бої 1944 року
навіть
скоротити
відважний гар
термін навчання. Від
маш удостоєний
цього подвійна вигода.
ордена Олександ
Шахти одержують по
ра Невського. Гурт
повнення, при цьому
«Синя блуза» ГПШ
заощаджуються кош
ШУ ім. Дзер
ти. Траплялися випад
жинського висту
ки, коли замість одного
пив навіть на рес
спеціаліста готували
публіканській
двох. І все на заощад
сцені. Ці колекти
жені кошти. Якось
ви агітаторівса
профспілковий діяч
тириків були дуже
(перший
голова
популярні в 30ті.
міськкому профспілки
Їх критики побою
працівників держуста
вались навіть кер
нов) Олексій Наумов
івники копалень
писав у своїй біографії, Наумов Олексій Іванович та заводів. Тільки
що школа ФЗН стала (1915-1969)
потрапив у поле
для нього рідною домі
зору – начувайся.
вкою і майже святим місцем. Ось Можна впевнено сказати, що тоді
якого патріота виховала ця школа. шня профшкола відіграла свою по
У 1935 році Олексій Іванович закі зитивну роль. Вона підняла шахти
нчив Київське артучилище. Саме з руїн, будувала місто. Настав 1940
він, молодий лейтенант, вивів із й. Цього року була започаткована
київського оточення рештки 478го система трудових резервів. Про це
ми розповімо окремо.

РУ ім. Дзержинського. Духовий оркестр. Грають вихованці ФЗН (1928)
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Головний визволитель
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АКАДЕМІЧНИЙ РИЗИК
Тихо. Морозно. Холодно. Від білої
безмовності боліли очі. Тільки сніг і
сніг. А ще Іртиш і ланцюжок телеграф'
них стовпів. На них й орієнтувався.
Тільки б витримати цю дорогу, дістати'
ся оселі й перепочити.
' Стій! Кому сказано! – як вирок серед
німоти. Підійшли озброєні люди. Троє
гвинтівки з плечей поскидали. Набли'
зились, грубо обшукали.
' Ти дивись. Так він офіцер, сволото!
' Тягни його до кущів і кришка!
Група виявилася розвідкою 27'ї
дивізії, яка гнала Колчака до моря'
океану.
Р.Малиновський.
Георгіївський кавалер
Затриманий почав пояснювати. Куди
там! У нього знайшли в кишені три
ордени – хрести з мечами. Солдатів тоді «мечами» не нагороджу'
вали… І не було б в історії цього імені. І хтось би інший очолював
1944'го року 3'й Український фронт. На щастя, пострілів на
Іртиші не пролунало. Хтось пожалів. Так доля посміхнулася
Родіону Малиновському. Засніженим Сибіром повертався він
через Далекий Схід із Франції. Воював там у складі російського
експедиційного корпусу. Солдатом'кулеметником. А хрести з
мечами здобув за хоробрість. Від імені уряду вручали йому в
окопах ці ордени Круа де Герр. І в боях настраждався Георгіївсь'
кий кавалер, і після них. Разом з товаришами на смерть стояв під
чужим фортом Бримон, під час лютневої революції потрапив до
чорних списків «неблагонадійних», кайлував з тавром невільника
в африканських кар’єрах. Ледь вижив, ледь вирвався. Тепер на
своїй землі ледь'ледь під розстріл не потрапив.
«А що, хлопці, давайте доведемо
його до штабу,  читаємо біографію
майбутнього маршалавизволите
ля Кривбасу, написану власноруч
у грудні 1938 року. – Так мене цей
розвідник і довів до ближнього
села, в якому і покликав лікаря,
щоб той, як людина вчена, пере
вірив мої французькі документи.
Лікар підтвердив, що документи
дійсно французькі – це солдатська
книжка і продовольчий атестат,
виданий у Марселі під час заванта
ження на пароплав». Такі вони,
колізії життя. Родіон Малиновсь
кий воював, служив, навчався, зно
ву служив. Непомітно і чесно. Ні
Георгіївського, ні французьких
хрестів за солдатську доблесть,
звичайно, не носив. Не зберіг
навіть. Пригадують, як зустрівся
Родіон Якович з письменником
Всеволодом
Вишневським.
Підійшов запросто (при йогото ви
соких погонах маршала) і обереж
но торкнувся «георгія» на морсько
му кітелі автора п’єси «Оптимістич
на трагедія», важко зітхнув. Прига
дав, мабуть, полководець і свою
юність. На фронті Малиновський
дуже обережно ставився до окру
женців. Підтримував їх, як міг. По
вертав у стрій. Так може вчинити
людина, яка сама зазнала горя й
випробувань. Його ще хлопчиськом
вигнав з дому вітчим. Довелося
працювати за шматок хліба в га
лантерейній крамниці. Після тяж
кої хвороби знову залишився без
даху над головою. Як згадував сам
маршал, тоді на нього так вплину
ла книжка про 1812 рік, що юнак
піддався загальній істерії й пішов у
окопи 1ї світової війни… А потім –
полон, колючий дріт табору, загро
зи розстрілу, знущання маврів.
Тільки сильні люди могли зберегти
людяність. Ось хто командував 3м
Українським фронтом під час Ніко
польськоКриворізької операції.
До 1937го року жив командир
Малиновський тихо. Служив. І рап
том … зник. Тоді таке було звич
ним: зникали люди з численними
«ромбами». Малиновському пощас
тило, ГУЛАГ його обминув. Він
«виплив» за Піренеями, хоча й до
велося дещо «підфарбувати»
справжнє прізвище. В Іспанії його
знали під псевдонімом «колонель
Маліно». Після того відрядження
Малиновський мав право записати
в автобіографії: «Володію фран
цузькою та іспанською мовами –
розмовляю, пишу і читаю зі слов
ником».
Муй б’єн, колонель Маліно!
А й справді, чудово показав себе
наш волонтер у Брунтенській опе
рації. Вже тоді спеціалісти зрозум
іли, що Малиновський – талант! З
Іспанії комбриг Р.Я.Малиновський
повернувся з двома орденами. Його

запросили в Академію імені Фрун
зе. Тут майже нічого не змінилося
за ті вісім років, коли молодий ко
мандир одержав диплом вищої
військової освіти.
Пригадує генералполковник
М.Повалій, колишній слухач
«Фрунзівки»: «На той час серед про
фесорськовикладацького складу
академії було багато талановитих
вчених та спеціалістів, але Р.Я.Ма
линовський, який вперше взявся
за викладацьку роботу, не загубив
ся серед них. Цей спокійний,
підібраний комбриг з ясними, сіри
ми очима, з блискучими орденами,
який стримано, без будьякої афек
тації вів курс тактики і служби
штабів, ніби вніс із собою в аудито
рію вітер іспанських бурь». А «коло
нель Маліно» зібрався з думками,
поміркував ще раз і засів за пись
мовий стіл. Потім члени наукової
ради слухали комбрига з особли
вою зацікавленістю. Йшов захист
кандидатської дисертації. Першої,
що торкалася «свіжої» іспанської
теми. Отже наш визволитель Роді
он Малиновський був єдиним з ко
мандуючих фронтів, хто ще за
часів війни мав науковий ступінь.
22 червня 41го генералвчений
зустрів зі своїм 48м корпусом на
Пруті. Попереду були півтора роки
гіркоти, тяжких боїв в обороні, не
часті миттєвості перших успіхів.
Генералмайор Малиновський у
вирішальні дні боротьби за
дніпровські береги прийняв 6ту
армію.
Місяць тримав оборону під
Дніпропетровськом, з останніх сил
утримував фронт. Фашисти били з
правобережних висот, а наші впер
то стояли на лівих рівнинних пле
сах. Відійшли тільки з дозволу. Їм
загрожувало оточення. Командарм
Малиновський організовано відвів
армію до Ізюма, і тут фронт міцно
стабілізувався. Мабуть, чесним у
нього був начальник особливого
відділу. Зайшов у бліндаж. Тихо
причинив за собою двері:
 Родіоне Яковичу, що ж це вихо
дить? По моїх каналах передали:
розстріляли генерала Штерна, Ри
чагова, Шахта, Арженухіна.
Що міг сказати бойовий генерал?
Ми не знаємо, які думки виникли у
нього після такого повідомлення.
Берія та його підручні знищили лю
дей, з якими Малиновський воював
в Іспанії. Можна тільки припустити,
що душевної рівноваги така звістка
командарму не принесла. Генерал
тільки зітхнув. Душа боліла. Та тре
ба було зібратися, щоб бити і бити
фашистську погань. З’явився
Клейст із танками. Противник
серйозний. Майстер броньових
ударів. Кажуть, його, Малиновсько
го, перископ сходився з клейстівсь
ким ще в Іспанії. «Колонель Маліно»

Р.Малиновський (у центрі). Червоний командир

Р.Малиновський у ранзі міністра
став тепер командувати Південним
фронтом і міг би на рівних протис
тояти улюбленцю Гітлера. Побільше
б військ.
Так день за днем, бої за боями за
кінчувався перший – найважчий
період війни. Під Сталінградом ге
нерал Малиновський командував
2ю гвардійською армією. Вона
стримувала деблокуючий удар тан
кової групи фон Гота. Відповідальні
години тоді пережив Родіон Яко
вич. Під руками – шістсот танків, та
ось з пальним біда. Вистачить
тільки для того, щоб вийти на
вихідні позиції. І генерал пішов на
ризик. Вивів танкову армаду на
зустріч Готу.
 Ризикуєш, генерале. Головою ри
зикуєш,  чи то застерігав представ
ник Ставки Василевський, чи просто
й сам розмірковував над ситуацією.
 Знаю. Танки виводити буду.
І вивів. На останніх краплинах
пального. Весь степ у танках. Гот
сам бачив у перископ. У Берлін по
летіла панічна блискавка: росіяни
атакують великими силами. Гітлер
наказав перейти до оборони. Два
генерали так і стояли один проти
одного, поки не прибув зза Волги
ешелон з пальним. Удар «тридцять
четвірок» був нестримним. Потім
цю тактику генерала Малиновсько
го вивчали в академіях. І не тільки
в наших. А маршалу про ті донські
степи нагадував орден Суворова 1
го ступеня. Другий буде за Кривий
Ріг і Снігурівку. Навесні 1943 року
генералполковник Малиновський
прийняв
ПівденноЗахідний
фронт. Мабуть, він тоді пригадав
першого командуючого цим фрон
том Кирпоноса. Ні, тепер це зовсім
нове військове угрупування.
ПівденноЗахідний фронт зразка
1943го року йшов на Україну, щоб
помститися ворогу за трагедію
ПівденноЗахідного фронту у ве
ресні 1941 року. Операцію по виз
воленню Запоріжжя й досі вважа
ють шедевром військового мистец
тва. Історія ще не знала подібного.
Місто брали нічним штурмом одра
зу три армії. Василевський пізніше
визнав, що за ту ніч він стільки
нервів витратив, що деякий час
жив у якомусь заціпенінні. Ось де
далася взнаки майстерність наших

Р.Малиновський.
На початку великої війни

Маршал Радянського Союзу Р.Я.Малиновський об’їжджає війська.
1 травня 1958 р.
вищих командирів. Справа в тому, кіннотників Плієва вісім тисяч ша
що наші війська ворога в силі не пе бель.
реважали, а за деякими показника
Родіон Якович на правах визво
ми противник мав навіть перевагу. лителя входив під ескортом кашта
Та Малиновський громив його, нових ліхтариків у рідну Одесу.
гнав до Кривого Рогу. Нікопольсь Знайшов хатинку свого дядька, а
коКриворізькою операцією він ке той аж обімлів, коли побачив гене
рував із свого штабу, який розта рала з чотирма зірками на погонах.
шовувався в Софіївці. Тут він вру
 Дядько Мишко! Це я – Родіон.
чив Золоті Зірки героям Дніпра і
Дідок відхитнувся. Не повірив.
повів їх до нових подвигів. Треба,
 Та я ж. Син Якова.
мабуть, коротенько представити
Підсліпуваті очі щось признали.
керівництво 3го Українського Дядько кинувся до такого знатно
фронту. Хто ж безпосередньо допо го племінника і довго плакав. Ад’ю
магав генералу армії Малиновсько танти командуючого стояли осто
му визволяти наш край у лютому ронь і спостерігали. Вони ніколи не
1944 року? Штаб очолював гене бачили свого генерала таким.
раллейтенант Феодосій Костянти
 А ти знаєш, Родько, я для тебе
нович Корженевич (18991972). тоді, у 1914 році, лозу приготував.
Викладав в Академії імені Фрунзе, Ну, думав, повернешся… Чого ж
був інспектором кавалерії. Знавець тоді втік?
штабної роботи. Нотатки до планів
Тридцять років спливло з того
операції по визволенню Кривого дня, як шістнадцятирічний Родіон
Рогу підготував саме він. З незнач Малиновський на ходу стрибнув у
ною корекцією його думки були «теплушку», і вона понесла його у
взяті за основу. 17 бойових орденів світову війну. Три війни – за жит
проводжали в останню путь свого тя. З першої вийшов єфрейтором,
господаря – генералполковника з другої – маршалом. Двічі жив під
Олексія Сергійовича Желтова. У чужими іменами. В Іспанії і під час
1944му він був членом Військової підготовки операції в Маньчжурії.
Ради фронту. Артилерією команду Тоді командував Забайкальським
вав генералполковник (пізніше го фронтом. Двічі дякував долі, що
ловний маршал) артилерії Митро знав дві мови. Спочатку в Іспанії
фан Іванович Недєлін. Теж, як і Ма йому знадобилася французька, а
линовський, «іспанець». У 1960 році потім у донських степах – іспансь
він згорить на полігоні під час вип ка. Командарм сам допитав поло
робування ракетної техніки. В неного італійського майора
Інгульці, як пам’ять про визволите Сантіні. Важливі відомості здобув і
підлеглих цим здивував. Ніхто з
ля, є вулиця його імені.
Тільки на берегах Інгульця них і не міг знати, що італієць вдру
війська Малиновського знищили ге став полоненим у Малиновсько
сорок тисяч гітлерівців, 14 тисяч – го. Перший раз в Іспанії. А на Дону
захопили в полон. Військові корес майор все виклав генералу Мали
понденти писали в ті дні: «На вули новському на правах «старого знай
цях міста безлюдно, ще чути було омого».
Великих висот досяг наш визво
віддалений гуркіт гармат. Минуло
кілька годин, як на вулицях йшов литель. Змінив маршала Жукова
бій». Генерал армії Малиновський на посту міністра оборони. Дев’ять
безпосередньо з нашого міста керу років його прізвище значилося се
вав БерезнегуватоСнігурівською ред вищих офіційних осіб держави.
операцією. Командуючий жив тоді Восени 1966го року маршала Ма
в будиночку по вулиці Чередничен линовського згадували не так час
ка, 12. Тут він знайомився з коман то. Тоді, пам’ятаю, казали, що він
дуючим Дніпропетровською фло має таємне завдання укріпити кор
тилією контрадміралом Білоусо дон з Китаєм. Ні, Родіон Якович
вим, з яким потім довелося визво знаходився в Москві. Маршал тихо
ляти південні області України, тут і мужньо помирав від раку шлунка.
передавав своїм командармам Сказалися випробування…
В.Бухтіяров
«доджі»всюдиходи, «вибивав» для
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СЯЙВО ЗОЛОТИХ ЗІРОК
Зовсім недавно в місті діяв клуб Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці,
повних кавалерів орденів Слави та Трудової Слави. Ні, не обмовилися. У такому статусі
він дійсно існував і плідно працював. Та ось лави клубу назавжди залишили кавалери
«Золотої Зірки» (фронтовики) та повного банту ордена Слави. Якщо простіше, в Кривому
Розі немає більше таких титулованих фронтовиків, яких свого часу за подвиги відзначили
найвищою нагородою могутньої тоді держави.
У цьому розділі згадаймо імена великих трударів Кривбасу, які винесли на своїх плечах
відбудову, будову, «перебудову». А ще їх об’єднує комсомольська юність та навчання в
системі профтехосвіти. Ось хто є символом і прикладом Людини Праці.
Нашого криворізького жартунку. І характеру теж.

Кістяк бригади Г.Армашової складала молодь.
Ганна Федорівна друга ліворуч у першому ряду.
Вуликом гув степ. Він такого ще
не бачив. Власне, його нищили
кайлами, лопатами, лебідками.
Там, де споконвічно гуляв вітер,
піднімалися обриси майбутнього
заводу. Власне, з такого масштаб
ного індустріального краєвиду по
чинався завод «Криворіжсталь».
Сюди й приїхала дівчина із села під
Бобринцем. Тоді ніхто й гадки не
мав, що Ганнуся стане легендою
серед багатотисячної сім’ї буді
вельників, Героєм Соціалістичної
Праці. Ганнин перший куб бетону
в котлован майбутньої домни, її
заклик прискорити темпи бетону
вання.
Сильну кмітливу дівчину на бу
довімурашнику цінували, назва
ли стахановкою. У 30і – то найпо
чесніша відзнака. Від людей, ко
лективу, галузі. Важко повірити,
що велет «Криворіжсталь» побудо

ваний практично голіруч, на силі
людських м’язів і духу. Не треба за
бувати, що події відбувалися, коли,
м’яко кажучи, населення України
голодувало. Люди за харчі носили
бетон, на плечах тримали рештів
ку, а іноді й життями платили за
майбутній чавун і сталь. Як би там
не було, а метал криворізької мар
ки країна одержала. І тепер ті тон
ни видобутої із наших надр руди не
треба везти за багато кілометрів, а
надсилати в печі «Криворіжсталі».
Ганна Федорівна повернулася до
своєї професії будівельника прак
тично одразу після визволення
Кривого Рогу.
Ганні Армашовій довірили бри
гаду. Її діяльність цілком пов’язана
із КМЗ. Бетонували потужності
дрібносортного стану «250», а ще
барабанів на цементному заводі,
аглофабрики ПівдГЗК. Ми забули

зазначити, що бригада Армашової
вважалася молодіжною і в
більшості складалася з вихованців
ремісничих училищ будівельної га
лузі. Поєднувався досвід із юнаць
ким завзяттям.
Матір’ю називали Ганну Федор
івну члени бригади. Її пропозиції
на зразок рухливої опалубки, звар
них арматурних каркасів слугува
ли будівельникам на «лісах» домен
них печей № 6, 7, блюмінга – 2, ста
ну № 300.
Справжнє визнання прийшло до
Ганни Армашової в 1960 році. Зас
лужена нагорода – Зірка «Серп та
молот» Героя Соціалістичної Праці
та орден Леніна – нарешті її знай
шла. Підпис нашої славетної зем
лячки, комсомолки 30х, залишив
ся на зверненні видатних трудів
ників України до молоді з нагоди
50річчя ВЛКСМ (1968).

Ще в юності зазнав лиха через край. Чого варті Борису роки гітлерівської неволі.
Юнака силоміць вивезли з окупованої рідної Казанки. Здужав, все переніс. Повер
нувся додому. Після армії навчався в Саксаганській школі механізації (найстарішо
го учбового закладу профтехосвіти на Придніпров’ї). Ось така путівка в життя вида
на майбутньому Герою Соціалістичної Праці. Борис Петрович Алексєєв прославив
своє ім’я на Інгулецькому гірничозбагачувальному комбінаті. Норми вивезення руди,
або, як за звичай говорять, гірничої маси, виконував на 180200 %. Іншими словами
 вдвічі. Яку ж це треба мати силу в руках, волю і натхнення. А пальці стискали кермо
важких самоскидів вітчизняного виробництва. А ті марки, на жаль, були далекі від
досконалості і зовсім не полегшували умови праці водія. Борис Алексєєв все здужав.
Став наставником і передовиком. Спочатку його відзначили знаком «Шахтарська
Слава» 3 ст., а потім і орденом Трудового Червоного Прапора. 30 березня 1971 року
особливе в житті водія рудовоза та вихованця профтехшколи Бориса Алексєєва. Га
зети надрукували указ про те, що віднині він Герой Соціалістичної Праці.

У будівельника Георгія Бондаря було
що одягти на парадний піджак. Така
можливість траплялася рідко, але Геор
гію Юхимовичу, випускнику Криворізь
кої школи ФЗН № 39 (1948) було чим пи
шатися – одразу два ордени Леніна, а ще
медаль Героя Соціалістичної Праці. Гор
таємо сторінки виробничої характерис
тики звитяжця. Ось окремі записи з неї:
«У 19471948 рр. брав участь у будів
ництві коксової батареї. З 1948року
відбудовував шахти ім. Орджонікідзе, Р.
Люксембург, будував шахту «Зоря».
З цього документа можна довідатися:

на рахунку в послужному списку буді
вельника Георгія Бондаря не тільки про
мислові об’єкти, а й Палаци культури,
універмаг,стадіон, житлові масиви.
Зірку Героя праці Бондар здобув за буді
вництво Центрального та Північного
ГЗК. Сам майстер виховав більше соро
ка своїх послідовників. Ті люди були зай
няті по вінець і ніколи не загрожувало їм
безробіття. На Льодовому палаці в
Москві теж залишилися трудові автогра
фи криворіжців з бригади Георгія Бон
даря. Тож і знай наших, криворіжців.
Трударів і безсрібників.

… Екскаваторник, парламентарій, само
родок, наставник,бригадир. Все це одна лю
дина. Про неї далеко не все ще сказано. Це
ми про Героя Соціалістичної Праці Павла
Гіля. Він теж вихованець профтехшколи.
Для нього плацдармом, аби підкорити олімп
майстерності і слави, став фах люкового на
руднику ім. Фрунзе. Ми забули пригадати
ще один факт із біографії Павла Євстахійо
вича – першоцілинник. У Казахстані
піднімав незаймані та неорані до цих пір
простори. Там і заробив першу нагороду –
спеціальну цілинну медаль Дуже її цінував.
Усе життя, хоча й більш високі нагороди не
обійшли увагою його доблесну працю. А які
брати в Павла. Петро, Остап, Леонід. Усі в
Кривбасі. Усі трударі. Екскаваторники, кра
нівники. Робочий фах. Уроки майстерності Павло Гіль брав у самого
Галенка. Йосип Опанасович за кермо екскаватора сів ще в 1934 році,
коли Павла ще й на світі не було. Галенко Героєм Соціалістичної Праці
став у 1963 році. Досвідчений і молодий екскаваторники разом наси
пали дамбу хвостосховища ЦГЗК. Мало хто так майстерно і швидко міг
завантажити сипучі матеріали чи то у вагон, чи на самоскид. Мало хто.
А ось Павло Гіль перевершив у цьому свого титулованого вчителя. Учень
 «мільйонер» норму завантаження гірничої маси перевиконував удвічі.
Павло Гіль обходив колег з інших споріднених комбінатів. У Росії та Ка
захстані про Криворізький ЦГЗК знали ще й завдяки імені Павла Гіля.
Сам міністр Казанець затвердив школу передового досвіду,яку очолив
доблесний екскаваторник із Центрального комбінату. За це й звання Ге
роя, два ордени Леніна, орден Трудового Червоного Прапора, Державні
премії СРСР, України. До речі, звання Героя Соціалістичної Праці Павлу
Гілю присвоїли за третьою спробою. Виходить, і в такій святій справі трап
ляються свої колізії. Але в героятрударя найвищатаки медаль «Серп та
молот». Саме Павло Євстафійович один із перших у Кривбасі впровадив
бригадний підряд на відкритих гірничих розробках. Ця фраза запозичена
нами із офіційного повідомлення про кончину герояноватора. А ще на
рахунку екскаваторника Гіля два світових та 5 всесоюзних рекордів. І це
ще не все. Двічі Павла Євстафійовича обирали депутатом Верховної Ради
СРСР. Він в такі кабінети міг зайти без перешкод, що подібне можна сприй
няти за легенду. А Павло Гіль зайшов «на вогник» до всесильного Держпла
ну СРСР і вибив для Кривого Рогу 35 (!) млн. крб. на будівництво швидкіс
ного трамвая. І це тільки окремі штрихи до портрета великого трударя,
бригадира екскаваторників, депутата, Героя Павла Євстафійовича Гіля,
вихованця школи профтехосвіти і комсомольця 50х.
Гордість Кривбасу.
Герої Соціалістичної
Праці Павленко,
Саласюк, партійний
діяч Бабич, Герой
Соціалістичної
Праці Лещенко

Будівничий Сергій Лещенко сорок два роки
віддав криворізьким будовам. Він закінчив у
кінці 40х ремісниче училище № 44 лише з од
нією метою: якнайкраще опанувати фах буді
вельника. У цвітінні київських каштанів прий
мав він свою Зірку в золоті, в яку вкарбували об
риси серпа і молота. Та до цього тріумфу тесля з
Кривбасу йшов майже три десятиріччя. Такі
люди, як Сергій Андрійович Лещенко, ніколи не
думали про кар’єрне зростання. Коли журналіст,
на схилі його років, запитав про це, він одразу й
не зрозумів, про що, власне, мова. Саме робота
на будовах і була його кар’єрою. До бригадира
виріс. Першу в Кривбасі комплексну будівельну
очолив. Сам створив, сам і очолив. От така вона
 робітнича кар’єра. І статура зовсім не міцна, і
на вигляд звичайний, а саме легенда в Кривому Розі. Він закладав капсу
лу під фундамент ДП9. Із зверненням до прийдешніх поколінь. Колись
його домни «заговорять», як не мовчать про історичні миттєвості світу пра
давні єгипетські піраміди. До всіх дев’яти домен «Криворіжсталі» доклав
рук тесля Сергій Лещенко. А ще Сергій Андрійович на всю трудову кар’є
ру і життя залишився вірним тресту «Криворіжбуд».
Н.Артеменко
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Ми розпочинаємо нову рубрику. Маємо намір друкувати фронтові листи тих, хто їх писав,
але сам з війни не повернувся. Святі то рядки. Вони надходили до Кривого Рогу із різних фронтів.
Від Мурманська до Балкан. Траплялося, що доколи трикутник знайде свого адресата, того, хто писав,
не було в живих. Надсилайте нам ці документи. Будемо їх друкувати. То документальне, неповторне
і правдиве відлуння кривавої епохи. Контактні телефони: (097)280/18/76 та (097)534/20/96.

ОСТАННЯ ВІСТОЧКА
З ПІД КЕНІГСБЕРГУ
ТРІСКАЛО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
(1916, Червона Балка Криворізького р+ну – 06.06.1945, Калінінградська обл., Росія). Освіта н/серед+
ня. Вихованець СШ № 38. Фах електрика здобув у школі ФЗН. Працював монтером ШУ ім. Леніна. В
армії з грудня 1943. Воював у складі 4 гвардійського важкої артилерійської дивізії РГК 1+го Прибалт+
ійського фронту. Гвардії старший сержант. Гарматний номер важких гаубиць. Учасник штурму
Кенігсберга. Помер від ран. Листи зберігаються родиною. Публікуються вперше.
Нова Вілейка
Добрий день, Батько, Мати, Валя, Оля,
Вася.
Перш за все повідомляю, що я поки що
находжусь на старім місці. Живу хороше і
почуваю себе добре. Жду листів, а їх немає, і
тому я з розпачу вирішив писати Вам. А
правду кажучи, у мене нічого нового не ста+
лося, і тому писати немає про що. Дуже,
правда, хочеться поговорити з батьком на
міжнародні теми, та Він
далеко, і не хоче, чо+
мусь, даже поговорити
через лист. Позицію
батька, я трохи розумію,
а що в самому ділі не дає
йому надряпати листок
– не зовсім зрозуміло.
Мені вважається, що
більше всього на світі
йому хочеться почути,
що війна вже закінчи+
лась, а потім і одержати
від мене лист, щоб коли
що, написати і мені. Поки
що турбуватись не треба,
живу і харчуюсь добре,
грошей
тільки
на
фіндіклюшки немає, та
про це – немає чого гово+
рити. У мене іще дещо є
продати, так що як тільки
потребуються гроші, через
час і 800 крб. буде. А гроші
мені потрібні на бритву,
одеколон і фотографії. Такі
потреби, що Ви даже на+
вірняка засмієтеся. А ще з
досади, що немає листів,
хлиснув би з півлітра. Мене самого Ви тепер
бачите на фото, можна трохи внести по+
правку в сторону того, що я, проти фото, по+
правився. Можливо повезе, то скоро при+
шлю і другу, інакшу фотографію. А поки що
я тільки думаю фотографуватися, а йти туди
кілометрів 10.
На цім я кінчаю писати не планового лис+
та.
Пока, до скорого побачення.
З привітом Ваш син і брат Андр.
Литва. 9.8.44 рік
Добрий день мої рідні!!!
Оце уже другий день валяюся на плащ+па+
латці і одіялі, тягаю їх од холодка до холод+
ка. Почуваю себе негарно, кажуть, що грип,
бо температура підвищена. Наді мною вид+
но кусочок неба, а кругом ліс і ліс. Назад до
Каунаса 35 км. 25 із них лісом. Уперед теж
ліс, а там де заходить сонце уже живуть пру+
саки. Хочеться туди, щоб побачити, як себе
почувають ті, що наробили скільки нам
горя. Наші снаряди рвуться на німецькій
землі. Ми відпочиваємо, артилерійська ка+
нонада уже далеко, тільки+тільки чути, і нам
вважається, що уже й війни немає. Тут люди
(литовці) живуть хуторами, там де земля,
там і хата, а біля кордону живуть переваж+
но великі землевласники. По русскому го+
ворять тільки чоловіки, молодіж зовсім не
розуміє по нашому нічого. Та наш брат+сол+
дат (на те у нього русская смекалка) швидко
дає зрозуміти, з ким має діло. Оце ми відпо+
чиваємо, то вони ходять лікувати кіломет+
ра за 3+4. То й, дивись, курку несе, то кілог+
рам 25 сала десь відрили, то надрали меду.
Виходить, що нашого брата треба крепко
тримати, а то наробить діла, і скільки йому
не кажи, скільки не з’ясовуй, тільки побачив
поміщика, обов’язково щось візьме. Прихо+
дилось і мені їсти і мед, і кури, і барана.
Недавно ми переправились через Німан,
нижче по течії від Каунаса 6 км. Німан має
гарний вигляд, береги покриті лісом, і понад

берегом в лісу багато особняків (дачі), кра+
сиві домики. По лісу багато малини, земля+
ники (уже одійшла) і чорники. Я кожний
день наїдаюсь малини, чорнику їсти не хо+
роше, від неї усе в роті чорне. Пригадую, що
у нас, там на Україні, зараз багато фрухтів.
Не відмовився б і я поїсти вареників з виш+
нями. Пиріжків з яблуками, вишнями та аб+
рикосами.
Зі мною тут Манемок Микита з Зорі (де
бабушка) Ткачен+
ко В. Ленінського
рудника. Були з
Тернів, Первомай+
ки ранені, а один
із Олексіївки (тим+
часово жив поряд
з ним). Круглов
Жора, то він уби+
тий ще біля шосе
Вітебськ – Орша.
На цім кінчаю пи+
сати.
Олю! Бережи
мій «лопжин», та
зберіть мій вело+
сипед та їздіть.
Привіт усім
рідним та знайо+
мим.
Ваш Андрій.
Іменіє Веліча/
ни. 19.10.44 рік
Добрий день,
дорогі Батько,
Мати, Вася, Оля
та Валя!!!
Сьогодні
у
мене справжній празник, одержав від Вас
довгожданого листа по старому адресу: п/п
21608. За нього Вам дуже вдячний. А я вир+
ішив уже, через десять днів, відсвяткувати
трьохмісячне Ваше мовчання. За цей час,
що я не одержував від Вас листів, мене по+
чали турбувати різні припущення, то, вва+
жалося, що хто+небудь із Вас уже загинув –
наштовхнувшись на міну, або захворів і
умер, і тому з кожним днем, я все більше не+
рвував. Та тепер мої нерви уже заспокоїлись.
Дуже радий, що
Ви всі живі і здо+
рові. Маєте що
їсти, та можливо і
випити, нічого в
даний час і не
відмовляйте собі.
Дуже хочеться заг+
лянути в Красну
Балку, в свій двір,
щоб побачити, що
сталося там за
часів фронту. Живу
я хороше. Оце сид+
жу на постелі,
підігнувши під себе
ноги (як татарин)
пишу Вам листа. Пи+
сати не з руки на ко+
лінах, і тому букви на
листі підстрибують.
Листа пишу вечором,
при електричному
світлі. Дехто з моїх то+
варишів теж пише ли+
сти, а дехто грає в до+
міно. Учора я підраху+
вав, що бігаючи за чо+
тири кілометри аж уже
15 днів за листами, я
пройшов 120 кіло+
метрів і догану від начальника в добавок. Та
це пустки. Мої друзі кажуть, що поганий той
солдат, який немає наказання за порушен+

ня дисципліни.
Лист, який Ольга мені
надіслала, дуже подо+
бається мені. І на дру+
гий раз я зарахую їй
очко, якщо вона буде
присилати листи на 4+
х сторінках (2 листи) з
описанням
усіх
дрібниць домашнього
життя. Ольга писала,
що купила хороший
географічний атлас.
Це добре, тепер Ви ор+
ієнтуєтесь, де роб+
ляться ті або другі
події. Мені здається,
що Ольга даже про+
вела лінію там, де я
пройшов. Від станції
Ліозно через ст.
Кринки,
Богу+
шевськ, Сінне, Лу+
комля, через річку
Березина, між двох
озер, до місточка в
Німеччині, понад
Вілейкою і через
неї на Вієвє (евє)
Жінаморн, Палемонас, Каунас, через Не+
ман, на містечко Трашка Буда і Сантовци.
Останній раз ми задавали концерт німцям
під містечком Сантовци, коло прусського
кордону. Тепер ось уже через п’ять років буде
два місяці, як я нюхав порох. Події, які розв+
’язуються в Європі, дуже до вподоби мені, це
допоможе закінчити скоріше війну. Дуже
радий, що Іван Григорович устроївсь добре,
і допомагає Вам, як харчами, так і грішми.
Тепер у мене є гроші, купив собі бритву,
крем, одеколон, і ще маю до 400 крб. Купую
собі молока. Те, що ми з Іваном Григ. приду+
мали, має хороші наслідки. Бо все те, що ми
зарили, як Ви пишете, осталося цілим. Мені
дуже хочеться, щоб Валька оставалась пра+
цювати на старім місті. Мені на фронт прий+
деться піти не менш, як через місяць або
півтора. Прошу Маму і Папашу не турбува+
тись за мене.
На цім кінчаю писати.
Вам бажаю всього хоро+
шого у Вашім житті.
З привітом Ваш
Андрій.
Маєток Велічани.
4.11.44 рік
Добрий день, дорогі
Батько, Мати, Валя,
Оля та Вася!!!
Перш за все, передаю
Вам всім Червоноарм+
ійський привіт і кращі
побажання у Вашім
домашнім житті і
праці. Я поки що жи+
вий і здоровий, живу
на старім місці – почу+
ваю себе хороше. Ли+
ста Вашого та адресу
п/п № 21608 «к» одер+
жав, за що дуже Вам
вдячний.
Уже днів п’ять
тому, як жду від Вас
листа на нову адре+
су п/п 33899+Д. Та
щось довго не чути.
Уже навіть від чу+
жих (Ліди С.) одержав од+
ного, а Ви щось не пишете. Та це мабуть че+
рез те, що Вам нема коли писати. Я пишу
Вам дуже часто, так що навіть уже немає
чого писати. Так як життя моє проходе по

старому. Учора закінчив витрачати на мо+
локо свої збереження, тепер буду постити.
Тепер уже маю бритву, одеколон і помаду,
без якої я не міг обходитись. Листа пишу на
уроці по артилерії, а так, як це трохи не по
моїй спеціальності (я слухаю тільки мат+
часть і прибори та їх ремонт), то я вирішив
дещо написати Вам. А писати, на жаль, не
знаю про що. Оля
писала, що остан+
нього листа з ад+
ресою п/п 13486
Ви одержали з+під
прусського кордо+
ну, в який я поклав
географічну карту,
пояснюю, що після
того листа, я писав
ще багато (5 штук).
Одного писав на хо+
рошій відкритці під
час важкого бою,
якого прийшлося за+
лишити писати під
час обстрілу. Так що,
я думаю, причиною
того, що Ви не одер+
жали
їх,
були
відкритки, які я клав
у кожний лист по дві,
а то і більше. Олю!
Якщо Ви одержали мої
фотографії, то, прошу
тебе, відішли одну Ліді
Струт, а тими розпо+
ряджайся, як хочеш.
Коли будеш писати хлопцям, Грицю, Ан+
дрію, ти обов’язково пиши від мене привіт і
кращі для них побажання. Передай також
привіт дяді Степану Ост., Олі, тітці Одарці,
Маші, Вірі Ткаченко, Наді Вас., Шурі Арт.,
Вірі Цвіт., Тоні Соломко, Галі Троск.
Хочеться заглянути додому та шкода, що
дуже далеко, аби хоч наполовину ближче, то
тоді можна було б. Правда, мої друзі бігали
аж у Дніпропетровськ, а я захворів.
Привіт Батьку – хай він скоріше видужує.
Матері – нехай потурбується за малого Ваню
– щоб писав дещо мені. Парасці, Івану, Марії,
Наді, Толі, Васі. Олю! На днях одержав лис+
та з фотокартками від Ліди С., пише, що ви
пишете мало, через те, що немає часу. Вона
гарна дівчина. Можливо тобі не подобаєть+
ся, що вона така відкрита і смілива.
Андрій.
27.3.45 рік. Південний Захід. Від Кені/
гсберга
Добрий день, дорогі Батько, Мати, Вася,
Оля та Ваня!
Перш за все повідомляю, що я поки що
живий і здоровий, хороше себе почуваю.
Пишу другий лист, через невеликий відрізок
часу. Можливо, який+небудь лист дійде ско+
ріше. В першому листі я уже писав Вам, що
находжусь уже на фронті у Східній Пруссії.
Частина, в яку я потрапив – хороша, а
саме головне –це те, що я потрапив туди,
куди мені хотілося – у важку артилерію. По+
года в цих місцях уже четвертий день стоїть
гарна, сонячна і тепла. Уже підсохло, так що
ходить по степу, уже не грязько. Учора я
бігав метрів чотириста на бугор, звідки вид+
но залив Балтійського моря і порт Пілау.
Днів через три або чотири, думаю одержати
листи зі старого місця. Приміром днів через
десять надішлю Вам посилочку. Хоча й не
важка, зате пригодиться.
Олю! Коли будеш писати мені листа обо+
в’язково напиши мені про мої часи – де
вони? А також повідом адресу Петра Лесіна.
Грицю напиши, що я дістав хороший фото+
апарат «Кодак» (американський) 9х14.
На цім я кінчаю. Прошу пишіть по адресу:
Польова пошта № 06459+Г.
Привіт рідним і знайомим. Ваш син і брат
Андрій.
PS Можливо Валька зможе написати мені
листа
Андрій
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ВІД СТЕБЛА
МІЦНІЮТЬ КРОНИ
Педагог (1971)
Ніколи нашому народу не жило
ся легко. То одна проблема, то
інша. То війна, то відбудова, а
потім ще й руйнівна горбачовська
перебудова! Молодші Сапіги із
післявоєнного покоління. Як один
браві, дружні, один за одного. Вра
жає ось що. У родині шестеро. І всі
з вищою освітою. Тепер не кожна
сім’я з однією дитиною спроможна
дати престижну освіту, не говоря
чи про вищу. А ще «розумники»
попередню владу лають. Нічого не
помічають, аби наслідувати та
удосконалювати. Де Хмельниччи
на, а де Кривий Ріг. Першим із
братів сюди приїхав Віталій. Такий
же вуз слідом за ним закінчили
брат Леонід, учитель технічних

Вранішнє сонце золотавило стрункі сосни. Віталій полюбляв бігати
по росі і милуватися рідними краєвидами. Рідні місця, значить серцю
любі і душі. І досі Віталій Олексійович із внутрішнім трепетом згадує
світанки дитинства. Тепер Сапізі 60 років! Багато сил та енергії віддав
він Кривбасу. З шістнадцяти літок у Кривому Розі. Ось основні
криворізькі віхи життя Віталія Сапіги: студент педінституту, учитель
хімії та біології СШ № 31, секретар комітету комсомолу СПТУ № 28,
директор СПТУ № 45, голова комітету професійно<технічної освіти
Кривого Рогу. То ж за останні роки Віталій Сапіга дуже багато зробив
для підготовки робітничих кадрів. А може найбільше за всіх. Лагідний?
Безсумнівно. Від кого? Напевно від матері. Лідія Степанівна разом
із чоловіком, партизаном<ковпаківцем Олексієм Івановичем, виховала
шістьох дітей. То ж у Віталія чотири брати і красуня<сестра.
дисциплін і праці, і, найменший з
братів, Олександр. Сестра Ганна,
як і Віталій,  учитель хімії і біології.
І диплом її – криворізький. Ганна –
відмінник освіти, шкільний мето
дист у Славутичі. А ще й матір ста
реньку доглядає. Всі брати допома
гають, часто гостюють на рідній
лелеківській землі. У краю туманів
і золотавого сонця на верхівках
струнких сосен. Старший брат Во
лодимир закінчив Київську
сільськогосподарську академію.
Повернувся в рідне село. То агро
ном, то голова колгоспу. Ще один
із Сапіг – Анатолій – обрав фах ве
теринара. Спочатку здолав про
граму Кам’янецьПодільського ве
теринарного технікуму, на цьому

Володимир, Ганна, Віталій, Леонід, Анатолій, Олександр. Усі Сапіги

З першою вчителькою

У дні ювілею Віталій
Олексійович
нагороджений
почесною
відзнакою голови
Дніпропетровської
обласної Ради та
нагрудним знаком
«За заслуги перед
містом» 2 ст.

не заспокоївся. Тепер має диплом
Білоцерківської академії. На жаль,
немає серед братів Леоніда. Всі
сили віддав заводу «Криворіж
сталь». Давно поховали і батька,
партизана в роки війни. У самого
Ковпака воював. Заслужив орден
Вітчизняної війни 2 ст. та медаль
«За бойові заслуги». Він водив синів
до колгоспного саду. Там Віталій і
вивчав ази біології. Просто неба, за
природних умов. Може звідти й
професія Віталія Олексійовича.
Ювіляр із любов’ю згадує не тільки
рідних і близьких людей. Не забув
і свою першу вчительку Ганну Ни
чипорівну Остапчук. Це вона води
ла своїх діточок до затишного са
дочка у дворі Малоправинської
восьмирічки. Віталік і воду у
відерці підносив, лив під деревце,
яке підтримувала руками вчитель
ка Остапчук. Вона посправжньо
му «відкрила» у Віталії Сапізі біоло
га. Навіть у посвяті на випускній
фотокартці педагог написала: «Все
добре, але невчасно, крім біології».
То був своєрідний наказ.
Трапилася нагода. Рідний дядь
ко покликав у Кривий Ріг. Батьків
брат давно на шахті горизонт за
горизонтом підкоряв. А починало
ся для Миколи Івановича Сапіги
все з курсів профмайстерності. Де
тально знав гірничі поля рудників
ім. Дзержинського, Кірова, у складі
тресту «Кривбасшахтопроходка»
прокладав шляхи до нових рудних
покладів. І так усі 35 років. Дядько
часто повторював: « Від стебла
міцніють крони». Було в цьому
щось біологічно природне. Словом,
тим, що цікавило парубкаплемін
ника. Віталію ще й сімнадцяти не
виповнилося. Вперше він так на
довго (виявилося назавжди) зали
шав рідну домівку, батька з маті
р’ю, сестру з братами. Меншень
ким ще не час у дорогу, не час…
Дядько прийняв Віталія радо, ку
точок в оселі виділив. А земляк
Миколи Островського одразу по
дав заяву на природничий факуль
тет. У черзі постояв до приймаль
ної комісії. Бажаючих – вдосталь.
Виявилося, що 14 абітурієнтів пре
тендували на 1 місце біологічного
учительського фаху. Забагато кон
курентів. Це не злякало хлопчину
із Хмельниччини. І ось результат –
за чотири вступні іспити – 19 балів.
Знай наших. Віталій Сапіга сам
себе не пам’ятав від радості. Він у
списках! Він студент. І справді, від
стебла міцніють крони. Відбив те
леграму батькам. Нехай за сина
порадіють. Особливо приємно буде

Віталік на материнських руках
матері. Ще йшла війна, а матуся,
після десятиденних курсів стала
вчити учнів володінню гвинтів
кою, автоматом. Військовий кері
вник у спідниці із закритими очи
ма розбирала ручний кулемет. А
самійто літочок. Юньюнню. Лідія
Степанівна все життя вчила ма
люків. Порадувала материнське
серце синова телеграма. По мате

Брати на фоні батьківської оселі

ринській стежці пішов. Чим не
радість. І досі старенька носить
медалі за те, що виховала шістьох
дітей. Одна в сріблі, інша – в золоті.
Колись у родині зберігали
військові хрести. Казали, дідусь по
батьковій лінії в польських гусарах
за доблесть у боях здобув. У Сапіг
майже всі при пошані, при нагоро
дах, при людській повазі. Віталій
був просто приречений до таких
почестей. І вони не забарилися.
Одразу довіра одноліток. Віталій
через рік студентства стає заступ
ником секретаря комітету комсо
молу природничого факультету.
Разом з усіма закладав ботанічний
сад поруч із новим корпусом інсти
туту. І досі зростають та з року в рік
міцніють крони, що виросли із
стеблинок, які посадив майбутній
учитель хімії та біології, ватажок
молоді Віталій Сапіга.
Багато років Віталій Олексійо
вич присвятив криворізькій проф
техосвіті. На його очах вона пере
творилася на кузню робітничих
кадрів. Без СПТУ важко було виро
стити кваліфікованого фахівця. І в
70х ХХ ст., і на початку ХХІ ст.
Віталій Олексійович брав участь у
реорганізації цього виду освіти.
Мало хто з педагогів такої школи
удостоювався трудових орденів. А
Сапіга в 1986 році став кавалером
ордена «Знак Пошани». За вмілу
підготовку кадрів для потреб КМК
на посаді директора СПТУ № 45.
Що до «Відмінника народної осві
ти УСРСР», так таких у Віталія
Олексійовича цілих два. А медаль
Антона Макаренка, знак «За заслу
ги перед містом». А вже грамот за
комсомольську юність і підрахува
ти важко.
До теплих побажань нашої газе
ти ладні приєднатися багато
організацій, громадських рухів,
окремих громадян міста. З днем
народження, Віталій Олексійович!
Активісти в запас не йдуть.

«Єднання поколінь», №1 квітень 2010 р.

Встречаем побратимов
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НИЖНИЙ ТАГИЛ
В СТАРЫХ ОТКРЫТКАХ
Наши друзьяпобратимы какимто образом доведались о предстоящем выходе в свет первого номера газеты «Історичний
вісник Придніпров’я» и прислали комплект открыток со старими видами своего родного Нижнего Тагила. Когдато этот дале
кий и холодный уральский город приютил у себя десятки тысяч криворожан. Тогда, в грозные 40е, и украинцы, и россияне
ковали единую победу над фашизмом. В знак уважения к Нижнему Тагилу публикуем старые виды городапобратима.
Памятник И.И.Демидову.
Находился на предзаводской
площади, напротив Главной за
водской конторы. Сооружен в
1837 году (?). Предполагается, что
автором памятника является
французский скульптор Ф.Ж.Бо
зио (Бозье).
В 1918 году памятник был сне
сен.

Земская больница.
Больница Верхотурского уездного Зем
ства была открыта 29 ноября 1884 года по
инициативе известного тагильского врача
П.В.Кузнецкого.
Находилась в Выйской части поселка по
ул. Напольной (ныне ул. Кузнецкого).

Заводская больница.
Ансамбль горнозаводского госпиталя построен в 1830 году по про
екту архитектора А.П.Чеботарева. Состоял из главного корпуса и че
тырех, расположенных по углам ограды, флигелей, в которых поме
щались аптека, квартиры главного врача и «лекарских учеников».
Ныне здесь размещена ІІ городская поликлиника.

Горное управление
Архитектурный комплекс заводоуправления Нижнета
гильского горнозаводского округа построен по проекту
архитектора А.П.Чеботарева (?) в 30х годах ХІХ века. Цен
тральный корпус предназначался для конторских поме
щений. Боковой флигель во ІІ половине ХІХ века занима
ли библиотека, лаборатория и заводской музей. Располо
женный во дворе одноэтажный флигель в начале ХХ века
служил квартирой управляющего заводами.

Вид на Лисью гору.
На вершине горы – сторожевая башня. По
строена в 1818 году. Служила пожарной ка
ланчой. На втором этаже, куда вела чугунная
лестница, имелись сигнальные шары, фона
ри и бронзовый колокол. Ныне является ар
хитектурной доминантой Нижнего Тагила.

Вид на демидовскую дачу.
Демидовская дача располагалась на
правом берегу тагильского пруда, на
окраине поселка. Впервой половине ХІХ
века входила в так называемое «Ма
тильдино поместье». Ныне часть дачи
занимает Парк железнодорожников.

ВходоИерусалимский
собор.
Располагался в центре по
селка, на пригорке, и являлся
частью ансамбля предзаводс
кой площади.
Построен в 1777 году. Пред
ставлял значительное явле
ние, как образец церковной
архитектуры ХYIII века.
Разрушен в начале 1930х
годов.

Нижний Тагил. Александровская улица.
Главная улица поселка. Получила свое название после посещения
Нижнего Тагила цесаревичем Александром Николаевичем (будущий
Александр ІІ) в 1837 году. На переднем плане  дома тагильских куп
цов, входящие ныне в охранноисторическую часть города. Видны
крыши павильонов и лабазов на Базарной площади. На заднем плане
– колокольня Введенской церкви.
В 1928 году улица Александровская была переименована на улицу
Ленина.
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СЛІД НА ЗЕМЛІ ЛЮДЕЙ
Серед програмних завдань нашої газети є пошук вихованців криворізької
профтехосвіти, які залишили свій помітний слід на землі. Це стосується
різних напрямків та галузей життя. Випускники системи ФЗН, РУ, ТУ,
ПТУ, СПТУ відзначилися в боротьбі із зброєю в руках за честь і гідність
Вітчизни, комсомол та профтехосвіта двічі піднімали Кривбас
із суцільних руїн, молодь зводила нові підприємства, житлові масиви,
об’єкти культури і спорту. Славетна своїми справами юнь 301801х ХХ ст.
У цьому розділі назвемо перші імена тих, хто мав робітничий фах і заслуги
перед своїм народом. Сподіваємося, що ветерани комсомолу
та профтехосвіти, активісти1пошуковці доповнять нашу розповідь,
і газета опублікує цікаві матеріали та спогади. Треба ж, нарешті, віддати
справжню, а не показову шану людині праці.
Почнемо з тих,
хто готував май
бутніх патріотів і
творців ще до
війни. Ось, скаж
імо, одна з таких
біографій. Мова
піде про Леоніда
Грицая. Він опи
нився серед пер
ших, хто створю
вав кузню робіт
ничих кадрів на
Криворіжжі –
школи
ФЗН.
Л.К.Грицай
(19121942) ро
дом із Нікополя. У 1935 році успішно закін
чив Запорізький педінститут. З цього часу
й починається його криворізький період
життя. Леонід Кіндратович вважався пер
шим дипломованим спеціалістом Кривор
ізької школи ФЗН № 4. Потім Леонід Грицай
очолив Криворізьку міську профспілку пра
цівників початкових та середніх шкіл.
У 30х мав звання ударника соцбудівниц
тва, його нагородили Почесною Грамотою
наркомату освіти України. За підготовку ро
бітничих кадрів теж. А з них вийшли
справжні патріоти. Історія це підтвердила.
Учні Леоніда Кіндратовича із зброєю в ру
ках зустріли фашистську навалу в червні
1941 року. 22 червня політрук запасу Леонід
Грицай сам звернувся до військкомату.
Поки що його залишили в тилу. І він не сидів,
склавши руки. Евакуйовував педагогічні
кадри та матеріальну частину шкіл – се
редніх і ФЗН. Час настав у липні 1941 року.
Політрук Грицай відбув у розпорядження
Політуправління Південного фронту.
За деякими відомостями, один із організа
торів профтехосвіти Кривбасу та освіти 30
х, у цілому, Леонід Кіндратович Грицай про
пав без вісті під Ізюмом. Тоді, в травні 1942
року, через нездарність вищого керівного
складу нашої армії цілий фронт потрапив у
харківське оточення. Ми ж цими рядками
вшануємо пам’ять про педагога Грицая. Він
цього гідний.
***
Не відома й доля
Всеволода Чубен
ка. Саме його поко
ління винесло на
своїх плечах весь
тягар подій 3040х.
Колись парубка
всім селом провод
жали на новобудо
ви Кривбасу. Тоді
до нашого міста
прибували тисячі. І
всі юньюнню. Та
ким був і юнак з
Верблюжки, що на
Кіровоградщині. В сім’ї навіть ременя не
знайшлося, а вся його поклажа нагадувала
невеличку скриньку. Там все необхідне. На
перший випадок. На околиці Кривого Рогу
піднімалися ліси масштабної новобудови.
Вітри женуть перекотиполе та ковил на май
бутні корпуси металургійного заводу.
Сільського хлопчину записали до школи
ФЗН. Вона саме готувала сталеварів для
«Криворіжсталі». І будівництво відбувалось
досить швидко, й навчання не відставало. У
19351938 роках Всеволод Чубенко працю
вав на першій доменній печі. Очолював ком
сомольськомолодіжну бригаду, пізніше
брав участь у пуску фасонноливарного
цеху. Ім’я цього роботящого хлопця знали по
всьому заводу. Всеволода обрали членом
комітетів міського та заводського ЛКСМУ. У
1936 році Всеволода Андрійовича обрали
депутатом Верховної Ради України першо
го скликання. Від комсомолії та трудівників,
творців економічного дива 30х. Серед пер
ших криворіжців Всеволод Андрійович Чу
бенко удостоєний ордена «Знак Пошани».
Все життя його пов’язане з молодіжним ком
сомольським рухом та важкою працею на

виробництві. Навіть за таких умов народ
дбав про свою армію. За путівкою міському
ЛКСМУ знаменитого сталевара і ливарни
ка направили до війська. Служив у прикор
донних військах на заході. Десь поруч базу
валася 41ша Криворізька стрілецька диві
зія. Перші п’ять діб війни вона стримувала
під РаваРуською натиск п’яти дивізій вер
махту. Криворіжці віддали «своїй» дивізії все,
що могли, і бійців, і матеріальну частину
забезпечили. А лави, в основному, комсо
мольські, із колишніх учнів заводського
ФЗН. За іншими відомостями депутат Вер
ховної Ради УРСР, орденоносець Всеволод
Чубенко приєднався до армії, яка вела бой
ові дії в перші дні війни. Його ще за мирних
часів направили на перепідготовку. Знат
ний криворіжець мав звання старшого сер
жанта. І досі Всеволод Андрійович вва
жається за того, хто пропав без вісті в перші
дні війни. Ім’я героя війни і праці вибите зо
лотом на меморіалі на честь криворіж
сталівців, хто загинув під час Великої
Вітчизняної війни.
***
І ця доля типова для
покоління, що мужні
ло в 30х, а в 40х
пішло на ворога за
ради життя. Тепер
слово про Олександра
Жука. Його доля чи
мось схожа з чубенкі
вською. Майже земля
ки. Обоє степовики,
обом знайомі ранішні
роси на українських
ланах. Олександр із
Казанківщини.
Зовсім поруч з Кривбасом. Батько дав кілька
трудових карбованців і благословив на ве
ликі будови. Він знав, що на селі Сашка нічо
го не чекає. Син пішки прийшов до Кривого
Рогу. І куди ж одразу? Таких тисячі. Крив
бас притягував до себе. Молодь знала, що
тут можна й долю свою знайти, і на життя
заробити. Черга юнаків і дівчат приверну
ла увагу. Олександр Жук поцікавився: чер
га до чого? Набирали на будови «Криворіж
сталі». Країна втомилася від безладу бірж
праці. Казанківець вистояв чергу, і ось за
доволеним подався на пошуки школи ФЗН.
Та й не сам, а з такими, як і він. От буде гурт
веселий, з такими хлопцями не пропадеш.
Так про себе міркував кожен із новоприбу
лих. Кілька одноповерхових споруд саме й
звалися школою фабричнозаводського на
вчання при заводі «Криворіжсталь». Та за
водом він назветься тільки в серпні, з пус

ком першої домни «Комсомолка». А зараз ще
червень. Сашко Жук записався на електро
монтера, хоча й не знав нічого про майбут
ню професію. І ось разом з однолітками
(школу на ту мить закрили) пішов до місця,
де осьось вийде перший криворізький ча
вун з криворізької руди. Такого скуплення
народу хлопець не бачив за все життя. Хо
див у своїй Великій Олександрівці на черго
ву річницю Жовтня, до 1го травня.
Та хіба можна порівняти масштаби урочи
стостей. Розпечений метал таки полився.
Всі вітали один одного. Зараз знайшлися
«розумники», що заперечують будівництво
КМЗ, як народну будову. Побачили б вони
ту радість. І перш за все від того, що в цьому
гіганті, що гуркотить, парує, є й твоя част
ка праці. Ще майже рік Олександр Жук опа
новував професію. Електрики розкривали
свої таємниці, а він не тільки нею захоплю
вався. Коли почув про аероклуб, одразу
відшукав його і без вагань записався до фла
нерської школи. Саме тут знайшов себе. У
1935 році Жуку видали нарешті постійну
перепустку на територію заводу «Криворіж
сталь». Це означає, що курс у школі ФЗН по
заду. Олександр у 19351937 роках працю
вав електромонтером електроцеху КМЗ. Те
пер на цій споруді можна побачити меморі
альну дошку на честь колишнього робітни
ка цього цеху. Зусиль, аби її встановити, док
лав свого часу головний «кадровик» заводу
Володимир Мішуренко.
Зберігся фотознімок від 05.10.1936 р. Кур
санти Криворізького аероклубу вишикували
ся на інструктаж. За кермом планера Олек
сандр Жук. Невдовзі він став перед комісією
з міськкому комсомолу. Відбирали юнаків
для служби в авіації. З Жуком проблем не ви
никало. Активіст, випускник аероклубу. Кого
ж, як не його рекомендувати до Качинської
військової авіашколи пілотів. Так і поїхав до
Криму. З путівкою Криворізького міського
комітету ЛКСМУ. Та роки минули швидко. У

1939 році молодший лейтенант Олександр
Жук прибув у свою першу бойову частину.
Через два місяці 60й швидкісний бомбарду
вальний авіаполк вилетів на свою першу
війну. Переважна більшість екіпажів тоді, у
листопаді 1939 року, прийняли бойове хре
щення в небі Карелії. Так колишній електро
монтер з КМЗ, вихованець криворізької
профтехосвіти, аероклубу та комсомолії повів
свій бомбардувальник СБ на ворога. Почала
ся радянськофінська війна. Екіпаж Жука
здійснив 29 бойових польотів. Командиру за
це вручили орден Червоної Зірки. Зберігся
цікавий документ тих часів. Це комсомольсь
ка характеристика на члена ВЛКСМ з 1936
р. комсомольський квиток № 7463074 тов.
Жука Олександра Івановича.
«Тов. Жук, який працює в 1 АЕ, показав
себе з позитивного боку. Політично розви
нутий, морально врівноважений. Дисциплі
нований. Учасник боїв з білофіннами. За ус
пішне виконання бойових завдань нагород
жений урядовим наказом орденом Червоної
Зірки. Ініціативний, користується автори
тетом серед товаришів і підлеглих по
службі. Секретар бюро ВЛКСМ 60 СБАП
лейтенант Васьків.
02.11.1940 р.».
Авіатори ледь встигли відпочити після
війни на Карельському перешийку, як поча
лася інша. Полк швидкісних бомбардуваль
ників відбув на Західний фронт. Тоді техніки і
досвідчених льотчиків не вистачало, тому 60
й працював від зорі до зорі. Іноді по 34 бойо
вих польоти виконували. Так тривало до
13.07.1941 р. Літаки СБ в той день вдало
відбомбилися по ворожій переправі й поверта
лися додому. Раптом їх атакували. Екіпажу мо
лодшого лейтенанта Жука вдалося збити дві
німецькі машини. На цьому все не закінчило
ся. Дуже вдало вели вогонь із бойових кулеметів
штурман Олексій Гуменников та повітряний
стрілець Федір Сериденко. Ось так всі троє і
пішли на таран. Мабуть, вперше бомбардуваль
ник крилом зрізав третього фашиста. Це ста
лося над рідними краями штурмана Гуменни
кова. Герої поховані в селі Бєль Перша Кри
чевського району Могильовської області (тепер
Республіка Білорусь). Посмертно екіпаж відзна
чений орденами Вітчизняної війни. Обеліск на
могилі, ім’я на меморіалі в Кривому Розі на
честь металургів, які не повернулися з війни.
Багато років криворіжці розшукували відо
мості про Олександра Івановича Жука. Тільки
в кінці 60х це ім’я повернули історії та пам’яті
про легендарних ратоборців.
***
Михайло Кривцов значно старший за
Олександра
Жука. Обоє стали
авіаторами, щоб
здійснити подвиг
самопожертви. І в
кожного з них це
сталося у вирі
шальну мить. Ще
на початку 20х
прибув Михайло
до Кривого Рогу в
потертій шинелі
бійця загону ЧОП.
Із Казанки хлоп
чина.
Одразу
влаштувався на

Зберігся фотознімок від 05.10.1936 р. курсанти
Криворізького аероклубу вишикувалися на інструктаж.
За кермом планера Олександр Жук.
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РОБІТНИЧОГО ФАХУ
Пролетарський рудник. Пройшов коротко
термінові робітничі курси. Такі існували до
появи самої, власно, системи профтехосвіти.
Ще до приїзду до Кривого Рогу Михайло мав
досвід комсомольської роботи, він навіть осе
редок молоді створив у своїй Казанці. Такі
здібності свого товариша помітили молоді
гірники із ШУ ім. Дзержинського. Вони й об
рали Михайла Кривцова своїм ватажком.
Тож, казанківець, колишній чоповець, очо
лив комсомольську організацію цілого рудни
ка. Він особисто привіз до Кривбасу дві вал
ки підвод із молодим поповненням для гірни
чої індустрії, яка саме відроджувалася після
багаторічної братовбивчої громадянської
війни.
В гірничому місті викорінили на багато
років таке поняття, як безробіття. Навпаки,
будови та відбудови кликали до себе все нові
й нові сили. Комсомол перебував в авангарді
цієї кампанії. Молодь вчилася навичкам
гірничої професії. Достоіменно відомо, що
саме секретар комсомольського осередку за
початкував у масштабі «Дзержинки» рух
«Синьої блузи». Така собі жива агітаційна га
зета. Її нероби та п’яниці боялися більше ніж
суду та міліції. Тільки потрапиш у поле зору
«синьоблузників», начувайся. Михайло
Кривцов опинився в центрі неординарної
події. Справа в тому, що саме в 1929 році
гірники ШУ ім. Дзержинського одержали
листа від своїх німецьких побратимів із Ман
сфельда. Криворіжці зібрали кошти на
підтримку страйкуючих шахтарів. А ще…
«Дзержинці» виготовили Червоний Прапор
із написом побажань успіхів у боротьбі за
свої права. Комсорг Кривцов мав їхати до
Німеччини в складі делегації від гірничого
Кривбасу.
Нам невідомо, чому Михайло не поїхав за
кордон. Тим часом минуло ще років зо два.
1931й змінив життя Михайла Кривцова
безповоротно і назавжди. За путівкою руд
ничного та районного комітетів ЛКСМУ він
став бійцем Червоної Армії. Михайло остан
німи роками мріяв про авіацію. З тих часів,
як побачив літак у небі. Проте відразу дове
лося служити в кавалерії. Кривцов таки до
бився свого. За рік вдалося закінчити авіа
ційну школу. Саме таким, як Кривцов, дове
лося опановувати новий тип бомбардуваль
ника СБ. На такій машині колишній ком
сорг «Дзержинки» прийняв бойове хрещен
ня на далекому озері Хасан. Коли екіпаж
викликали в головний штаб ВПС, пілоти
подумали: їх рапорт з проханням направи
ти до Іспанії. Виявилося інакше. Полк швид
кісних бомбардувальників вирушив на Да
лекий Схід. Саме там тихо билися об береги
хвилі озера Хасан. Старший лейтенант Ми
хайло Кривцов водив на самураїв ланку СБ.
Тоді японцям своєї землі не віддали. Полк
повернувся на захід.
Йому довелося брати участь у поході до
західних областей України, а ще через два
місяці літаки літали на ворожі позиції. Те
пер ворогом виявилася Фінляндія. В Карелії
Кривцов здійснив 40 бойових польотів, став
капітаном ВПС та кавалером ордена Черво
ного Прапора. Особливо успіхам старшого
брата раділи менші. Їх троє було в родині
Кривцових. І всі стали до лав боронців
Вітчизни. А в 1940 році вся «Дзержинка» зу
стрічала свого комсорга. Капітан! Пілот! Ор
деноносець! І він виступив перед гірниками.
З короткою патріотичною промовою. Саме
його форма викликала заздрість у юнаків.
Хто знає, скільки з них подалися до авіашкіл
за прикладом Михайла Кривцова. Невдовзі
для нього почалася нова війна. Найкривав
іша і остання. Для нього. 9й авіаполк базу
вався під Паневежисом у Литві. Бомбарду
вальники по кілька разів вилітали на пере
хоплення ворожих моторизованих колон. Їх,
окрім авіації, нікому було зупинити. Війська
тільки підходили на підтримку знекровле
них дивізій. Командир ескадрильї Кривцов
керував польотом дев’ятки на оборонний
завод у Тільзіті. Потім гуртом відбивалися
від винищувачів. Екіпаж Кривцова привіз
60 пробоїн. А на ранок він знову піднявся в
небо. Раптом майора Кривцова відізвали з
фронту.
Великій групі авіаторів доручили навча
тися літати на нових типах літаків «Пе2». То
були пікіруючі бомбардувальники із сімей
ства Петлякова. Ця машина згодом стане
найкращою у своєму типі та за призначен
ням. Серед перших, її опанували льотчики
з 24го авіаполку. Сюди Михайла Антонови
ча призначили заступником командира.
«Петлякови» вилетіли на ПівденноЗахідний
фронт. Наші війська потрапили в оточення
в районі Ізюм – Барвінкове. Авіація підтри
мувала наземні війська з повітря. Тим ча
сом, майор Кривцов став командиром 24го

авіаполку, майстром нічних польотів та
бомбардування із значних висот. Під Сталі
нградом комсорга з «Дзержинки» затисли
два «месери». Одного збив стрілець із екіпа
жу. І самому довелося сідати прямо на полі.
Командир полку одержав важкі травми.
Партизани повідомили, що підібрали пора
неного пілота. За ним надіслали літак «По
2». Довго лікували в Москві. Перед тим, як
виїхати на фронт, майор Кривцов написав
записку лікарям. Попросив вибачення, що
не долікувався і залишає госпіталь. Воював
на Курській дузі, визволяв Севськ, Гомель.
Підполковник Кривцов прийняв під коман
дування 54й авіаполк 301ї авіадивізії. І ось
комдив наказав:
 Станцію Калинковичи бомбити без пе
репочинку.
Літаки йшли ешелонами. По ним били од
разу до 200от зеніток. По краю неба ниш
порили німецькі винищувачі. Усетаки
кілька наших літаків пробилося до станції.
Одразу відбомбилися. Та, на жаль, німці
стріляли із зеніток прицільно. Снаряд вда
рив по лівому двигуну командирської маши
ни. Вона втратила керування. Підполков
ник Кривцов кинув свого «петлякова» пря
мо на ешелон із військовою технікою. Так за
гинув комсорг ШУ ім. Дзержинського, кава
лер чотирьох орденів Червоного Прапора
Михайло Антонович Кривцов.
***
Двоє попередніх героїв нашої розповіді
літали в небі, а ось
Микола Крицький –
підводник. Він з Кри
вого Рогу. Вихованець
школи ФЗН при за
воді «Криворіжсталь»,
ще в 19371938 роках
здобув професію то
каря. Наступні два
роки Микола працю
вав за фахом у ремон
тномеханічному
цеху КМЗ. Заводсь
кий комітет ЛКСМУ
підписав рекомен
дації Миколі Крицькому. Як і просив, посла
ли служити на Балтійський флот. Одразу
потрапив на курси підводних торпедистів.
Тоді ніхто не знав, що саме на борту підвод
ного човна «Щ303» він встигне здійснити
тільки два бойових походи. 20.10.1941 року
«Щ303» вийшов у море. Належало перехо
пити ворожий бойовий фрегат. Човен заги
нув біля о. Уте. Ми не знаємо подробиць тра
гедії. На жаль, ніхто з екіпажу не врятував
ся. Серед них і старшина 2 ст. Микола Кос
тянтинович Крицький. Човен підняли з дна
тільки в 1984 році.
***
Фронтовик Андрій Степанович Бессараб
ще на початку
30х приїхав до
Кривого Рогу із
Верблюжки
Кіровоградсь
кої області. Ба
гато хто тоді
шукав кращої
долі, а саме в
Кривбасі й зна
ходили. Наше
місто в ті часи
мало найрозви
нішу систему
підготовки
кадрів. Басейн
піднімався з руїн, перетворювався на мас
штабний будівельний майданчик. Кадри бу
дівельників та гірників були в особливій
ціні. За два роки Андрій набув професію про
хідника в рудничному гірничопромислово
му училищі. А потім чотири роки прокладав
нові горизонти на шахтах ШУ ім. Артема.
Поки до армії не призвали.
За плечима колишнього криворізького
прохідника дві війни. Спочатку радянсько
фінська (19391940 рр.), а потім Велика
Вітчизняна. Капітан Бессараб воював з пер
шого дня гітлерівської навали в складі 617
окремого інженерносаперного батальйону
339 стрілецької дивізії, а також 31 окремої
саперної роти 113 укріпленого району. Ра
зом з цими частинами Андрій Степанович
пройшов бойовий шлях на ПівденноЗахід
ному, Північнокавказькому, 1му Білорусь
кому, 1му Далекосхідному фронтах. Як
відомо, сапер помиляється лише один раз.
Бачимо, що в Бессараба обійшлося. То й
була ознака майстерності.
За всю війну командир роти Андрій Бес
сараб жодного разу не помилився. За цей
час поставив і зняв тисячі мін. Саме вони
затримали наступ німецьких танкових ко

лон на Кавказ. Наші сапери міцно закрили
фугасами всі перевали та стежки. А.С.Бес
сараб в армії служив до 1956 року. Одразу
опинився в тій самій сфері, з якої починав
доросле життя. Фронтовику випало два
роки працювати комендантом ремісничого
училища № 20. Потім багато років відпра
цював оператором СПЦ1 заводу «Криворі
жсталь». Учні СПТУ № 8 обрали Андрія Сте
пановича, кавалера трьох орденів Вітчизня
ної війни, ордена Червоної Зірки, почесним
майстром цього навчального закладу.
***
Не зрадив професії прохідника й Микола
Павлович Буце
ровський (1918
1991). За його
плечима дворіч
ний курс на
вчання в школі
ФЗН ШУ ім.
Фрунзе. Війну
пройшов
у
складі 1го гвар
дійського
стрілецького
полку 6 гвард
і й с ь к о ї
стрілецької
дивізії. Від Во
ронежа прой
шов сержант
Буцеровський до Польщі. Здобув у боях ор
ден Слави 3 ст., медаль «За відвагу», а за пра
цю прохідника на шахті РУ ім. К.Лібкнехта
– медаль «За трудову відзнаку», звання по
чесного гірника СРСР. Саме він, вихованець
криворізької професійнотехнічної школи,
винайшов спосіб збільшення терміну вико
ристання шпурів. Це дуже коштовні інстру
менти, тому ідеї простого прохідника Мико
ли Буцеровського одразу зацікавили
фахівців. Ім’я М.П.Буцеровського вписане в
історію гірничого Кривбасу та його краєз
навчої енциклопедії.
***
Багато спільного в людей воєнного поко
ління. Ось Іван
Войновський теж
путівку в життя
одержав у стінах
ФЗН. Він обрав
спеціальність ма
шиніста паровоза
в ФЗН РУ ім. Арте
ма. На цьому
підприємстві пра
цював за фахом до
призову в армію.
Осінь 1938 року.
Воював
на
фінській, в роки
Великої Вітчизняної пройшов ПівденноЗа
хідний та 1й Білоруський фронти. Капітан,
командир артилерійської батареї 1208
стрілецького полку 362 стрілецької дивізії.
Тільки в 1946 році капітан Войновський
зняв погони. Працював диспетчером, меха
ніком на шахтах ім. Кірова, «Північна» РУ ім.
Кірова. Фронтовий орден Червоної Зірки
довго нагадував звитяжцю про буремні
роки.
***
Павло Гарцунов у 1934 році закінчив шко
лу ФЗН за спец
іальністю буді
вельника. А ще за
ступником комсо
мольського осе
редку обирався.
Хто знав, що дове
деться визволяти
Кривий Ріг. Тоді
Павло Микитович
командував ро
тою в складі ле
гендарної 24ї Са
мароУльянівсь
кої стрілецької
дивізії. Цікаво, що
в боях у Білорусії в липні 1941 року це
з’єднання втратило бойовий прапор. У та
кому разі дивізію мали розформувати та 24
й зробили виняток. Ще до війни на прапорі
красувалоися два ордени Червоного Прапо
ра. Тож на Криворіжжя двічі Червонопра
порна дивізія прибула без… прапора. Та це
не применшувало героїзму визволителів.
Батарея Павла Гарцунова відзначилася в
боях на інгулецькому плацдармі.
Комбат став свідком того, як 24 стрілець
ка дивізія повернула собі бойовий прапор.
Не вороги його захопили. Просто селянин
Тяпкін побачив стяг на тілі убитого коман
дира. Героя поховав таємно, а прапор схо
вав. А коли дивізія повернулася до Білорусії,

Георгіївський кавалер Тяпкін виніс Прапор
і передав командуванню. За це його назва
ли почесним солдатом 24ї. Після війни
П.М.Гарцунов (19141986) тривалого часу
працював на будовах Кривбасу, встиг закі
нчити будівельний технікум. За бойові дії
Павло Микитович мав орден Вітчизняної
Війни 1 ст., два ордени Червоної Зірки, а за
миру звитягу – орден Жовтневої Революції.
***
На грудях Миколи Грабового дві медалі 
«За
відвагу»,
«Партизану
Вітчизняної
війни» 1 ст. Мико
ла Філімонович
вихованець шко
ли ФЗН № 4 Чер
воногвардійсько
го рудника. Під
час окупації Кри
вого Рогу входив
до
складу
підпільної групи,
яка діяла на тери
торії цього сели
ща. У лютому
1944 року група
патріотів, у тому числі й Грабовий, брала
участь в операції з порятунку греблі КРЕСу.
Місцеві мешканці добре знали всі стежки
навколо, тому й виконували обов’язки роз
відників. За це у Миколи Грабового срібло
партизанської медалі. Пізніше воював у ла
вах 18 гвардійської повітрянодесантної бри
гади. Сержантом повернувся до Кривого
Рогу. Все свідоме життя віддав рудоуправл
інню ім. Р.Люксембург.
***
У біографії головного інженера РУ ім.
Кірова Миколи
Гунбіна профте
хосвіта відображе
на школою ФЗН
ШУ ім. Фрунзе. У
сина гірника вибо
ру особливо й не
бути не могло. Так
у 1929 році й вий
шло в юнака. Об
рав професію про
хідника. В стінах
цього навчального
закладу й почина
лася гірнича біог
рафія М.Я.Гунбіна (19131977). Дебютував
Микола Якович начальником дільниці на
ШУ ім. Артема, а закінчив головним інже
нером РУ ім. Кірова. Відмовився від професії
рудокопа тільки на період війни. Командир
роти Гунбін вів бійців у битви за Кавказ. Із
визволенням Кривбасу Миколу Яковича
відкликали з фронту. До бойового ордена
Червоної Зірки додався трудовий – «Знак
Пошани», а також медалі.
***
В архіві колишнього РУ ім. Дзержинсько
го вдалося пере
глянути особову
справу Володи
мира Андрійови
ча
Гурінова
(19101993). Во
чевидь він серед
перших здобув
професію в гірни
чопромисловій
школі. У 1926
1928 роках вона
діяла при ШУ ім.
Жовтневої Рево
люції. Саме в цей
період Володи
мир Гурінов оволодів фахом шахтного елек
трослюсаря. В автобіографії він сам свідчив,
що без тих знань не зміг би здолати курс
Дніпропетровського гірничого інституту
(1935). Ще до початку війни Володимир Ан
дрійович виріс до головного механіка ШУ ім.
Першого Травня. У 19411943 роках  голов
ний механік на рудній шахті «Бугучігаг» у
Хабаровському краї. Одночасно Володимир
Гурінов писав рапорт за рапортом з прохан
ням направити на фронт. Це вдалося тільки
влітку 1943 року. Командир батареї 472 ар
тполку в складі 2го Білоруського фронту
пройшов із визвольною місією по Білорусії,
Польщі, Померанії. Поки мав сили, перебу
вав на звичній для себе посаді в РУ ім. Дзер
жинського, а потім перейшов на дослідниць
ку роботу в НДГРІ. Мав вихованець кривор
ізької профтехосвіти, комсомолець 20х,
фронтовик В.А.Гурінов бойові ордени
Вітчизняної війни 2 ст., Червоної Зірки; на
укові праці.
Володимир Бухтіяров
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У ТІЙ ВІЙНІ, ЗА ПЯНДЖЕМ

(19791989)

Уважно переглянули біографії всіх учасників війни в Афганістані за участю кри=
воріжців. Дійшли висновків: майже кожний третій – вихованець системи професійно=
технічної освіти. То ж педагогічні колективи цих учбових закладів спромоглися
виховати не тільки висококласних фахівців робітничих професій, а й справжніх
патріотів. Ці мужні люди здатні захистити країну від будь=яких зазіхань із зовні.
Криворіжці дорогою ціною заплатили за війну в Афганістані (1979=1989 рр.), але наші
земляки жодного разу не зрадили, не виявилися боягузами. Більшість вихованців

СПТУ відзначені орденами і бойовими медалями «За відвагу», «За бойові заслуги»,
«За відзнаку в охороні державного кордону». Ми поставили собі за мету зібрати
біографічні відомості та фотографії всіх криворіжців, які пройшли дорогами Афган=
істану. Це тільки початок. Знайомимо з долями ось цих наших земляків. Їх об’єднує
те, що всі криворіжці, всі «афганці», всі вихованці СПТУ, всі – нагороджені. Повідом=
те нам про своїх рідних, знайомих, хто має статус ветерана війни за Пянджем.
В.Бухтіяров

АЛЕКСЄЄВЦЕВ
ОЛЕГ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
(19.05.1965, Кр.
Ріг). Зак. Міжрегіо
нальну академію уп
равління персона
лом. Вихованець
СПТУ № 10, Украї
нського політехніч
ного технікуму. Пра
цював електрозвар
ником трту «Криво
ріжбуд». В армії з листопада 1983. Пройшов
спецпідготовку. В Афганістані 11.01.1984
19.08.1985 в складі військової частини №
2072. Перебував у саперній групі мотома
неврового загону. Брав участь у встанов
ленні мінних полів на шляху караванів мод
жахедів. Діяв у провінції Герат. Сержант.
Командир саперного відділення. В армії до
1986. Співробітник податкової інспекції. На
городж. медалями «За бойові заслуги», «70
років Збройних Сил СРСР», «Захиснику
Вітчизни», «Від вдячного афганського наро
ду», «За заслуги» 2 ст., знак. «Воїнуінтерна
ціоналісту», «Учаснику бойових дій».
АНТИПЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ІВАНОВИЧ
(30.08.1956,
Дніпропетровська
обл.). Освіта серед
ня. Вихованець СШ
№ 10, СПТУ № 8.
Працював водієм у
колгоспі в Широкі
вському районі. В
армії з листопада
1974.
Кадровий
військовий. Навчався в Балашовській школі
прапорщиків (1982). В Афганістані
17.11.198223.09.1984 в складі окрем. вер
толітного полку. Дислокувався в Джелала
баді. Обслуговував бойові польоти вертоль
отів «Мі24». Здійснив 10 бойових польотів в
якості бортстрільця. Мав поранення під час
бойового маршу в результаті підриву броне
техніки. Старший прапорщик. В армії до
2003. Перебував у системі охорони об’єктів
шахти «Гвардійська». Нагородж. медалями
«За відзнаку у військовій службі» 2 ст., «За
хиснику Вітчизни», «70 років Збройних Сил
СРСР», «За бездоганну службу» 2, 3 ст., «Від
вдячного афганського народу», «10 років
Савурської революції», знак. «Воїнуінтерна
ціоналісту», «Учаснику бойових дій».
БАСАРАБ
ГЕННАДІЙ
ВІКТОРОВИЧ
(13.01.1963,
Дніпропетровська
обл.). Освіта серед
ня.
Вихованець
СПТУ № 27. За фа
хом машиніст елект
ровоза. В армії з ве
ресня 1982. В Афга
ністані 19.12.1982
03.02.1985 в складі
військової частини польова пошта № 39676.
Рядовий. Мотострілець. Брав участь у бойо
вих операціях під м. Газні. В армії до 1985.
Перебуває в системі охорони об’єктів ЗАТ
«Інтервибухпром». Нагородж. медалями «За
хиснику Вітчизни», «70 років Збройних Сил
СРСР», «Від вдячного афганського народу»,
знак. «Воїнуінтернаціоналісту», «Учаснику
бойових дій».
БЕЗРЯДІН
СЕРГІЙ
МИТРОФАНОВИЧ
(25.02.1966, Кр.
Ріг). Вихованець
СПТУ № 44 (1984). В
армії з травня 1984.
Пройшов спецпідго
товку. В Афгані
стані 02.11.1984
21.04.1986 в складі
військової частини
польова пошта №
24742. Десантник. Воював у складі десант
ноштурмової групи. Заст. командира взво
ду. Сержант. В армії до 1986. Працює в зал
ізничному цеху ІнГЗК. Нагородж. медалями
«Захиснику Вітчизни», «70 років Збройних
Сил СРСР», «Від вдячного афганського наро
ду», знак. «Воїнуінтернаціоналісту», «Учас
нику бойових дій».

15.01.198112.03.1982 в складі окремої мо
тострілецької частини. Рядовий. Стрілець
гранатометник. Загинув у бою. Похований
у Кр. Розі. Нагородж. орд. Червоної Зірки
(1982), медаллю «Від вдячного афганського
народу», знак. «Воїнуінтернаціоналісту».
Літра: «Енциклопедія Криворіжжя». Т. 1,
Кр. Ріг, 2005; «Кур’єр Кривбасу», 1996, № 47.
ГУРЗА
ЮРІЙ
ПЕТРОВИЧ
(24.11.1963, Кр.
Ріг). Зак СПТУ № 29.
Вихованець СШ №
71. В армії з квітня
1982. В Афганістані
20.03.1984
16.07.1984. Сер
жант. Заст. коман
дира мінометного
взводу. Охороняв
військові об’єкти в
Кабулі. В армії до 1984. Нагородж. «Захис
нику Вітчизни», «70 років Збройних Сил
СРСР», «Від вдячного афганського народу»,
знак. «Воїнуінтернаціоналісту», «Учаснику
бойових дій».
ДАБІЖА
СЕРГІЙ
ПЕТРОВИЧ
(21.06.1966,
Вінницька обл.).
Зак. СПТУ № 45
(1984). Працював на
комті «Криворіж
сталь». В армії з
жовтня 1984. В Аф
г а н і с т а н і
14.02.1985
17.02.1987 в складі
артполку. Рядовий. Водій, заряджаючий.
Брав участь у бойових діях у районах Баг
лан, ПуліХумрі, Кундуз, Саланг, Файзабад.
В армії до 1987. Машиніст дрезини заліз
нич. Цеху ВАТ «АрселорМіттал – Кривий
Ріг». Нагородж. медалями «70 років Зброй
них Сил СРСР», «Від вдячного афганського
народу», знак. «Воїнуінтернаціоналісту»,
«Учаснику бойових дій».
ДАВИДЕНКО
ГЕННАДІЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(13.08.1966, Кр.
Ріг). Зак. СПТУ №
45. Вихованець СШ
№ 103. Працював
газозварником па
росилового цеху
комту «Криворіж
сталь». В армії з
жовтня 1984. Прой
шов спецпідготов
ку. В Афганістані 05.11.198414.02.1987 в
складі військової частини польова пошта №
06462. Брав участь у бойових діях під Кабу
лом. Мав поранення. Рядовий. В армії до
1987. Нагородж. медалями «Захиснику
Вітчизни», «70 років Збройних Сил СРСР».
ДАНИЛОВ
ВАДИМ
ВІКТОРОВИЧ
(04.04.1969, Кр.
Ріг – 14.08.1988, Аф
ганістан). Освіта се
редня. Вихованець
СШ № 45, СПТУ №
39. Працював авто
слюсарем. В армії з
травня
1987.
Військовий водій. В
Афганістані
з
15.11.1987. Рядовий. Механікводій. Слу
жив у трубопровідних військах. Помер від
ран. Похований у Кривому Розі. Нагородж.
орд. Червоної Зірки, медаллю «Від вдячного
афганського народу».
Літра: «Енциклопедія Криворіжжя». Т. 1,
Кр. Ріг, 2005.
ДАЦКО
ФЕДІР
СТЕПАНОВИЧ
(10.02.1960, Кр. Ріг –
31.05.1980, Афгані
стан). Зак. СПТУ. Пра
цював монтажником
управління «Металург
монтаж210». В армії з
травня 1979. Пройшов
спецпідготовку. В Аф
ганістані 27.12.1979

БОЙКО
ОЛЕГ
ІВАНОВИЧ
(28.11.1966, Кр.
Ріг). Сержант ПДВ.
Зак. СПТУ № 44. Ви
хованець СШ № 99.
В армії з квітня 1985.
Перебував у фер
ганському учбовому
полку ПДВ. У липні
1985 квітні 1987 пе
ребував у складі об
меженого контингенту радянських військ в
Афганістані. Служив у маневровій групі ПДВ.
Воював під Кандагаром, Джелалабадом,
Газні, Кабулом. Виявив мужність і героїзм. В
одному з боїв під ногами розірвалася грана
та, більше двохсот осколків вп’ялися в тіло.
Єдиний залишився живим серед п’ятьох де
сантників. Тривалого часу лікувався в гос
піталях. Працював машиністом екскаватора
рудника ІнГЗК. Нагородж. орд. Червоної
Зірки (1987), медалями «За відвагу» (2), «За
хиснику Вітчизни», «70 років Збройних Сил
СРСР», «Від вдячного афганського народу»,
Почес. Грамотою Президії Верховної Ради
СРСР, знак. «Ветеран війни».
Літра: В.Ф,Бухтияров. «Шурави». Кр. Рог,
1999; «Трибуна передовика», газ., 1990,
26.10.
ВОЛОШИН
ГЕННАДІЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
(15.12.1962, Кр.
Ріг). Зак. СПТУ № 27.
Працював у БУ № 1
трту «Криворіжінду
стрбуд». В армії з
травня 1982. Прой
шов спецпідготовку в
танковому центрі. В
Афганістані
11.06.1982
17.08.1984 в складі 180 МСП. Брав участь у
бойових діях на дільниці Джелалабад – Кабул.
Заряджаючий танка «Т62». Супроводжував
автоколони. Рядовий. В армії до 1984. Працю
вав зварником рудника НКГЗК. Нагородж.
медалями «70 років Збройних Сил СРСР», «Від
вдячного афганського народу», знак. «Воїну
інтернаціоналісту», «Учаснику бойових дій».
ГОРОВИЙ
СЕРГІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ
(01.07.1968,
Дніпропетровська
обл.). Зак. СПТУ № 44.
Вихованець СШ №
59. В армії з жовтня
1986. В Афганістані
07.05.1987
31.08.1987 в складі
військової частини
польова пошта №
48059. Десантник. Рядовий. Перебував у Ка
булі. В армії до 1987. Водій на ВАТ «ІнГЗК». На
городж. медалями «Захиснику Вітчизни».

ГРИГОРЕНКО
АНАТОЛІЙ
ЯКИМОВИЧ
(01.04.1965, Кр. Ріг –
13.11.1983, Афгані
стан). Зак. СПТУ № 9.
Вихованець СШ № 7. В
армії з квітня 1983.
Військовий водій. В
Афганістані
11.05.1983
13.11.1983. Водив бой
ові КАМАЗи під Кунду
зом. Рядовий. Помер на бойовому посту. Ім’я на
меморіалах у Кр. Розі. Нагородж. орд. Червоної
Зірки (1984), медаллю «Від вдячного афгансько
го народу», знаком «Воїнінтернаціоналіст».
Літра: «Палящий ветер Афганистана»,
Днепропетровск, 1991; «Енциклопедія Кри
воріжжя», Т. 1, Кр. Ріг, 2005.

ГРИЦАЛЮК
ВІКТОР
ПЕТРОВИЧ
(19.10.1962, Кр.
Ріг – 12.03.1982, Аф
ганістан). Освіта се
редня. Вихованець
СШ № 86, СПТУ №
14. В армії з листо
пада 1980. Пройшов
спецпідготовку. В
Афганістані

31.05.1980. Рядовий. Навідник гармати тан
ка. Учасник бойових дій з моджахедами. За
гинув у бою. Похований у Кр. Розі. Ім’я на
меморіалі «афганцям» у Кр. Розі. Нагородж.
орд. Червоної Зірки (1981), медаллю «Від
вдячного афганського народу».
Літра: «Енциклопедія Криворіжжя». Т. 1,
Кр. Ріг, 2005; «Кур’єр Кривбасу», 1996, № 47
48.
ДЕНИСЕНКО
ОЛЕГ
ПЕТРОВИЧ
(31.08.1967,
Дніпропетровська
обл.). Зак. СПТУ №
44 (1985). Працю
вав пом. машиніста
тепловоза
ВАТ
«ІнГЗК». В армії з
жовтня 1985. Слу
жив в інженерних
військах. В Афгані
стані 03.08.198610.12.1987 в складі моб
ільної групи прикордонних військ. Стар
шина застави. Брав участь у бойових діях.
В армії до 1987. Служить у пожежній час
тині МНС. Нагородж. медалями «За відва
гу», «За бойові заслуги», «70 років Збройних
Сил СРСР», «Від вдячного афганського на
роду», знак. «Воїнуінтернаціоналісту»,
«Учаснику бойових дій», «Відмінник при
кордонних військ» 1, 2 ст.
ЄФАНОВ
МИКОЛА
АНАТОЛІЙОВИЧ
(05.09.1963, Кр.
Ріг – 09.03.1982, Аф
ганістан).
Зак.
СПТУ № 29. Вихова
нець СШ № 62. Пра
цював слюсарем з
ремонту автомобілів
НКГЗК. В армії з
жовтня 1981. Прой
шов спецпідготовку.
В Афганістані 11.12.1981 09.03.1982.
Військовий водій. Рядовий. Загинув у бою з
моджахедами. Похований у Кр. Розі. Ім’я на
меморіалі «афганцям» у Кр. Розі. Нагородж.
орд. Червоної Зірки, медаллю «Від вдячного
афганського народу».
Літра: «Енциклопедія Криворіжжя». Т. 1,
Кр. Ріг, 2005.
ЖУРАВЕЛЬ
ЮРІЙ
ФЕДОРОВИЧ
(14.10.1963,
Одеська обл..). Осв
іта середня. Вихо
ванець СПТУ № 44.
Працював зварни
ком ІнГЗК. В армії з
жовтня 1982. Прой
шов спецпідготовку
за програмою при
кордонних військ. В
Афганістані 25.10.198212.12.1983 в
складі мотомобільної групи прикордонних
військ. Рядовий. Брав участь у бойових
діях. В армії до 1983. Працює на ВАТ
«ІнГЗК». Нагороджен. медалями «Захисни
ку Вітчизни», «Від вдячного афганського
народу», знак. «Воїнуінтернаціоналісту»,
«Учаснику бойових дій», «Відмінник при
кордонних військ» 1, 2 ст.
ЗАЇКА
СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ
(05.01.1960, Ниже
городська обл. –
20.07.1981, Афгані
стан). Зак. СПТУ. Ви
хованець СШ № 59.
Працював тракто
ристом ВРП ІнГЗК.
В армії з жовтня
1979.
Пройшов
спецпідготовку. В
Афганістані 12.01.198020.07.1981 в
складі військової частини польова пошта
№ 71206. Рядовий. Служив під Кабулом.
Мав поранення. Загинув у бою з моджахе
дами. Похований у Кр. Розі. Ім’я на стелі
воїнів«афганців» у Кр. Розі. Нагородж. орд.
Червоної Зірки (1981), медаллю «Від вдяч
ного афганського народу», знаком «Воїну
інтернаціоналісту».
Літра: «Енциклопедія Криворіжжя». Т. 1,
Кр. Ріг, 2005; «Трибуна передовика», газ.,
1990, 16.02.
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Комсомолом нагороджуються

Ми нагадали читачам про страшну війну, повідомили юні, що Пра
пор Криворізької міської організації ЛКСМУ в травні 1966 року
прикрасив орден Трудового Червоного Прапора. На щастя, ще живі
свідки тих часів, і вони пам’ятають, яке то було піднесення серед
молоді, всім хотілося зробити ще вагоміший внесок у загальну
справу. В ті роки Кривбас і справді квітнув новобудовами,
зеленими вулицями і просторими скверами. Дехто настійливо
пропонує нам все це забути, перекреслити та очорнити. Ні, так
не буде! Ми маємо пам’ятати те краще, що вдалося здійснити в ті
далекі, буремні з точки зору будівельного буму в Кривбасі
і політичної стабільності, роки. Саме в 60тих наш регіон досяг
найкращих показників. Криворізькому комсомолу є чим
пишатися. Він мав цілком заслужені нагороди. Хотілося й
нагадати, що нагороджували не тільки міську організацію, вона й
сама засновувала того часу премії та призи. Ось, скажімо, в травні
1970 року стали відомі перші лауреати премії ім. Комсомолу
Кривбасу.
Це публіцист І.Кошицький, журналіст В.Сидоренко та актриса
міського театру ім. Шевченка Г.Мусатова. Славетна трійка митців.
Це свідчить, що молодь наша не тільки вміла будувати, зводити,
започатковувати, ставати на символічні вахти,а й творчо
розвиватися, дарувати свій талант людям.

ЗА ЗВИТЯГУ,
ДОБЛЕСТЬ І ЧЕСТЬ
Комсомол – велика школа. Й життя, й майстерність.
Він і виховував, і нагороджував, а кому й підказував. У 70х роках
ХХ ст. Криворізький міський комітет комсомолу заснував кілька
іменних призів. Для передовиків виробництва, творчих особистостей.

Найбільш відомі з них троє. Приз ім. Семиво
лоса. Сучасній молоді, на жаль, це прізвище мало
про що говорить, а для більшості – нічого. Тому
варто нагадати про Олексія Івановича Семиволо
са (17.03.1972, Черкаська обл. – 24.02.1986, Кри
вий Ріг). У Кривбасі з 1929 року. В 19291934 рр.
працював коногоном на шахтах рудника ім. Арте
ма. У цей час пройшов курси бурильника. У 1934
1941 рр. бурильник ШУ ім. Ілліча. У 1940 році пер
шим у галузі застосував метод багатозабійного
буріння, при цьому виконав світовий рекорд із
швидкості та результативності буріння свердло
вин. Стахановець 30х. На початку Великої

Вітчизняної війни виїхав в евакуацію на Урал. До 1944
року працював на Бакальському РУ. Протягом
19411942 років виконав 10 річних норм, у се
редньому 50 норм за зміну. В 1942 році одер
жав Сталінську премію 1 ст. (Державна). Мав
особисті подяки від Сталіна та наркома Те
восяна. Значну частину коштів від премії
Олексій Ілліч передав до фонду відбудови
Сталінграда.
У лютому 1944 року повернувся до
Кривбасу. Одразу очолив колектив ШУ
ім. Ілліча (до 1972), керував відбудовою
шахт. Протягом 19461958 обирався депу
татом Верховної Ради СРСР. З 1968 року
почесний громадянин Кривого Рогу.
О.І.Семиволос нагороджений орденами Ле
ніна (2), Жовтневої Революції, Трудового Чер
воного Прапора (2), «Знак Пошани». Тож, ось
на честь якої людини названий приз. Він
являє собою скульптуру молодого гірника.
Проект виконаний відомим криворізьким
скульптором, заслуженим художником Ук
раїни Олександром Васякіним. При вру
ченні премії враховувалися наступні показ
ники: зростання продуктивності праці, зни
ження собівартості, підвищення якості та
впровадження нової техніки. Першим Лауреатом
призу ім. О.І. Семиволоса став бригадир комсо
мольськомолодіжного колективу РУ ім. Дзер
жинського Герой Соціалістичної Праці О.С.Ви
соцький. Відомі прізвища 19 гірників Кривбасу,
які були удостоєні призу ім. Семиволоса. До цьо
го можна додати, що з 1972 року вручалася сти
пендія ім. О.І.Семиволоса для учнів СПТУ. В
травні 2000 року на будинку № 20 по вул. Киї
вська в ЦентральноМіському районі встанов
лена меморіальна дошка на честь трударяно
ватора.

В центрі Герой Радянського Союзу Д.Глінка, перший праворуч
Герой Соціалістичної Праці О.Висоцький. Публікується вперше.
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На засіданні бюро міськкому
ЛКСМУ видатний криворізький
гірник Олександр Висоцький
особисто рекомендував
кандидатів на приз свого імені.
У ті роки в Кривбасі
поширювався патріотичний
рух «Молодь – на шахти!».
Саме на початку 70х
і заснований приз на честь
Героя Соціалістичної Праці
Олександра Степановича
Висоцького (1934, Волинська
обл. – 2008, Кривий Ріг).
Він приїхав у наше місто із
комсомольською путівкою
в руках. Молоді волиняни
рекомендували Олександра
на новобудови Придніпров’я.
І не помилилися.
Не зганьбив і сам Висоцький.

Ось штрихи з «криворізької» трудової біографії Олександра Сте
пановича. У 19521975 учень бурильника, бурильник, бригадир
бурильників шахти ім. 1го Травня, ім. Ворошилова, «Саксагань»
РУ ім. Дзержинського. У цей період встановив всесоюзний рекорд
проходки – 511 м під поверхових виробок. Олександр Висоцький
входив до складу комсомольських бюро шахти та рудоуправлін
ня. Він ініціатор трудового почину за особистий внесок у п’ятирі
чку. Кілька разів криворізький новаторгірник представляв Крив
бас на ВДНГ СРСР та України. Люди обирали його депутатом Вер
ховної Ради СРСР 79 скли
кань. Парламентарій з 15
річним стажем!. За сумлінну
працю й нагороди високі: ме
даль «Серп і молот», ордени
Леніна, Жовтневої Революції,
Трудового Червоного Прапо
ра. Від громади Кривого Рогу
знак «За заслуги перед
містом». Одночасно із звитя
гою в праці Олександр Ви
соцький успішно закінчив
Криворізький гірничоруд
ний інститут, а потім і Вищу
партійну школу при ЦК КПРС
О.С.Висоцький очолював
партком РУ ім. Кірова, а потім
повернувся до забою і, поки
вистачало сил, видобував руду. Пізніше Олександр Степанович
був головою комітету народного контролю РУ ім. Кірова. Приз
його імені являв собою сталеву пластину із зображенням Героя
Соціалістичної Праці в гірничій уніформі. Саме таким він спус
кався під землю, аби добути побільше високоякісної руди. Призів
ім. Висоцького удостоєні більше 30 молодих криворізьких
гірників. На жаль, такі традиції за різних причин та обставин
залишились в минулому. Шкода. Подібні традиції слід віднови
ти. Ось у спорті є в цьому напрямку певні зрушення. Проводять
ся змагання на кубок Народного депутата України В.Гурова з
баскетболу, Героя Соціалістичної Праці А.Сторужука з футболу.
Варто повернутися молоді до кращих традицій їх батьків. Хто,
скажімо, відмовиться від призу на честь Героя Соціалістичної
Праці Саласюка, або Героя Радянського Союзу Шевченка. Крив
бас має великих синів і дочок, пам’ять про них треба зберегти. В
тому числі й у вигляді нагород та заохочень людині праці. Без
неї можна втратити не тільки незалежність, а саму країну. Слід
над цим поміркувати. І дуже серйозно.
Безумовно, в часи розвитку
індустріального Кривбасу
головними професіями басей
ну вважалися гірнича, мета
лургійна та будівельна. Ма
буть, найпопулярнішою осо
бистістю серед будівельників
був Олексій Пантелеймонович
Подлєпа. Це легенда не тільки
криворізької будівельної
індустрії, а й всієї радянської.
У цьому зв’язку важливо навес
ти біографію Олексія Пантелей
моновича Подлєпи (1907, Запор
ізька обл. – 1970, Кривий Ріг). Ге
рой Соціалістичної Праці (1966).
Серед інших нагород – 3 ордена
Леніна, 2 ордени Трудового Черво
ного Прапора. Ще в 1950 році удостоєний Державної Премії СРСР.
З 1965 року заслужений будівельник України. Трудове життя
Олексій Подлєпа починав на цегельному заводі в Запоріжжі. Пер
шобудівельник Дніпрогесу. У 19311939 майстер, ст. виконроб
тресту «Дніпробуд». До 1951 року займав керівні посади в буді
вельній індустрії Запоріжжя. У Кривому Розі з 1951 року. В 1951
1958 роках керуючий трестом «Кривбасрудбуд». Стояв біля ви
токів тресту «Криворіжаглобуд». У
19581970 роках очолював цей ор
деноносний колектив. Саме
Олексій Пантелеймонович ке
рував будівництвом потужно
стей НКГЗК, реконструк
цією цехів ПівдГЗК. Треба
зазначити, що за плечима
цього керівника диплом За
порізького будівельного
технікуму. Олексій Подлєпа
обирався депутатом Вер
ховної Ради України (1967).
Він помер на робочому місці.
Серце не витримало багаторі
чного перевантаження. Ім’ям
О.П.Подлєпи названа вулиця в
Інгулецькому районі, пансіонат тресту
«Криворіжаглобуд». У1978 році міськком ЛКСМУ заснував приз
ім. О.П.Подлєпи. Являє собою рельєфний портрет звитяжця у
вигляді медалі. Серед володарів призу 20 молодих будівельників
Кривбасу.
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Молодіжні лідери

«Єднання поколінь», №1 квітень 2010 р.

ВАТАЖКИ МІСЬКОЇ
Ми багато чого втратили. І духовного, і матеріального. На жаль, у більшості – безповоротно.
І всетаки, завдяки клопіткому пошуку дещо можна встановити, нагадати, доповнити. У цьому
розділі мова піде про ватажків Криворізької міської комсомольської організації.
Днем народження цього молодіжного формування вважається 26 червня 1919 року. Саме того дня в
«Колізеї» зібралися 40 юнаків і дівчат. Вони й обрали свого лідера. Таким чином, першим ватажком
міської комсомольської організації став Семен Грінгут. Відомо лише те, що він помер під час
епідемії тифу в січні 1920 року. Через півроку – липень 1920р. – відбувся 1й повітовий з’їзд
комуністичної молоді Кривбасу. Першим секретарем обрали В.Смольникова. Життя вирувало так
стрімко, що важко було прослідкувати за ходом подій. Тільки за два наступних роки керівництво
молодіжним рухом змінювалося тричі. На 3му з’їзді комсомолу Кривбасу організацію очолив
М.Бабушкін (18.08.1921), його змінив Г.Савін (07.1922). Їх долі невідомі. Саме при Савіні почалася
відбудова гірничорудної промисловості. Комсомольська організація нараховувала 250 членів.
17.04.1924 на 8й окружній конференції першим секретарем обраний В.Ялов. Другим та останнім
лідером комсомолу Криворізького округу став Г.Усов. З 1929 року криворізьку молодь повів за
собою Заболоцький. Саме за його секретарства молодь Кривбасу звернулася до всіх гірників
басейну з пропозицієюзакликом виконати п’ятирічний план видобутку руди за 3 роки. Тоді й
з’явилися ударні комсомольськомолодіжні бригади рудокопів. На початок 30х їх діяло вже 103.
У 1932 році новий перший сек
ретар міськкому М.Уваров особис
то працював на суботниках із спо
рудження об’єктів заводу «Кривор
іжсталь» поруч із тисячею комсо
мольців. Вони й стали основою
цього епохального для Кривбасу
будівництва. М.Уварова змінив
Борис Шангін. Про цю особистість
розповідь більш детальна. Історія
зберегла багато документів про
Шангіна. Він не корінний кривор
іжець, а з тих, хто за покликом часу
прибув на велике будівництво, яке
розпочалося на Криворіжжі з по
чатком 30х. Віхи життя звитяжця
і комсорга: 10.09.1910, Крижопіль
Вінницької обл.. – 04.05.1983, Кри
вий Ріг. До речі, він виходець із ук
раїнської системи профтехосвіти.
Ще в 1924 році пройшов повний
курс Марганцівського гірничопро
мислового училища. Потім ще була
полкова школа при 17 корпусному
полку. За фа
хом електро
механік.
До приїзду
в Кривбас
Б о р и с
Ш а н г і н
встиг попра
цювати
в
Нікополі
(комсорг у 14
років!),
у
Марганці. У
нас юнак по
чав трудову
діяльність у тресті «Кривбуд» (ле
гендарний комсомольськомолоді
жний трест «Криворіжбуд»). І ось
Борис у 1934 році на черговій ком
сомольській конференції обраний
першим секретарем міськкому
ЛКСМУ. Уже діє завод «Криворіж
сталь» із своєю домною «Комсомол
ка», молодь взяла шефство над бу
дівництвом коксохімічного заводу.
Два роки Борис Шангін керував
міським комсомолом. А ж поки
його не призначили секретарем
парткому заводу «Комуніст». Із по
чатком війни залишився в тилу
ворога, сформував партизанський
загін, що деякий час діяв у
дніпровських плавнях під Нікопо
лем. Треба зазначити, що такий
метод ведення підривної діяль
ності проти окупантів себе не вип
равдав. Всетаки для ведення ши
рокомасштабної партизанської
війни необхідні природні умови.
Насамперед – ліси. Восени 1941
року загін Шангіна здійснив свій
перший рейд до Чорного лісу. З
бойового послужного списку відо
мо, що з листопада 1941 року
Шангін командував ротою в
партизанському з’єднанні Сабуро
ва. Зустріч з ним відбулася в
Брянському лісі. То був другий
рейд партизан Шангіна. Майже
рік Борис Григорович, комсорг і
вихованець профтехшколи, очо
лював «своє» партизанське

з’єднання. Воно носило ім’я Хру
щова.
За часи боротьби в тилу ворога
Б.Г.Шангін подолав 1,8 тис. км,
його з’єднання народних месників
знищило більше 2 тис. фашистів,
підірвало 20 мостів та 60 ешелонів
із живою силою та технікою про
тивника. За це на грудях команди
ра ордени Леніна, Червоного Пра
пора, Червоної Зірки; польські на
городи: Хрест Грюнвальда 2 ст.,
Хрест Хоробрих. Ще за часів війни
партизанського
командира
відкликали до Кривого Рогу.
Піднімав з руїн трест «Криворіж
буд», РУ ім. Ілліча. У 19561960 рр.
Борис Шангін  голова Централь
ноМіської райради. У 19601970
заступник директора інституту
«Механобрчормет». У мирні роки
заслужив орден Трудового Черво
ного Прапора, медаль «За трудову
доблесть». У 1975 році місто назва
ло Бориса Григоровича Шангіна
своїм почесним громадянином.
Ми ж повертаємося до 30х. Бо
рис Шангін за рішенням конфе
ренції передав справи Н.Папуші.
Йшов «передрепресійний» 1936
рік. Цей час почав відліковувати
перші тонни криворізького коксу.
Маємо документальну можливість
більш детально переповісти біог
рафію наступного першого секре
таря міськкому ЛКСМУ. Г.Т.Ба
турін: 21.11.1911, Кривий Ріг –
10.09.1942, Ленінградська обл.,
Росія. Григорій із родини залізнич
ників. У нього й самого не було осо
бистого вибору, як спеціальність
батьків. У 19281930 роках ремон
тував залізничні шляхи на ст. Гей
ківка. У найважчі для України
19321933 роки
очолював кущ
колгоспів на
Криворіжжі.
Потім служба в
армії. Як тільки
в 1937 році по
вернувся додо
му, майже одра
зу молодь дові
рила Григорію
Батуріну пост
першого секре
таря міськкому
ЛКСМУ. На заводі «Криворіж
сталь»став до ладу найпотужні
ший в Європі бесемерівський цех.
Саме за часів Батуріна були ство
рені Дзержинський, Жовтневий та
Центральний (Єжовський) райко
ми комсомолу. Буремні, що й каза
ти, часи пережила країна. Григо
рія Батуріна відкликали до Дніпро
петровська. Там він певного часу
редагував обласну молодіжну газе
ту. Майже одночасно він спецкор
«Днепропетровской правды» по
Криворіжжю. У 19401941 роках
заступник редактора міської газе
ти «Червоний гірник». З цього по
сту Григорій Трифонович Батурін
у червні 1941 року спецкором

відбув до діючої армії. Воював на
ПівнічноЗахідному, Волховсько
му та Ленінградському фронтах.
Звання – старший політрук (капі
тан),комісар штабу 3ї інженерно
саперної бригади. Обороняв Лені
нград та Волхов. Помер від ран. Од
нополчани передали рідним до
Кривого Рогу офіцерський план
шет, у якому знаходилися записи
до армійських газет. Одна з розпо
відей про саперівволховчан, над
рукована в газеті «Вперед на вра
га!», зберігається у фондах місько
го музею. Прах колишнього ватаж
ка Кривбасу покоїться в братській
могилі с. Путилове Кіровського р
ну Ленінградської обл. Його ім’я в
пам’яті людей, на меморіальній
дошці на честь загиблих«червоно
гірничан», що встановлена на од
ному з будинків по пр. Карла Мар
кса. На цьому місті знаходилася
редакція газети в далекі 30ті.
Наступним після Батуріна 1м
секретарем міськкому ЛКСМУ став
В.Цейтленок. Про нього нічого не
відомо. Коли в 1940 році лідером
комсомолу нашого міста обрали
І.Колесникова, організація нара
ховувала 25 тис. осіб. Таким чи
ном, вона була наймасовішою на
Дніпропетровщині. Відомо, що в
місті діяло комсомольськомолоді
жне підпілля. Може й не багато
зробили юні патріоти, але вони за
лишаються символом народної бо
ротьби із загарбниками.
Хто керував молодіжним рухом у
Кривбасі в перші післявоєнні роки
ще доведеться з’ясувати. Дмитра
Росіна обрали першим секретарем
у жовтні 1946 року. Тривала відбу
дова. За цей час руду нагора поча
ли видобувати 47 шахт, перший
чавун видав завод «Криворіж
сталь».
Лише три роки тому Олексій
Шнайдер (19221968) повернув
ся з фронту. І весь цей час пра
цював на відбудові міста. У
жовтні 1948 року його обрали
першим секретарем міськкому
ЛКСМУ. Колись юнаком він
приїхав до Кривого Рогу із с.
Солдатське Широківського р
ну. Самотужки одержав вищу
освіту. Боронив Вітчизну під час
війни з німецьким фашизмом.
Комсомол Кривбасу виявив абсо
лютний героїзм на відбудові. При
секретарстві Шнайдера практич
но заново збудовані 13 доменні
печі заводу «Криворіжсталь». Знач
них успіхів досяг молодіжний ко
лектив коксохімічного заводу.
Саме Олексій Шнайдер підбирав
та затверджував на бюро началь
ників штабів на комсомольські
відбудови цих стратегічно важли
вих для країни об’єктів. Велика
заслуга Олексія Олександровича
полягає у відродженні профтехос
віти в Кривому Розі. До цього він
мав безпосереднє відношення. У
19541957 роках він очолював ко
лектив технічного училища № 6, а
в 19561957 – ПТУ № 27. У 1957
1961 роках керував Дзержинською
райрадою та райвиконкомом.
Потім знову повернувся до вихо
вання кадрів за програмою проф
техосвіти. Це в Олексія Олександ
ровича виходило найкраще. За це
нагороди і людська вдячність. Про
Олексія Шнайдера пам’ятають
його учні. Саме він дав їм путівку в

робітниче життя. Саме такими
людьми створені всі блага, що має
тепер наш Кривий Ріг. В авангарді
цих звершень перебував товариш
Комсомол та його рідна сестра
Профтехосвіта.
Естафету від О.О.Шнайдера
прийняв у вересні 1953 року
Віктор Ровенський (08.03.1929,
Дніпропетровськ – 09.02.1993,
Кривий Ріг). У 1952 році закінчив
Дніпропетровський
інститут інженерів зал
ізничного транспорту.
Власне, з цього року
життя Віктора Ровенсь
кого пов’язане з Кривим
Рогом. Лише два місяці
встиг попрацювати за
фахом – на електропід
станції ст. Довгинцеве. А
у вересні 1952 року мо
лодого інженераелект
рика обрали секретарем
комітету ЛКСМУ паро
возного депо ст. Довгин
цеве. Це дало поштовх
стрімкій кар’єрі. У 1953 році дру
гий секретар Дзержинського рай
кому комсомолу, а з вересня 1953
по червень 1957 рр. – перший сек
ретар Криворізького міськкому
ЛКСМУ. Молодіжний рух за часів
Ровенського ознаменувався ство
ренням комсомольських штабів на
будівництві важких промислових
об’єктів Кривбасу. Серед них шах

та «ДніпровськаКомсомольська»
(за це особисто Віктор Ровенський
нагороджений у 1958 році орденом
«Знак Пошани»), дрібносортний
стан «2501», дротяний стан «250
1» КМЗ. Ватажок комсомолії оби
рався делегатом ХІІ з’їзду ВЛКСМ.
З тих часів збереглася колективна
фотографія, де на пам’ять знялися
делегати від Дніпропетровщини.
Вони поруч із тричі Героєм Ра
дянського Союзу Іва
ном
Кожедубом.
Віктор Ровенський у
другому ряду в центрі.
Публікуємо (вперше)
також зображення
членського квитка
В.Я.Ровенського за №
182. Цей документ
свідчить, що його
власник має повнова
ження члена Цент
ральної Ревізійної
комісії ЦК ЛКСМУ.
Віктор Якович часто,
а краще сказати пост
ійно, відвідував будівельні майдан
чики Південного гірничозбагачу
вального комбінату, який тільки
но зводився й звільнявся від «лісів».
Це стосувалося й майданчиків
НКГЗК. Будови проголошувалися
всесоюзними ударними комсо
мольськомолодіжними. Далі наво
димо послужний список Віктора
Яковича Ровенського:
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Молодіжні лідери

КОМСОМОЛІЇ

1957 1962 рр. 2 й секретар
Дзержинського райкому КПУ
1962 1969 рр. заступник ди
ректора заводу «Криворіжсталь» з
транспорту
1969 1971 рр. Голова комітету
профспілки КМЗ
1971 1977 рр. заступник на
чальника УКБ КМЗ
1977 1984 рр. головний інже
нер УКБ КМЗ
1984 1986 рр. начальник
відділу ВКБ заводу «Восход»
1986 1989 рр. ст.. інженер тех
відділу підприємства «Криворізькі
електромережі»
У 1955 1963 роках обирався де
путатом міськради. Крім ордена
«Знак Пошани» мав орден Трудово
го Червоного Прапора, трудові ме
далі.
У 1957 1959 роки комсомол вів
за собою Василь Сергієнко. Урод
женець селища Щорськ на Дніпро
петровщині (1932). У 1955 році із
відзнакою закінчив історичний
факультет Дніпропетровського
державного
університе
ту. Одержав
призначен
ня до Криво
го Рогу. Учи
тель історії
СШ № 67. Не
встиг ознай
омитися зі
школою, як
Василя об
рали секре
тарем Дзер
жинського РК ЛКСМУ. Через рік
він уже був першим. Треба зазна
ти, що на ті часи Дзержинський
район мав територію сучасних
Інгулецького, Довгинцівського,
Саксаганського районів. На цьому
комсомольське «зростання» для
Василя Сергієнка на закінчилося.
З жовтня 1957 р. другий, а з груд
ня того ж року – перший секретар
міськкому ЛКСМУ. Це період, коли
до складу стали потужності Ново
криворізького гірничо збагачу
вального комбінату. За Василя
Сергієнка ЦК ЛКСМУ підтримав
ініціативу криворізького комсомо
лу будівництво доменної печі «Кри
ворізька Комсомольська №4» виз
нати ударною комсомольською бу

довою. Багато ко
рисних справ на ра
хунку юні 50 х.
Досвід Василя Іва
новича згодився в
міськвиконкомі. У
грудні 1959 року за
ступником призна
чили. Потім була
викладацька посада
в КГРІ, навчання в
аспірантурі, захист
дисертації. А тема
то яка! Дослідив
історію ударних
комсомольських
новобудов у Крив
басі, розповсюд
ження їх досвіду
на інші промис
лові регіони Ук
раїни. Згодом вик
ладав історію в
Київському ме
дичному інсти
туті. На рахунку
Василя Івановича
Сергієнка більше 50
наукових праць. А
це підсумок своїх
особистих справ на
користь Вітчизни!
Наступний пер
ший секретар із
Широкого. Там школу закінчив.
Після інституту Микола Шамрай
викладав у школі. У 1959 1961 ро
ках він 1 й секретар міськкому
ЛКСМУ. Саме Микола Шамрай
вітав молодіжний колектив з пус
ком першої черги НКГЗК. Ще за
два роки став до ладу ЦГЗК. У 1961
році Миколу Феодосійовича запро
сили в апарат ЦК ЛКСМУ. Потім
він пішов по профспілковій лінії.
Під час ліквідації наслідків земле
трусу у Вірменії очолював проф
спілку всього українського буді
вельного загону. Криворіжців і досі
пам’ятають на багатостраж
дальній вірменській землі. До речі,
наше місто надало притулок більш
як чотирьом тисячам вихідцям із
Вірменії. У Кривому Розі діє діаспо
ра вірмен.
Ми ж повертає
мося на багато
років назад. У
1961 році ватаж
ком криворізько
го молодіжного
руху конференція
майже одностай
но обрала Воло
димира Бонда
ренка. Родом він з
Кіровоградщини.
За фахом ветеринарний фельд
шер. У Кривому Розі з 1957 року.
Одразу після армії. І одразу – в ком
сорги. Секретарював у ПТУ № 10.
Потім заввідділом, секретарем
Дзержинського райкому комсомо
лу. Із початком будівництва другої
черги ПівдГЗК енергійного Воло
димира Бондаренка «кидають» у гу
щину подій. Він очолює комсо
мольську організацію тресту «Кри
воріжаглобуд». Саме це будівельне
підприємство й зводило по
тужність Південного комбінату. І
Володимир Бондаренко довів, що
недаремно займав ту посаду. Його
крісло в невеличкому кабінеті
більшістю залишалося порожнім,
секретар постійно перебував у вирі
будови. Енергію та запал душі по
мітили. Бондаренко стає другим, а
невдовзі першим комсомольцем
Кривбасу. Очолював комсомольсь
ку організацію до 1963 року. А
потім Київ, відділ ЦК ЛКСМУ, кер
івна посада у видавництві «Ра
дянська Україна». Як тут не зазна

чити: знай наших, криворізьких.
Таких людей виховав комсомол.
Це стосується й Андрія Гіренка.
Напевно, він найтитулований се
ред міських криворізьких ком
соргів усіх часів. Криворіжець, син
фронтовика, який не повернувся
з війни в 1945 році. Мати сама ви
ховала двох синів. Андрій – золо
тий медаліст середньої школи № 1.
З легкістю поступив на електроме
ханічний факультет КГРІ. Ще в
школі Андрій Гіренко довів своє
лідерство серед одноліток. Вони й
довірили йому пост комсорга. Так
Андрій ступив на першу сходинку
керівника. І більше він з неї не схо
див. Ніколи. Від посади до посади.
В інституті член бюро ЛКСМУ фа
культету, усього вузу, заступник
секретаря комітету комсомолу аль
ма матер. Після одержання дипло
му гірничого інженера секретар
ство на шахті «Комунар», цілого ру
доуправління
ім.
Дзер
жинського.
Треба знати,
яка то була
сила. Лідер
усього гірни
чорудного
Кривбасу.
Кузня кадрів.
Комсомольсь
ких теж. Саме
з посади сек
ретаря комітету ЛКСМУ РУ ім.
Дзержинського Андрія Гіренка об
рали головним і першим комсо
мольцем Кривого Рогу (1963 1967
рр.). За цей період стали до ладу ще
3 доменні печі, 5 прокатних станів,
2 аглофабрики, нові потужності
КМЗ, КХЗ, ГЗК. І більшість цих за
будов винесла на своїх плечах мо
лодь. І не тільки криворізька. На
ударні будови приїздили юнаки та
дівчата майже з усіх кінців СРСР.
Хто тоді міг передбачити, що все
згодом опиниться в руках бан
дитів, перевертнів. У буремні 60 ті
про це ніхто й гадки не мав. Саме
ті роки стали найплідними. Ши
рокомасштабне будівництво в про
мисловості, житлово комунально
му господарстві, розвиток освіти,
культури, спорту. За рахунок ново
прибулих швидко росла кількість
населення. До нас прибувала мо
лодь. За часів, коли Андрій Гірен
ко очолював міську комсомольську
організацію, на її прапорі засяяла
державна нагорода. Так, саме в
1966 році молодь Кривбасу наго
роджена орденом Трудового Черво
ного Прапора.
У жовтні 1966 року Андрій
Гіренко виїхав з Кривого Рогу.
Причина – підвищення по
службі, обрання 1 м секретарем
Дніпропетровського обкому
ЛКСМУ. Через три роки Андрія
Гіренка представили як 2 го
секретаря ЦК ЛКСМУ. В січні
1972 – січні 1975 рр. 1 й секре
тар ЦК ЛКСМУ. У 1975 1991 рр.
на високих постах Херсонсько
го, Кримського обкомів ЛКСМУ,
секретар ЦК КПРС. Тепер Андрій
Миколайович мешкає в Москві.
Очолює українське земляцтво
«Дніпряни». У 2009 році він
відвідав Кривий Ріг. Нагода серй
озна. Урочистості з нагоди 90
річчя Комсомолу Кривбасу. Анд
рію Миколайовичу вручили знак
«За заслуги перед містом». Тоді він
заявив, що це найдорожча для ньо
го нагорода. Хоча раніше були ор
дени Леніна, Жовтневої Революції,
Трудового Червоного Прапора,
«Знак Пошани», а ще чисельні
звання тощо.
1967 1969 рр. Це роки Віктора
Довбні. Тоді саме він очолював
міську комсомольську організацію.
За фахом геолог. Цю спеціальність
здобув у Дніпропетровському
гірничому інституті. Саме геологія
привела Віктора Михайловича до
Кривого Рогу. А куди інакше з та
ким дипломом. У ті роки до герба
Кривого Рогу можна було сміливо
вписати вежу геологорозвідки. По
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чинав буровим майстром Артемі
вської геологічної партії тресту
«Кривбасгеологія». Там його обра
ли комсоргом. Віктор спочатку
стає 2 м секретарем Центрально
Міського, а через рік (1963) –
міськкому ЛКСМУ. І ось нарешті –
перший. Саме комсомольці видо
були 100 мільйонну тонну криво
різької руди. Швидко росли ряди
організації. Далі Віктор Михайло
вич перебував на партійній, госпо
дарській роботі. Тривалого часу
очолював Дзержинську райраду.
Цій людині район багато в чому
зобов’язаний. Довбня віддав лю
дям все без останку.
Валерій Славіков передав
нашій редакції кілька сторінок
своєї біографії. Вона «прониза
на» комсомолом і відчувається,
що автор пишається своїм ми
нулим. Трудова біографія поча
лася на ударній будові Новокри
ворізького комбінату. Тоді учень
муляра Валерій Славіков одер
жав свою першу нагороду – й од
разу Почесну Грамоту ЦК
ЛКСМУ. Юнак гартувався від гаря
чого металу на сортопрокатному
конвеєрі СГЦ заводу «Криворіж
сталь». Саме тут, у робітничому
осередку, Валерія Славікова вису
нули «на комсомол». На КМЗ зай
мав посаду заступника секретаря
комітету комсомолу. Валерій Воло
димирович і досі визнає, що то
були роки його мужніння, школою
життя. Важко з цим не погодити
ся. Славіков брав участь у 26 удар
них будовах. І в більшості випадків
він формував штаби, підбирав до
них перші кадри. Так видавали
руду НКГЗК, ЦГЗК, ІнГЗК, а ще 6
шахт, кілька домен. Після металур
гійного зводу В.В.Славіков очолю
вав відділ у міськкомі комсомолу, а
в 1969 1975 (найдовше за всіх)
роках керував комсомолом ба
сейну. За 8 му домну – орден
Трудового Червоного Прапора, а
ще шість Почесних Грамот ЦК
ЛКСМУ. Комсомол допоміг
пізнати життя. І Валерію Славі
кову однаково вдалося керувати
кар’єром, партійною організа
цією Саксаганського району,бу
ти інструктором ЦККПРС, ди
ректором інституту «Металург
шахтобуд» у Москві. Валерія Во
лодимировича в Кривому Розі
пригадали і вручили знак «За
заслуги перед містом».
Юрій Шулін уже півстоліття в
комсомолі. Від цього вічно моло
дий. Уродженець Кривого Рогу, ро
дом із переможного травня 1945
року. Мабуть,
звідти той самий
запал душі. Вихо
ванець КГРІ, ком
сомольську шко
лу пройшов на за
воді «Криворіж
сталь». У 1970
1972 роках моло
діжний ватажок
цього велета. За
тих часів молоді
фахівці різних
професій ударними методами зда
ли шостий конвертор. Ніколи не
забути й іншої події. Саме Юрій
Шулін представляв молоде покол
іння криворіжсталівців та буді
вельників підрядників на закладці
фундаменту ДП 9. Наступні
три роки Юрій Шулін 2 й сек
ретар міськкому ЛКСМУ. У
1975 1978 рр. – 1 й. Він, від
імені молоді, закладав домну
№ 9, а в 1974 році відкривав її.
Юрій Миколайович ніколи не
забуде тієї миті. Пішов перший
метал. І по цей час перший
комсорг Кривбасу 1975 1979
Юрій Миколайович Шулін слу
жить людям. Він заступник
директора територіального
центру соціального обслугову
вання пенсіонерів Дзержинського
району.
Наступні 1980 1984 роки комсо
мол міста вів за собою Олексій
Сніжко. Він теж із корінних кри

воріжців. Гірничий інженер. По
мічений однолітками і висунутий
ними на керівні комсомольські по
сади. Починав секретарем Цент
рально Міського райкому ЛКСМУ.
В 1980 1984 рр. 1 й секретар
міськкому комсомолу. Потім
Олексій Іванович багато років
віддав службі в органах державної
безпеки. Має чин генерал майора
українських спецслужб.
Кожний із криворізьких комсоргів
був сином свого часу. Кому випала
доля відбудовувати, захищати, зно
ву відбудовува
ти і будувати
нові промис
лові об’єкти.
Так сталося в
долі Олексія
Цибаня. Йому
довелося стати
на шляху ато
му, над яким
людина втра
тила контроль.
Звичайно,
мова про Чор
нобильську катастрофу. 1 й секре
тар міськкому комсомолу ЛКСМУ
Олексій Цибань сам побував у тому
пеклі. Відтоді зветься ліквідатором.
Ще до того Олексій Цибань відкрив
оздоровчий табір «Юнармієць». А ще
при його секретарюванні відкрили
монумент на могилі комсомольців
підпільників з групи Миколи Решет
няка. Тепер Олексій Миколайович
активіст громадської організації
«Союз Чорнобиль». Очолює цю
міську структуру. Активно співпра
цює з ветеранами криворізького
комсомолу. Також він багаторічний
депутат Центрально Міської райра
ди.
У 1986 1988 рр. криворізький
комсомол очолював Петро Чакін.
Його виховав
гірничий ко
лектив. У 80 х
ця професія
залишалася
провідною в
Кривбасі. А
хто має очо
лювати моло
діжний рух у
такому місті,
як Кривий Ріг.
Звичайно –
гірник. Петро
Чакін у 1981
1984 роках секретар комітету ком
сомолу РУ ім. ХХ партз’їзду. В
1984 1986 роках П.Чакін перший
секретар Жовтневого райкому
ЛКСМУ, і нарешті 1986 1988 рр. –
Чакін 1 й секретар Криворізь
кого міськкому комсомолу. Далі
Петро Олексійович працював у
промислових та банківських
структурах.
В’ячеслав Сичов останній
перший секретар в історії кри
ворізького комсомолу. Це він
передав прапор організації ра
зом з орденом Трудового Черво
ного Прапора до музею. Важкі
роки випали на долю В’ячесла
ва. На комсомольські посади він
прийшов від колективу комбінату
«Криворіжсталь». Спочатку пере
бував на посаді секретаря Дзер
жинського райкому ЛКСМУ. В
1989 1991 рр. перший секретар
міськкому. Руйнувалися бага
торічні устої. Ра
зом з країною ли
хоманило й ком
сомол. З його лав
почали масово
виходити молоді
люди. Але не зак
інчилася на цьо
му історія молод
іжного руху на
Криворіжжі.
Вона продов
жується. Наша
молодь дієва й та
лановита. Вона здатна організува
тися.
Дмитро Степанюк,
голова Асоціації
«Комсомолець Кривбасу»
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Книга нетлеющей памяти
Криворожанин Ярослав Жилкин предложил нашей газете сотрудничество. Дело в том, что он выступает в роли автора и руководителя
проекта создания серии книг с биографиями погибших в годы Великой Отечественной войны жителей Кривого Рога и Криворожского
района. Безусловно, газета будет оказывать содействие в выполнении такой грандиозной программы. Печатаем очередную подборку.
Сообщайте нам о своих родных, близких, кто сложил свою голову в тяжелые 1941B1945 годы. Контактный телефон: 097 280B18B76.
ГАМОТА (ГОМОТА)
ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА
(1921, Кривой
Рог – 27.06.1942,
там же). Образова
ние среднее. Вос
питанница СШ №
27. Работала маши
нисткой на желез
ной дороге. Актив
ная комсомолка.
Осталась в оккупи
рованном Кривом
Роге. Добровольно
вступила в под
польную группу под руководством В.Г.Кози
ненко, которая действовала в поселке Дол
гинцево, Соцгороде. Исполняла обязанности
связной. Печатала листовки, прятала бежав
ших из плена. Арестована полицией и пере
дана гестапо. Подвергалась пыткам. Расстре
ляна в карьере кирпичного завода. Похоро
нена в братской могиле в парке железнодо
рожников в Долгинцевском рне. Имя на мо
нументе.
Источники: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 1, Кр. Ріг, 2005; «Книга пам`яті України.
Дніпропетровська область». Т. 8.
ГАРУС ИВАН ДАВИДОВИЧ
(1920, с. Лозо
ватка, Криворожье
– 30.03.1944, Тер
нопольская обл.).
Образование сред
нее. Воспитанник
Лозоватской СШ
№ 1. Из крестьян.
Работал в колхозе.
В армии с 5.1941.
Призван Криво
рожским РВК. Уча
стник ВОВ с 1.1942
в составе штаба 99 СД ЮгоЗападного, Степ
ного, 2го Украинского фр. Лейтенант. Ко
мандир топографического взвода. Воевал на
Дону, в Сталинграде, на Курской дуге, фор
сировал Днепр, освобождал Житомир. Погиб
в бою под Тернополем. Похоронен в с. Смы
ковцы Тернопольской обл. Извещение о ги
бели получила мать Пелагея Даниловна. На
грады: ордена Отечественной войны 1 ст.
(1944, посмертно), Красной Звезды (1943),
медаль «За оборону Сталинграда».
ГЕМС ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
(ФРАНЦЕВИЧ)
(1924, Нововорон
цовка Херсонской
обл. – 26.11.1943,
Кривой Рог). Образо
вание среднее. Вос
питанник СШ № 26,
СШ № 11. В Кривом
Роге жил с 1938. Во
время оккупации во
шел в состав под
польной группы
«Дзержинец». Замес
титель командира
группы. Член подпольного штаба. Вел развед
ку, охранял подпольный госпиталь, организо
вывал диверсии. Погиб в стычке с полицией.
Похоронен в братской могиле в парке РУ им.
Дзержинского.
Источник: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 1, Кр. Ріг, 2005.
ГИБА ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ
(1912, Кривой Рог
– 01.1944, там же).
Образование сред
нее. Воспитанник
СШ № 32 ШУ им.
К.Либкнехта. Из ра
бочих. Работал на
ШУ им. К.Либкнех
та. Во время ВОВ ос
тался в оккупиро
ванном
Кривом
Роге. Добровольно
вступил в ряды под
польной группы, ко
торая действовала
под руководством
И.И.Марченко в поселке ШУ им. К.Либкнех
та. Активный участник сопротивления окку
пантам. Портил связь, освобождал пленных,
спасал молодежь от угона в Германию. Арес
тован гестапо и после пыток расстрелян. Имя
на мемориале в честь рабочих РУ им. К.Либ
кнехта, погибших в годы ВОВ.
Источник: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 1, Кр. Ріг, 2005.
ГОЛЬДШТЕЙН ГРИГОРИЙ
САМОЙЛОВИЧ (СОЛОМОНОВИЧ)
(1912, Долинская Кировоградской обл. –

04.1944). Образование
н/среднее. Из рабо
чих. В 19361941 элек
трик газового цеха за
вода «Криворожсталь».
В армии с 06.1941.
Призван Дзержинс
ким РВК. Прошел бое
вую подготовку. Млад
ший сержант. Свя
зист. Участник ВОВ.
Пропал без вести.
Источник: «Метал"
лург», газ., 2004, 17.6.
ГОНЧАРЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
(1913, Кривой Рог
– 14.05.1944, Молдо
ва). Окончил Криво
рожский пединсти
тут (1935). Воспи
танник СШ, № 32
ШУ им. К.Либкнех
та. Из рабочих. В
19351941 директор
СофиеГейковской
СШ учитель СШ №
36, 32, заведующий
Жовтневым районо.
В армии с 07.1941.
Воевал в составе 906
СП 243 СД ЮгоЗападного, 3го Украинско
го фр. Освобождал Никополь, Кривой Рог,
Молдавию. Старший лейтенант. Командир
минометной батареи. Погиб в бою. Похоро
нен в братской могиле с. Кошница под Дубос
сарами (Молдова). Извещение о гибели полу
чил отец Владимир Семенович. Имя на мо
нументе на месте захоронения.
ГОРЯЧКО СЕМЕН ФОМИЧ
(1908, г. Хилок Чи
тинской
обл.
–
08.1942). Образова
ние среднее. Из рабо
чих. В 19401941 на
чальник техническо
го отдела завода гор
ного машинострое
ния «Коммунист». В
армии с 07.1941. Во
евал в составе 666
отд. батальона связи
344 СД. Лейтенант.
Адъютант старший
батальона. Пропал
без вести на Южном фр. Извещение о гибе
ли получила жена Раиса Ефимовна. Семья
сохранила фронтовые письма. Имя на мемо
риале в честь погибших работников Криво
рожского завода горного машиностроения.
Источники: «Книга памяти о тех, кто
не вернулся с войны. Читинская обл.».
Т. 4; Д.Кан. «Версты трудового пути».
Кр. Рог, 1992.
ГРИГОРЕНКО СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1907, Кривой Рог –
23.02.1944, Ровенская
обл.). Образование
среднее. В 19271928
лопатчик ШУ им. Ле
нина. В армии с
11.1928. Кадровый
военный. Воевал на
советскофинской
войне 19391940. Уча
стник ВОВ с 08.1941.
Майор. Служил в кон
трразведке ЮгоЗа
падного фр. Оборонял Киев. С 01.1942 нахо
дился в составе партизанского соединения
Федорова. Начальник штаба партизанского
отряда им. Чапаева. Участник рейдов по ты
лам врага. Вывел отряд из окружения. Погиб
в бою у местечка Несухоеже возле Ковеля. По
хоронен на территории Лесограда Владими
рецкого рна Ровенской обл. Награды: орде
на Красного Знамени (1940, 1942), медаль
«Партизану Отечественной войны» 1 ст.
Источники: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 1, Кр. Ріг, 2005; «Шахтар Кривбасу», газ.,
1994, 19.2.
ГРИГОРЬЕВ
ВЛАДИМИР
ЕФИМОВИЧ
(1915, Кривой
Рог – 02.1944, там
же). Окончил пед
курсы (1931). Из се
мьи рабочего руд
ника Шмакова. В
19311940 работал
учителем в Кривом
Роге. В 19401941
инспектор Манзир
ского районо в Бес

сарабии. Оставлен в Бессарабии для орга
низации подполья. Затем по приказу шта
ба Южного фр. ушел на восток. Участник бо
евых действий на юге Украины. Под Запо
рожьем попал в плен. Совершил побег. Доб
рался до Кривого Рога. Вступил в подполь
ную группу под руководством В.М.Зверева,
которая действовала на ШУ им. К.Либкнех
та. Совершал диверсии, спасал молодежь от
угона в Германию. В январе 1944 арестован
гестапо и после пыток расстрелян. Похоро
нен в парке РУ им. К.Либкнехта.
ГРИГОРЬЕВ ЭДУАРД ЕФИМОВИЧ
(1925, Кривой Рог
– 19.04.1943, До
нецкая обл.). Обра
зование среднее.
Воспитанник СШ
№ 32 ШУ им. К.Либ
кнехта. Из рабочих.
В 8.1941 эвакуиро
вался с семьей в Уз
бекистан. Работал
на оборонном заво
де. В армии с
08.1943. Воевал в
составе 79 отд. са
перной бригады ЮгоЗападного фр. Стар
шина. Санинструктор. Оказывал помощь
раненым на поле боя. Умер от смертельно
го ранения в эвакогоспитале № 1091. По
хоронен с почестями на военном кладбище
в г. Красноармейск Донецкой обл. Имя на
монументе погибшим горнякам РУ им.
К.Либкнехта. Извещение о гибели получил
отец Ефим Егорович.
Источник: ЦАМО РФ ф. 58 ор. 83627,
д. 2599.
ДАМАНСКИЙ (ДОМАНСКИЙ)
СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ
(1920, Кривой Рог –
1.1944, там же). Об
разование среднее.
Из рабочих. Работал
учетчиком на ШУ
им. К.Либкнехта. Из
за неорганизованно
сти во время эвакуа
ции остался на руд
нике, вступил в ряды
подпольной группы,
которой руководил
И.И.Марченко. По
заданию подпольщи
ков работал на не
мецкой бирже труда. Доставал бланки доку
ментов, предупреждал об опасности. Прово
дил диверсии на шахтах. Арестован полици
ей, бежал. В 01.1944 второй раз попал в руки
гестапо. Подвергался пыткам. Мужествен
но перенес издевательства. Расстрелян.
Имя на мемориале в честь работников РУ
им. К.Либкнехта, павших в годы ВОВ.
Источники: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 1, Кр. Ріг, 2005; «Книга пам`яті України.
Дніпропетровська область». Т. 8; «Домаш"
няя газета», 2009, 25.02.
ДЕМИДА БОРИС ФЕДОРОВИЧ
(1924, Кривой Рог
(Ингулец)
–
25.01.1944, Никола
ев). Образование
среднее. Из рабо
чих. С оккупацией
Ингульца вступил в
подпольную группу.
Попадал под обла
вы, несколько раз
бежал из эшелонов
невольников. Участ
ник боевых дей
ствий против фаши
стов в составе
партизанского отряда Г.Седнева. Выкрал
радиоприемник и записывал сообщения Со
винформбюро. Выдан предателем. Достав
лен гитлеровцами в Казанку Николаевской
обл. Подвергся пыткам. Расстрелян. Име
нем семьи названа улица в Ингульце. Награ
да: медаль «За отвагу».
Источники: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 1, Кр. Ріг, 2005; «Червоний гірник», газ.,
2000, 15.2.
ДЕМИДА
НИКОЛАЙ
ФЕДОРОВИЧ
(1918, Кривой
Рог (Ингулец) –
12.02.1944, Нико
лаевская обл.). Об
разование сред
нее. Из рабочих.
Представитель
горняцкой семьи

ШУ «Ингулец». С оккупацией Ингульца ушел
в подполье. Оказывал помощь врачупатри
оту С.С.Жовтому ухаживать за ранеными.
Распространял листовки с сообщениями
Совинформбюро. Воевал в составе парти
занского отряда Г.Седнева. Арестован в
12.1943. Гестаповцы вывезли в Новый Буг.
Выдержал пытки. Расстрелян. На момент
гибели имел мать Феоктисту Лаврентьевну,
сестру Марию, брата Ивана.
Источники: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 1, Кр. Ріг, 2005; «Червоний гірник», газ.,
2000, 15.02.
ДЕМИДЕНКО ИВАН МИТРОФАНОВИЧ
(1.9.1921, Кри
вой Рог – 8.11.1943,
там же). Учился на
филологическом
факультете Киевс
кого унта. Воспи
танник СШ № 26
(1939). В армии с
09.1939. Служил в
танковых войсках.
Младший коман
дир. Участник боев
на границе. Полу
чил тяжелое ранение. Вернулся в Кривой
Рог. Осенью 1941 создал подпольную груп
пу «Дзержинец». Действовал под именем
Илья Нилов. Организовал подпольный гос
питаль, готовил вооруженное восстание.
Погиб в стычке с полицией при защите
конспиративной квартиры. Похоронен в
братской могиле в парке РУ им. Дзержинс
кого. Имя носит улица в Саксаганском р
не. 2 мемориальные доски. Награда: ме
даль «За отвагу».
Источники: «Енциклопедія Криворіжжя».
Т. 1, Кр. Ріг, 2005; «Книга пам`яті України.
Дніпропетровська область». Т. 8, Дніпро"
петровськ, 1995
ДИКАНЬ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ
(1921, Новоло
зоватка, Криворо
жье – 26.7.1942,
Воронежская
обл.). Образова
ние н/среднее. Из
крестьян. Работал
в колхозе родного
села. Механиза
тор. В армии с
5.1941. Призван
Криворожским
РВК. Воевал в со
ставе 111 Тбр Во
ронежского фр. Сержант. Радист танка.
Участник танковых атак. Погиб в бою. По
хоронен в братской могиле с. Подгорное Ра
монского (Семилукский) рна Воронежской
обл. (Россия).
ДОСКАЛЬЧУК НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1921, Кривой
Рог – 08.1941, Эс
тония). Образова
ние н/среднее.
Воспитанник СШ
№32. Учился в Ле
нинградском воен
номорском учще.
Из рабочих. Член
бюро комитета
ЛКСМУ ШУ им.
К.Либкнехта. В ар
мии с 07.1939. Во
время ВОВ воевал
на территории Эстонии в составе морского
отряда БФ. Пропал без вести.
ДРАГОМИРОВ (ДРОГОМИРОВ)
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ
(1926, Кривой
Рог – 23.07.1944,
Молдова). Образо
вание н/среднее.
Воспитанник СШ
№ 5. Из рабочих. В
армии с 02.1944.
Призван полевым
военкоматом. Вое
вал рядовым авто
матчиком
394
Криворожской СД.
Освобождал Нико
лаев, Одессу. По
гиб в бою. На момент гибели имел отца Гри
гория Никоноровича, мать Павлину Улья
новну, братьев Евгения, Ивана, Всеволода,
сестер Екатерину, Веру. Из 16 представите
лей семьи, которые воевали во время ВОВ,
единственный, кто не вернулся с фронта.
Имя на мемориальной доске на доме № 122
по ул. Лавроненко.
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Цікаві події відбуваються в школах нашого міста.
Особливий інтерес у нас, звичайно, викликає потяг юні до
історії. Газета починає цикл публікацій на тему історичних
пошуків у криворізьких учбових закладах, де діють музеї,
свої багатотиражні газети, радіо і телестудії. Там і можна
ознайомитися з пробами пера і голосу. І справді, це учні та
їх педагоги роблять заради історії. Сьогодні
публікуємо текст бесіди юнкора радіостанції криворізької
гімназії № 95 «Планета95» Катерини Мельнікової зі своїми
гостями. Мова йде про подвиг. (Доречи, ця передача дістала
схвальні відгуки на обласному конкурсі).

ПРОБА ПЕРА ТА ГОЛОСУ
В ІМ’Я ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ
Добрий день. Ви знаходитесь на
хвилях радіостанції «Планета95». У
нас в ефірі постійна рубрика «Зро
бити неможливе», і з вами я, її ве
дуча, Мельнікова Катерина. У мину
лих передачах у нас у гостях було
безліч людей, які роблять неможли
ве в повсякденному житті: лікар
хірург, представники пожежної
бригади, підліткиволонтери. Але
не забуваємо ми і про події минулої
війни, про безперечні подвиги з
боку наших ветеранів, які забезпе
чили нам спокійне життя на цій
Землі. Тому сьогодні до нашої студії
ми запросили ветеранів, які роби
ли неможливе там, на фронті, у
місцях бойових дій.
Головною темою нашої сьогодн
ішньої передачі буде розкриття по
няття «подвиг» з різних ракурсів.
Сьогодні у нас у гостях партизан
Великої Вітчизняної війни Козлов
Іван Андрійович; а також Шелудь
ко Антон Юхимович  ветеран, учас
ник бойових дій, полковник, зам.
командира полку зв’язку на аерод
ромі в Кривому Розі (Довгинцеве).
Також у нашій студії курсант Кри
ворізького військового училища ім.
Суворова – Голюк Станіслав та май
ор МНС Григорій Павлович.
Здавалося б, «подвиг»  це слово, що
не потребує пояснень. Це слово, яке
у багатьох людей асоціюється зі сло
вами «слава», «гордість», «сміливість».
Але подвигу завжди є місце в нашо
му житті. Отже, надаємо слово Коз
лову Івану Андрійовичу.
 Дозвольте задати вам декілька
запитань.
 Прошу!
 Коли і де дізналися про парти
занів і в скільки років Ви до них
потрапили?
 У місцевості, де я проживав, діяв
загін партизанів. Побачивши їх, я
зрозумів, що ті люди дуже сміливі,
що вони справжні патріоти своєї
Батьківщини. І в мене з’явилася
мрія  потрапити до їх лав. На той
момент мені було лише 9 років.
 Тобто вже в такому віці у вас
з’явилася мрія захищати свою
Батьківщину?
 Саме так, але, щоб потрапити до
партизанів, треба було принести
зброю, з якою на той момент були
великі проблеми. Коли я трішки
підріс, то об’єднався з двома таки
ми ж, як я дітьми, і ми вкрали
зброю в необачних поліцаїв. Ось так
я потрапив до партизан у 12 років.
 12 років! Це багато чи мало? Чи
могло вже в такому ранньому віці
сформуватися прагнення захища
ти Батьківщину? Що з цього при
воду скаже наш суворовець?
 Десь приблизно з такого ж віку,

а саме з 1213 років я почав мріяти
про те, щоб стати військовим. Тато
в дитинстві часто показував мені
фільми про військових і казав: «Ти
у мене виростеш таким же сміли
вим». Ці слова наштовхнули мене
на рішуче прагнення робити щось
корисне для Батьківщини, і я прий
няв тверде рішення вступити до
військового училища.
 Тобто вашим еталоном був
батько, котрий і прищепив, вихо
вав з дитинства патріотичні на
строї у вашому серці. А що ж на
штовхнуло дитину стати партиза
ном, Іване Андрійовичу?
 У мене теж була така людина,
котра майже вела мене за собою.
Але це не батько. Батько помер від
голоду, коли мені було 10 років. Був
такий юнак Василь Коробко. Наші
односельці знали, що він у партиза
нах. Це був веселий, життєрадісний
хлопець. Він зміг повести за собою,
розбудити в кожного в душі почут
тя відваги. Василь нічого не боявся
і став прикладом для інших. Саме
він був моїм наставником і привів
до партизанів.
 Якою діяльністю ви займались
у партизанському загоні?
 Я діставав відомості про рух по
тягів і, взагалі, про плани німців.
Завдяки нашим відомостям підри
вали дуже багато поїздів.
 Але ж це неабиякий ризик!
 Це була моя робота. На той мо
мент я взагалі не думав, що це ри
зиковано.
 Виникає поняття ризику. Що з
цього приводу вважає майор
МНС, діяльність якого також по
в’язана з ризиком, що став його
роботою. Григорію Павловичу,
скажіть будьласка, а чому люди
обирають ризик як професійну
діяльність?
 Навіть не знаю чому (сміється).
Я обрав для себе цю професію, бо
завжди є люди, яким потрібна до
помога в певний момент життя, і
вони можуть отримати цю підтрим
ку. Це дійсно стало професією, але
ми отримуємо задоволення від ро
зуміння, скільки життів врятовано
завдяки МНС.
 Дякуємо за відповідь! Також у
нас у студії ветеран, учасник бой
ових дій. Антоне Юхимовичу,
були у вашій військовій діяльності
дуже ризиковані моменти?
 Так, був момент, коли треба
було відвести дуже важливий паку
нок до командира іншого полку. Це
було дуже ризиковано, бо, якщо
тебе взяли б у полон, ти повинен
знищити пакунок, а себе застрели
ти. Дорогою наш літак був підбитий
ворогом. Але ж, а ні бак не був по

шкоджений, а ні нас не поранило, і
ми змогли довезти цей пакунок. Ви
явилося, що це був секретний наказ
починати наступ, і весь полк вітав
мене з успішним завершенням опе
рації.
 Так, дякую. Але у мене є ще
одне, не менш важливе питання
до Антона Юхимовича. Ми щой
но розмовляли про ризик і
мужність. А ці риси притаманні
тільки чоловікам?
 Ні, у нас не тільки чоловіки во
ювали. Я був командиром взводу, до
якого входило 30 бійців, я 31ий. У
ньому  5 чоловіків і 25 жінок. Тому,
що чоловіки в перші роки загинули
на фронті, і чоловічі посади треба
було замінювати жінками. І з того
часу масово стали призивати дівчат
до армії.
 Чи важко їм там було? Чи
відчували вони страх?
 Дуже важко. На початку війни
в них навіть форми жіночої не було.
Освоювали вони суто чоловічі про
фесії. Загалом були нарівні з усіма
чоловіками. А ось про страх не
знаю. Вони вели себе дуже сміливо
і допомагали нам на війні.
 Дякую за відповідь. Та це було
на війні. А як у наш час ставлять
ся до жінки військової? З цим пи
танням я звертаюся до суворовця,
майбутнього військового.
Взагалі, до училища приймають
тільки хлопців. Але й зараз є дуже
багато дівчатвійськових, та зага
лом їх діяльність пов’язана з меди
циною.
 Дякую. І знову я хочу зверну
тися до Григорія Павловича.
Скажіть, а що ви думаєте загалом

про дівчат, які ризикують своїм
життям?
 Взагалі, не жіноче це діло – вою
вати. Цей принцип встановлено з
давніх часів, і він не повинен пору
шуватися нині. Тому зараз дівчат у
нашій країні до армії не призива
ють.
 Іван Андрійович, Антон Юхи
мович, чи відчуваєте ви себе геро
ями, чи великий подвиг ви
здійснили для Батьківщини?
 Ні, ми просто виконували своє
завдання. Нам ніколи і в голову не
приходило, що ми робимо якийсь
подвиг. Просто перед нами була
поставлена задача, і ми намагалися
її виконати якнайкраще, швидко, у
термін і якісно. І ми ніколи не вва
жали, що робимо щось дійсно таке
надзвичайне. Під час перебування
на фронті це вже увійшло у звичку.
Ти чітко знаєш, що виконуєш своє
завдання, що б тобі не сказали зро
бити  летіти  значить треба леті
ти, ризикувати так ризикувати.
Дякую! Отже, я зрозуміла, що ви
конувати свій обов’язок для Вас
правило. Шановні слухачі, подякує
мо нашим гостям за відверту роз
мову. Ми з вами в прямому ефірі. Ви
можете зателефонувати до нашої
студії і висловити свою думку, щодо
подвигу. І в нас є перший дзвінок!
Алло, добрий день.
 Добрий день. Мене звати Алі
на, я учениця 8го класу. Я хочу
сказати, що подвиги бувають
різними. Те, що люди брали
участь у війні і гинули – це, зви
чайно, подвиг  і дуже великий.
Та я хочу задати питання парти
зану війни Івану Андрійовичу.

Хіба зараз, коли війна закінчила
ся, немає місця подвигу?
 Дякую за цікаве запитання!
Звісно, і в наші часи є місце подви
гу! Науковці, котрі намагаються по
легшити життя людини, пропоную
чи все нові й нові винаходи. Лікарі,
які чи не щодня рятують людське
життя, навіть циркачі, котрі прино
сять щастя дітям, роблять свій, влас
ний подвиг!
 Дякуємо за гарну відповідь! До
побачення, Аліно!
 Дякую і вам! До побачення!
 А в нас наступний дзвінок. Доб
рий день! Назвіться будь ласка.
 Добрий день. Мене звати
Андрій, я учень 11 класу. Я хочу
ще додати, що зараз, коли немає
війни, не можна розслаблятися!
Особливо хлопцям! Наші діди і
прадіди робили величезний под
виг, гинули на війні за те, щоб ми
жили на спокійній землі, а зараз
наша черга доводити чого ми
гідні! Хоча б в армії! У мене пи
тання до Антона Юхимовича. Як
ви відноситесь до людей, які на
магаються до армії не йти взагалі.
 У мене з цього приводу тверда
думка: армію повинні пройти всі.
Батьківщину треба комусь захищати
і завжди бути напоготові. Армія для
кожного юнака  перехід у доросле
життя, їм не можна нехтувати!
 Дякуємо. Сподіваюся, багато
хлопців почують вас. До побачен
ня, Андрію.
А на цьому наш ефірний час за
вершується. З вами була передача
«Зробити неможливе» і я, її ведуча,
Мельнікова Катерина. До побачен
ня!
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ЗАЯВА МОЛОДІЖНОГО ГРОМАДСЬКОГО ФОРУМУ 2010
«Громадська консолідація молоді Кривбасу»
Учасники молодіжного громадського Фо
руму 2010 «Громадська консолідація молоді
Кривбасу», організованого громадською
організацією «Криворізька міська Асоціація
«Комсомолець Кривбасу» при підтримці
міської громади, органів місцевого самовря
дування, працедавців, профспілок, студен
тських, учнівських та робітничих молодіж
них організацій, засобів масової інформації
відзначають, що індустріальнопромисло
вий комплекс Кривбасу має великий вироб
ничий потенціал з нарощування робочих
місць і широкі перспективи для нових по
колінь. Але в регіоні, як і в цілому в країні,
накопичилося багато гострих проблем з ви
рішенням соціальноекономічних інтересів
молоді. Навіть при тому, що в місті докла
дається чимало зусиль до їх розв’язання,
загострення ситуації ускладнюється, як не
відповідністю проведення державної моло
діжної політики, фінансовоекономічною
кризою, корупцією, так і відсутністю ефек
тивного урядового соціальноекономічного
менеджменту, що найбільш вразливо впли
ває на молоде покоління громадян.
Усвідомлюючи це, учасники Форуму вва
жають своїм патріотичним і моральним обо
в’язком привернути увагу громадськості
міста, як до оптимістичних напрямків і мож
ливостей розвитку індустріальнопромис
лового Кривбасу, так і до зростаючих моло
діжних проблем і наголошують, що самі по
собі проблеми сучасних та прийдешніх по
колінь не вирішаться без консолідованих
активних дій самої молоді. А саме вона є
найбільш дієвою і зацікавленою частиною
суспільства, якій не обійтись без насліду
вання кращих традицій минулого, звернен
ня до найбільш яскравих сторінок своєї
історії і культури в сучасних демократичних
умовах, звичайно виходячи із національних
інтересів.
Тому делегати Форуму, як і учасники про
ведених у місті в жовтні й грудні 2009 р.

«круглих» столів з проблем молоді, рішуче
підтримують громадську ініціативу зі ство
рення самоврядних громадських органі
зацій «Криворізька міська Асоціація «Комсо
молець Кривбасу» та «Криворізьке міське
об’єднання «Центр консолідації молоді».
Вони ставлять за мету, саме в єдності по
колінь консолідувати молодь міста, сприя
ти успадкуванню нею кращих традицій,
перш за все, в навчанні, трудових, патріо
тичних, соціальнокультурних, громадсь
ких, індустріальнопромислових.
Згадаємо, що індустріальний Кривбас
створений саме у сферах та напрямках мо
лоддю, її робітничим авангардом, молодіж
ними колективами. Найбільші у Кривбасі
підприємства будувалися як «ударні» комсо
мольськомолодіжні. Цей унікальний досвід
із вирішення криворізькою молоддю дер
жавних питань стратегічного рівня, відзна
чений винятково високою на той час урядо
вою нагородою – орденом Трудового Черво
ного Прапора. Ділова, патріотична атмосфе
ра перетворила Кривбас на потужне місто
світового рівня, на кадрове джерело держав
них, політичних, профспілкових, молодіж
них, наукових діячів та господарських кері
вників у країні.
Учасники Форуму заявляють, що сучасна
криворізька молодь є спадкоємцем традицій
старших поколінь і вважає їх своїм надбан
ням для сьогодення і майбутнього. Сучасна
молодь міста, як і молодь в минулому, вва
жає за необхідне:
 постійно навчатись, отримувати вільно
без мовних, національних, вікових, стате
вих, релігійних та інших перешкод робіт
ничі професії, вищу освіту в навчальних зак
ладах усіх форм власності;
 мати вільний доступ до історичної та
культурної спадщини;
 мати можливість в період навчання без
перешкодно проходити виробничу та на
вчальну практику, в тому числі й безпосе

редньо на робочих місцях підприємств,
організацій та установ усіх форм власності;
 гарантовано забезпечуватись першим
робочим місцем без дискримінації в оплаті
праці як на державних, так і приватних
підприємствах, організаціях, установах та в
підприємницьких структурах, мати можли
вості професійного та кар’єрного зростання;
 мати можливість відкривати власну
справу при активному сприянні місцевої
влади, профспілок та органів місцевого са
моврядування;
 приймати участь у професійних та мо
лодіжних конкурсах на кращого робітника,
студента, молодого спеціаліста, вченого,
підприємця, службовця, творчого працівни
ка тощо, як на підприємствах, в організаці
ях, установах, закладах освіти, науки і тех
ніки, в бізнес середовищі, так і на міському
рівні;
 приймати участь у формуванні молоді
жної політики із зміцнення молодих сімей,
забезпеченні їх доступним житлом;
 приймати активну участь у діяльності
державного та громадського контролю за
безпечністю навколишнього середовища, в
перешкоджанні потрапляли на ринки міста
небезпечних для здоров’я і життя спожи
вачів товарів, в тому числі продуктів харчу
вання, медикаментів, як вітчизняного, так
і імпортного виробництва;
 сприяти правоохоронним та контролю
ючим органам в охороні громадського по
рядку, боротьбі з корупцією, наркоманією,
алкоголізмом та організованою злочинні
стю, за високу духовність і суспільну мораль;
 активно приймати участь у спортивних
змаганнях на призи видатних людей Крив
басу, за перехідні та пам’ятні кубки;
 всіляко сприяти діяльності та підтриму
вати дитячі громадські організації, прийма
ти участь в їх роботі;
 турбуватись про ветеранів війни та
праці, вивчати їх досвід, спільно з ними вша

Керівникам промислових підприємств
ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ВАТ «Інгулецький ГЗК»
ВАТ «Південний ГЗК»
ВАТ «Центральний ГЗК»
ВАТ «Північний ГЗК»
ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат»
ВАТ «Суха Балка»
ВАТ «Центральний рудоремонтний завод»
ВАТ «Криворіжіндустрбуд»
ВАТ «Криворіжаглобуд»
та іншим підприємствам, організаціям,
бізнес структурам

Звернення
Учасники молодіжного форуму при підтримці вете
ранів – Героїв України, Соціалістичної праці, ветеранів
Великої Вітчизняної війни, громадських організацій,
органів місцевого самоврядування, профспілок, молод
іжних та ветеранських організацій, засобів масової
інформації відзначають, що індустріальнопромисловий
комплекс Кривбасу має величезний потенціал по наро
щуванню робочих місць і широкі перспективи для но
вих поколінь. Але в Кривбасі накопичилося багато гос
трих питань із вирішення соціальноекономічних про
блем молоді. Навіть при тому, що в місті докладається
немало зусиль по їх розв’язанню, загострення ситуації
ускладнюється невідповідальністю проведення держав
ної молодіжної політики.
Учасники молодіжного форуму вважають своїм пат
ріотичним та моральним обов’язком привернути ува
гу громадськості міста до проблем молоді, зокрема в
наданні першого гарантованого робочого місця, при
проходженні практики й по закінченню навчального
закладу.
Учасники форуму заявляють, що сучасна криворізь
ка молодь є спадкоємцем традицій старших поколінь, і
вважає їх своїм надбанням сьогодення і майбутнього
та вимагають: гарантовано забезпечувати першим ро
бочим місцем, високою оплатою праці, мати мож

ливість професійного та кар’єрного зростання, мати
можливість відкрити власну справу при активному
сприянні місцевої влади, профспілок, приймати актив
ну участь громадського контролю за безпечність навко
лишнього середовища, у перешкодженні попаданню на
ринок міста небезпечних для здоров’я і життя спожи
вачів товарів, робіт, послуг, в тому числі продуктів хар
чування, медикаментів.
Висока якість професійної підготовки – це серйозні
й фінансові інвестиції.
Отже, щоб отримати кваліфікованого фахівця – тре
ба вкласти працю, інтелект,гроші.
Держава поки що не може забезпечити навчальний
заклад усім необхідним для навчального процесу. Буде
справедливо, якщо ви сьогодні допоможете їм, а завт
ра отримаєте кваліфікованих робітників. Учасники фо
руму вимагають забезпечити виконання договірних
зобов’язань на підготовку кадрів 2010 року, проходжен
ня виробничої практики в умовах виробництва, опла
ту їх праці, працевлаштування по випуску та гідної пла
ти в майбутньому.
Учасники форуму сподіваються на Ваше розуміння
і підтримку у вирішенні нагальних проблем з питань
молоді.
Учасники молодіжного форуму

новувати пам’ять про героїчне минуле в бо
ротьбі, як з внутрішніми, так і зовнішніми
загрозами, зберігати пам’ятки історії, музеї,
меморіальні дошки, братські поховання та
пам’ятки культури, сприяти пошуковцям та
дослідникам документів з минулого;
 широко висвітлювати молодіжне життя
в засобах масової інформації, інтернет ви
даннях та ін.;
 навчатись військовій справі в період доп
ризивної підготовки, приймати участь у
змаганнях із військовотехнічних видів
спорту, військовопатріотичних зборах, по
ходах, підтримувати шефські зв’язки з
військовою молоддю;
 приймати активну участь в організації
й проведенні змістовних відпочинків та роз
ваг у закладах культури, відпочинку, спорту
і туризму;
Учасники Форуму наголошують, що для
досягнення цих амбітних планів молодь не
буде пасивним спостерігачем, прийматиме
активну участь у культурному та суспільно
політичному житті міста, в діяльності пол
ітичних партій, громадських організацій, в
органах державної влади та органах місце
вого самоврядування, профспілок.
Жваве життя в місті без молоді неможливе
а ні у владі, а ні на виробництві, а ні в системі
освіти й науки, а ні в охороні здоров’я, а ні в
правоохоронній діяльності, а ні в політиці,
культурі, фізкультурі й спорті та ін. Скрізь
потрібна молодь, і вирішальні рішення по
винні прийматись із урахуванням її інтересів.
Учасники Форуму підтримують гасло
«Майбутнє в єдності поколінь» і закликають
до консолідованих активних дій в житті
міста. Так велить нам наше сумління, наша
віра, надія і тверда впевненість, що сучасна
криворізька молодь буде також твердо на
слідувати справу старших поколінь у роз
витку міста, задоволення своїх інтересів на
демократичній основі й виходячи з націо
нальних інтересів.
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Звернення
учасників громадських формувань, заснованих
Криворізькою міською Асоціацією Комсомолець Кривбасу
при підтримці піклувальної ради ВАТ «Криворізький залізорудний
Комбінат», профспілок, студентських, учнівських і робітничих,
молодіжних, ветеранських організацій, засобів масової інформації.
Учасники зборів відзначають, що
індустріально – промисловий ком%
плекс Кривбасу, має великий ви%
робничий потенціал по нарощуван%
ню робочих місць і широкі перспек%
тиви для нових поколінь. Але в
Кривбасі накопилось багато гос%
трих соціально – економічних про%
блем молоді. Навіть при тому, що в
місті докладається немало зусиль
по їх розв’язанню, загострення си%
туації ускладнюється невідповідн%
істю проведення державної молод%
іжної політики.
Усвідомлюючи, що учасники на%
шого спільного засідання вважають
своїм патріотичним і моральним
обов’язком привернути увагу гро%
мадськості міста до проблем молоді,
зокрема в наданні першого гаран%
тованого робочого місця і участі
самої молоді в наслідуванні нею
кращих традицій минулого, звер%
нення до найбільш яскравих сто%
рінок своєї історії, культури в сучас%
них демократичних умовах виходя%
чи з національних інтересів%стави%
мо за мету в єдності поколінь кон%
солідувати молодь міста, з успадку%
ванням кращих традицій, перш за
все в навчанні, трудових, патріо%
тичних, соціально – культурних,
громадських.
Учасники заявляють, що сучас%
на Криворізька молодь є спадкоєм%
цем традицій старших поколінь і

вважає їх своїм надбанням для сьо%
годення і майбутнього, і вимагають
від суб’єктів господарювання
різних форм власності, органів
місцевого самоврядування:
* гарантувати молоді забезпе%
чення першим робочим місцем,
високою оплатою праці як на дер%
жавних, так і приватних підприєм%
ствах, організаціях, установах, у
підприємницьких структурах, дати
можливість професійного та кар’є%
рного зростання;
* давати можливість відкривати
власну справу при активному спри%
янні місцевої влади, профспілок,
органів місцевого самоврядування;
* приймати участь державній
молодіжній політиці по зміцненню
молодіжних сімей, забезпеченні їх
доступним житлом;
* приймати активну участь у гро%
мадському контролі за безпечністю
навколишнього середовища, в пе%
решкоджанні попаданню на ринок
міста небезпечних для здоров’я і
життя споживачів товарів, робіт,
послуг, у тому числі продуктів хар%
чування, медикаментів;
* сприяти правоохоронним і кон%
тролюючим органам в охороні гро%
мадського порядку, боротьбі з ко%
рупцією, наркоманією, алкоголіз%
мом та організованою злочинні%
стю, за високу духовність і суспіль%
ну мораль;

* активно приймати участь у
спортивних змаганнях на призи
видатних людей Кривбасу;
* всіляко сприяти та підтримува%
ти громадські молодіжні організації
і приймати участь в їх роботі;
* турбуватися про ветеранів
війни і праці, вивчати їх досвід,
спільно з ними вшановувати пам’%
ять про героїчне минуле, зберігати
пам’ятки історії, музеї, меморіальні
дошки, братські поховання та пам%
’ятки культури, сприяти пошуко%
вим роботам про минуле для сього%
дення та майбутнього;
* приймати активну участь в
організації проведення змістовних
відпочинків та розваг у закладах
культури, відпочинку, спорту, ту%
ризму;
* підтримати ініціативу студентів
КТУ, металургійної академії, Кри%
ворізького центру металургійної та
машинобудівної галузі вийти на су%
ботники по благоустрою пам’ятних
місць, братських могил і прийнятті
активної участі в заходах, присвя%
чених 65 річниці Великої перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941%
1945 рр.;
Взяти до відома, що громадська
організація Асоціація «Комсомо%
лець Кривбасу» започатковує своє
видання міської історичної публі%
цистичної газети «Єднання по%
колінь», зі сторінок якої ми будемо

дізнаватись про векторні події
історії міста, які визначили його
історичний шлях, про розбудови
архітектурних споруд і найдавніші
пам’ятки Кривого Рогу, про історію
розвитку залізорудної і металург%
ійної промисловості, духовне, куль%
турне, освітянське трудове життя
на Криворіжжі, про трудові долі
сотні тисяч молодих людей, які
їхали на новобудови по комсо%
мольським путівкам, становленню
професійно%технічної освіти на
Криворіжжі. Газета «Єднання по%
колінь» – це новинка, видання яке
зберігає нашу пам’ять, пам’ять на%
роду і передає молодому поколінню
генетичну пам’ять про наших зем%
ляків, про їхні життєві дороги, які
наповнять кожну сторінку газети
живим диханням важкої праці бой%
ових поколінь криворіжців.
Звернутися до головного управл%
іння освіти і науки Дніпропетровсь%
кої ОДА з клопотанням про скли%
кання Міжгалузевої ради з питань

професійно – технічної освіти, де
розглянути питання організації ви%
робничої практики, надання пер%
шого робочого місця випускникам
навчальних закладів 2010 року;
Звернутися до міського Голови,
голів районних Рад, депутатів
міських та районних Рад із гро%
мадською пропозицією про прове%
дення спеціальних сесій, де розг%
лянути питання, щодо формування
трудового потенціалу міста, зокре%
ма працевлаштування молоді.
Учасники нашого зібрання
підтримують гасло: «Майбутнє в
єдності поколінь!» і закликають мо%
лодь до консолідованих активних
дій у житті міста. Так велить наше
сумління, наша віра, надія і тверда
впевненість, що сучасна Криворізь%
ка молодь буде також твердо на%
слідувати справу старших поколінь
по розвитку міста, задоволення
своїх інтересів вже на демокра%
тичній основі та виходячи з націо%
нальних інтересів.

Звернення
Учасників зборів представників громадськості Кривого
Рогу до населення міста і його молоді як споживачів
про посилення протидії небезпечній продукції
В роки незалежності України в Криво%
му Розі багато зроблено по реалізації За%
кону України “Про захист прав спожи%
вачів”. Перш за все, ліквідовано дефіцит
товарів, робіт, послуг. Суттєво розшире%
но мережу торгівлі, ринків, сфери гро%
мадського харчування та побуту усіх
форм власності. Споживачі міста мають
вільний доступ до товарів. Державна вла%
да міста та органи місцевого самовряду%
вання приділяють споживачам належну
увагу: створений потужний центр стан%
дартизації, сертифікації і метрології з
широким спектром випробувальних ла%
бораторій. В тому числі по ГМО і дитячим
товарам. Наряду з державним відділом із
питань захисту споживачів створені й
працюють структурні підрозділи у вико%
навчих органах міста та районах за ра%
хунок місцевого бюджету. Їм створені на%
лежні умови праці, що дало змогу своє%
часно і якісно розглядати скарги спожи%
вачів; безперебійно діють правоохоронна
та судова системи при розгляді справ
споживачів; питання споживачів заслу%
ховуються на сесіях рад, засіданнях ви%
конкомів, координаційних радах, висві%
тлюються в ЗМІ; проводяться різно%
манітні конкурси якості власного вироб%
ництва такі, як “100 кращих товарів Ук%
раїни” та інше.
Але як в Україні, так і в Кривбасі належ%
ну безпеку, якість товарів, робіт, послуг,
не зважаючи на те, що статті 41,42,50,55
Конституції України декларують обов’яз%
ки в сфері якості та захисту прав люди%
ни як споживача, держава ще не забез%
печує в повній мірі. Україна входить до
першої десятки світових лідерів за обся%
гами виробництва контрафактної про%
дукції, що вкрай негативно позначаєть%
ся на стані здоров’я нації. Україна також
є лідером за темпами девальвації своєї ва%
люти та зростанням інфляції, по захво%
рюванням на туберкульоз, СНІД, по вжи%
ванню алкоголю та тютюну. Середня
тривалість життя чоловіків не досягає
пенсійного віку. В цих умовах найбільш
вразливою верствою населення, яке
страждає від недоброякісної продукції, є
молодь.
Кривий Ріг не ізольований від негатив%
них процесів в країні, а з урахуванням не%
благополучної екології та навколишньо%
го середовища, то наслідки впливу від не%
якісних товарів значно посилюються.
Споживачі міста, особливо молодь, по%
винні знати, що 86% перевірених дитя%

чих і продовольчих товарів, насамперед
імпортного виробництва, які реалізують%
ся споживачам міста, не відповідають
встановленим стандартам, нормам та
правилам.
Великі проблеми є з якістю послуг в
житлово%комунальній сфері, охороні здо%
ров’я та з якістю медикаментів.
У цих умовах особливої уваги місцевої
державної влади та органів місцевого са%
моврядування потребує захист кри%
воріжців у таких напрямках життєдіяль%
ності: якість і безпечність продуктів хар%
чування, питної води, медичних препа%
ратів, житлово%комунальних послуг. Тут
перш за все, ціни не відповідають якості.
Протистояти викликам сучасного рин%
ку повинні не тільки влада міста та орга%
ни місцевого самоврядування, але й саме
суспільство через власні організації спо%
живачів. Тому учасники зборів вітають
діючу міську «Асоціацію споживачів» і но%
воутворену Криворізьку організацію ВГО
“Союз споживачів України” і закликають
громадян міста, а особливо молодь, згур%
туватися навколо них у протистоянні не%
безпечним і неякісним товарам, роботам,
послугам, у тому числі й житлово%кому%
нальним.
Ми закликаємо громадськість міста до
розуміння того, що головним ворогом не%
безпечним та неякісним товарам, робо%
там і послугам є сам споживач, як голов%
ний інвестор вітчизняного виробництва
та імпорту.
Ми закликаємо учнівське та студентсь%
ке самоврядування, керівників учбових
закладів до організації та проведення за%
нять серед молоді по вивченню її прав як
споживачів, по виробленню навичок
відрізняти якісне від непотребу. Освідче%
ний споживач найбільш небезпечний
для бізнесменів і виробників з філосо%
фією “дрібного крамаря”.
Ми закликаємо підприємців до соціаль%
ної відповідальності перед споживачами,
вищим ступенем якої є добровільне стра%
хування товарів, робіт, послуг.
Ми підтримуємо ініціативу міських
Асоціацій “Комсомолець Кривбасу”, “Де%
путати органів місцевого самоврядуван%
ня”, Криворізької організації ВГО “Союз
споживачів України” провести “круглий
стіл” у трикутнику “влада – бізнес % спо%
живач” на тему: “Молодь – за захист прав
споживачів”.
Ми підтримуємо гасло споживачів: “До
високої якості життя разом !”

Звернення до молоді Кривбасу
У всіх поколінь нашої держави є мрія – бачити Україну економічно сильною, політично самостійною,
розвиненою європейською державою, де верховенство права, захист прав молоді, її честь і гідність є
реальними категоріями. Та держава складається з регіонів, для нас з вами конкретно з Кривбасу.
У комсомольського покоління регіону тридцятих%дев’яностих років ХХ століття є надбання –
відданість, патріотизм і героїзм на комсомольських будівництвах (гірничо%металургійний ком%
плекс України), в часи Великої Вітчизняної війни та інших подій, наукові дослідження і відкрит%
тя, культурні і соціальні досягнення. І на початку ХХІ сторічча, в наш час, в новій незалежній
Україні для молоді Кривбасу є великі можливості життєвого, професійного і творчого самовиз%
начення, гідного життя у суспільстві, що розвивається.
Об’єднавшись у форум «Громадянська консолідація молоді Кривбасу» на засадах самовряду%
вання, у співпраці з громадськістю регіону, спираючись на досвід, традиції і підтримку профес%
іоналів, молоді люди, набувши свою позицію % професійну і громадянську, зможуть суттєво швид%
ше і краще поліпшити своє життя, нашого міста, всієї країни.
Рух молодих на зустріч один одному заради майбутнього, рух разом, рух кожного до мети – це
необмежене віком і часом право дає великі перспективи.
Питання сьогоднішнього дня – новий погляд на можливості впливу на свою долю і процеси,
що відбуваються навкруги, на роль спілкування і об’єднаних зусиль, якщо ми всі бажаємо пе%
ремін. Громадянська небайдужість і консолідація – це шлях до конкретних дій і реальних ре%
зультатів, це нові горизонти для молодих поколінь, для ініціатив і нових проектів у діловій, про%
фесійній, соціальній і гуманітарній сферах.

Орієнтир на вибір фаху
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ПРОФЕСІЙНО!ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Є державним закладом, який у своїй діяльності керується Законом України
“Про професійно технічну освіту” та іншими законодавчими актами
ВИТЯГ
з Типових правил прийому до професійно технічних
навчальних закладів України
1. До професійно технічних навчальних закладів приймаються грома
дяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають повну чи ба
зову загальну середню освіту або освіту, достатню для оволодіння робіт
ничими професіями.
2. Прийом до професійно технічного навчального закладу здійснює
приймальна комісія.
Приймальна комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору
професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення
та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступ
ного працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчаль
них груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та про
фесійної придатності вступників, а також вирішує інші питання, пов’язані з
прийомом.
3. Прийом документів від вступників завершується не раніше, ніж за 15
днів до початку навчальних занять.
Навчальний рік в училищі розпочинається 1 вересня. Для організації
перепідготовки робітників та підвищення їхньої кваліфікації початок за
нять встановлюється після укомплектування навчальних груп.
4. Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву про вступ
до професійно технічного навчального закладу із зазначенням обраної про
фесії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання
та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої до
дають:
документ про освіту в оригіналі;
медичну довідку за формою 086 У;
6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих ви
падках можуть встановлюватися інші розміри фотокарток).
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають
паспорта), документ про відношення до військової повинності та докумен
ти, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, що
визначені для подання документів.
5. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,
організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
6. Прийом до професійно технічного навчального закладу проводиться
шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань.
Учні вищого професійного училища, центру професійно технічної осві
ти, які успішно закінчили другий ступінь професійно технічної освіти і прой
шли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі
конкурсного відбору.

Випускники інших професійно технічних навчальних закладів, робіт
ники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на
другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної про
фесії та повну загальну середню освіту, приймаються до ВПУ, Центру шля
хом зарахування на третій ступінь професійно технічної освіти на основі
конкурсного відбору згідно з Положенням про вище професійне училище
та центр професійно технічної освіти.
7. Зараховуються до державних професійно технічних навчальних зак
ладів без вступних випробувань:
особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
випускники старшої середньої загальноосвітньої школи, нагороджені
золотою (срібною) медаллю;
випускники основної середньої загальноосвітньої школи, які мають
Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівсь
ких олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за про
фесіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є проф
ілюючими;
випускники професійно технічних навчальних закладів, які отримали
дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до вищих про
фесійних училищ за відповідними професіями (спеціальностями).
8. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних
випробувань:
діти сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спец
іальністю) та спеціалізацією;
особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
9. Першочергово зараховуються за інших різних умов:
особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їхньо
го соціального захисту” надане таке право;
діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час вико
нання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовлен
ням. Вступники у цьому випадку подають копію витягу з наказу про те, що
батько (мати) визнані такими, що загинули при виконанні службових обо
в’язків.
10. Зарахування проводиться не пізніше, ніж за 5 днів до початку за
нять.

Оформлення зарахування після конкурсних випробувань може супро
воджуватися укладанням договору між професійно технічним навчальним
закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, установою,
організацією) і вступником (його батьками для неповнолітніх) про навчан
ня та працевлаштування.
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ/СИРІТ ТА ДІТЕЙ ПІЛЬГОВОЇ КАТЕГОРІЇ
ДО ПРОФЕСІЙНО/ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
До ПТНЗ приймаються діти/сироти з будинків/інтернатів
і від населення на підставі таких документів
1. Документа про освіту (державного зразка).
2. Медичних документів про стан здоров’я (довідки на профпридатність
згідно зі встановленою формою).
3. Свідоцтва про народження в оригіналі або інший документ, який зас
відчує вік дитини при відсутності свідоцтва.
4. Акта первинного обстеження умов життя дитини.
5. Документів, що засвідчують статус учня пільгової категорії: копія
свідоцтва про смерть батьків, вирок або рішення суду; довідка про хворо
бу або розшук батьків та інші документи, які підтверджують відсутність
батьків або неможливість виховання ними своїх дітей, та інші документи.
6. Довідки про наявність і місце проживання братів, сестер та інших
близьких родичів.
7. Опису майна, яке залишилося після смерті батьків, відомостей про
осіб, які відповідають за його збереження.
8. Документів про закріплення житлової площі за неповнолітніми.
9. Пенсійної книжки дітей, які одержують пенсію, копії рішення суду про
стягнення аліментів (при виплаті їх на дитину батьком або особою, яка
його замінює).
10. Реєстру отриманих матеріальних цінностей (м’якого інвентарю, одя
гу, взуття, грошей, іншого майна) дитиною сиротою при випуску із навчаль
ного закладу згідно зі встановленими нормами.

Перелік робітничих професій
1. Агент з організації туризму – КНВЦ;
2. Арматурник. Електрозварник ручного зварювання
– ПТУ № 44;
3. Арматурник (будівельні, монтажні і ремонтно буді
вельні роботи); електрозварник ручного зварювання
(будівельні, монтажні та ремонтно будівельні робо
ти) – ЦППРК №1;
4. Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів
з програмним керуванням – КЦПОММ, КПЛ;
5. Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Взут
тьовик з ремонту взуття – КПЛ;
6. Виконавець художньо оформлювальних робіт –
ЦППРК № 1;
7. Вогнетривник – КЦПОММ;
8. Електрогазозварник – КЦППРКБГ, КПГЕМЛ, ЦППРК
№ 1, КПБЛ, КПЛ, КПГМЛ;
9. Електрогазозварник, газорізальник –КЦПОММ;
10. Електрогазозварник. Електрозварник на автома
тичних та напівавтоматичних машинах. Контролер зва
рювальних робіт – КЦППРКБГ, КПГЕМЛ, ПТУ№45,
КПГТЛ, КПГМЛ, КПБЛ, КПТМЛ, КПЛ;
11. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту ав
томобілів. Рихтувальник кузовів – МЦППВ,
КПГЕМЛ;
12. Електрозварник ручного зварювання ПТУ № 44;.
13. Електрозварник. Газорізальник – КЦПОММ,
КПГМЛ;
14. Електромонтажник з освітлення та освітлюваль
них мереж. Електромонтажник з силових мереж та
електроустаткування – КПБЛ, ЦППРК №1;
15. Електромонтер з обслуговування і ремонту елект
роустаткування – КЦПОММ, КПГМЛ, КПЛ;
16. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування – КПБЛ, КПГМЛ;
17. Закрійник МЦППВ;
18. Затягувальник верху взуття. Складальник низу
взуття – КПЛ;
19. Касир в банку – КНВЦ;
20. Касир в банку. Контролер ощадного банку – КПЛ;
21. Квітникар, озеленювач – КНВЦ, КЦПО;
22. Контролер касир – КНВЦ, КПГЕМЛ, КЦПОРКТРС,
КПЛ, ЦППРК № 1;
23. Коваль на молотах і пресах –КЦПОММ;
24. Кравець – КНВЦ, МЦППВ;
25. Кравець закрійник – МЦППВ;
26. Кухар – КНВЦ, КЦПОРКТРС, КПГТЛ, ЦППРК №1.
27. Кухар кондитер – КНВЦ, ПТУ№ 44, КЦПОРКТРС,
МЦППВ, КПГТЛ, КПБЛ;
28. Кухар. Офіціант – КЦПОРКТРС;
29. Кухар. Виробник м’ясних напівфабрикатів –
МЦППВ;
30. Косметик – МЦППВ;
31. Маляр. Штукатур ПТУ №44;
32. Маляр штукатур, лицювальник – плиточник –
ПТУ№ 44, ЦППРК №1;
33. Машиніст екскаватора. Електрослюсар (слюсар)

черговий та з ремонту устаткування. Електрозварник.
Стропальник –КПТМЛ, КПГТЛ;
34. Машиніст електровоза. Машиніст скреперної ле
бідки. Машиніст навантажувально доставочної маши
ни – КПГМЛ, КПГЕМЛ;
35. Машиніст крана (кранівник) – ЦППРК № 1, КПБЛ;
36. Машиніст крана металургійного виробництва –
КЦПОММ;
37. Машиніст навантажувально доставочної маши
ни – КПГМЛ;
38. Модельник дерев’яних моделей, столяр будівель
ний, тесляр – КЦПОММ;
39. Манікюрниця – МЦППВ;
40. Молодший спеціаліст “Обслуговування та ремонт
автомобілів та двигунів” – МЦППВ;
41. Молодший спеціаліст “Швейне виробництво” –
МЦППВ;
42. Молодший спеціаліст “Конструювання виробниц
тва та технічне обслуговування радіотехнічних при
ладів” – МЦППВ;
43. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетон
них конструкцій – ЦППРК № 1, КПГЕМЛ;.
44. Монтажник санітарно технічних систем та устат
кування – ЦППРК № 1, КЦППРКБГ;
45. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Маляр –
ЦППРК №1, КЦППРКБГ;
46. Муляр – КЦППРКБГ;
47. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетон
них конструкцій. Електрозварник ручного зварюван
ня ЦППРК№1;
48. Муляр. Штукатур. Пічник. – ЦППРК №1;
49. Оператор комп’ютерного набору –КПГМЛ;
50. Оператор комп’ютерного набору. Секретар керів
ника (організації, підприємства, установи) –
КЦПОРКТРС, КПГТЛ;
51. Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з
реєстрації бухгалтерських даних. Секретар керівника
– МЦППВ;
52. Оператор комп’ютерного набору. Контролер – ка
сир КЦПОРКТРС;
53. Оператор швацького устаткування. Швачка – КНВЦ;
54. Оператор верстатів з програмним керуванням –
КПЛ;
55. Офіціант бармен – КЦПОРКТРС, МЦППВ;
56. Перукар – МЦППВ, КНВЦ;
57. Перукар. Перукар модельєр – МЦППВ;
58. Плодоовочівник. Конторський службовець
КЦПО;
59. Помічник машиніста тепловоза – КПГТЛ;
60. Помічник машиніста електровоза. Слюсар з ре
монту рухомого складу – КПТМЛ;
61. Помічник машиніста тепловоза. Слюсар з ремон
ту рухомого складу – КПТМЛ;
62. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із
штучних матеріалів – КЦППРКБГ;
63. Провідник пасажирського вагона, касир квитко

вий, касир багажний, прийомоздавач вантажу та ба
гажу – КПТМЛ;
64. Продавець непродовольчих товарів. Продавець
продовольчих товарів – КЦПОРКТРС;
65. Продавець продовольчих товарів. Агент з поста
чання – КЦПОРКТРС;
66. Продавець продовольчих товарів – КЦПОРКТРС,
КПГМЛ;
67. Продавець продовольчих товарів. Контролер ка
сир –КНВЦ, КПГЕМЛ, КЦПОРКТРС, КПЛ;
68. Прокатник гарячого металу – КЦПОММ;
69. Прохідник – КПГЕМЛ, КПГМЛ;
70. Прохідник. Машиніст електровоза. Електрослюсар
(слюсар) черговий та з ремонту устаткування – КПГТЛ;
71. Прохідник, машиніст прохідницького комплексу;
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту ус
таткування – КПГМЛ;
72. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіо
телевізійної апаратури. Оператор комп’ютерного на
бору – МЦППВ;
73. Розкрійник матеріалів. Оператор розкрійного ус
таткування – КПЛ;
74. Складальник верху взуття. Оператор конвеєрної
лінії – КПЛ;
75. Секретар керівника ( організації, підприємства,
установи ) – ПТУ№45;
76. Слюсар з ремонту автомобілів – МЦППВ, КПТМЛ,
КПГМЛ; Слюсар з ремонту автомобілів. Водій авто
транспортних засобів (категорія С) –
ПТУ № 44,
МЦППВ (кат. В);
77. Слюсар ремонтник – КЦПО, КПЛ;
78. Слюсар ремонтник. Електрозварник ручного зва
рювання. Стропальник – КЦПОММ, ЦППРК №1, КПЛ;
79. Слюсар із збирання металевих конструкцій. Елек
трозварник ручного зварювання. Стропальник – КПЛ;
80. Столяр – КЦППРКБГ;
81. Столяр будівельний. Тесляр. КЦППРКБГ, ЦППРК
№ 1;
82. Терміст – КЦПОММ;
83. Токар – КПЛ;
84. Токар. Слюсар з ремонту автомобілів. Шліфуваль
ник – МЦППВ;
85. Токар. Фрезерувальник – КЦПОММ;
86. Тракторист машиніст сільськогосподарського ви
робництва. Водій автотранспортних засобів –МЦППВ,
КЦПО;
87. Тракторист машиніст сільськогосподарського
виробництва. Слюсар ремонтник. Водій автотранс
портних засобів – МЦППВ, КЦПО;
88. Флорист – КНВЦ;
89. Формівник ручної та машинної формовки – ПТУ№
45;
90. Штукатур. Маляр – КЦППРКБГ;
91. Штукатур. Лицювальник плитковик. Маляр. –
КЦППРКБГ, КПБЛ, КПГЕМЛ;
92. Штукатур. Маляр – КЦППРКБГ;

В ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МІСТА МОЖНА ТАКОЖ ОТРИМАТИ ПРОФЕСІЇ ДЕФІЦИТНІ НА РИНКУ ПРАЦІ
І НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

ЦЕНТРАЛЬНО – МІСЬКИЙ РАЙОН
Міжрегіональний центр професійної перепідготовки
військовослужбовців (МЦППВ)
(корпус 1) – 50025, м. Кривий Ріг, вул. Ушакова, буд. 4,
тел. 27 18 11;
(корпус 2) – 50004, м. Кривий Ріг, вул. Комуністична,
буд. 13, тел. 29 63 34;
Філіал Міжрегіонального центру підготовки та перепідго/
товки військовослужбовців
смт. Широке, вул. Леніна, 249, тел. 2 20 95.
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН
Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів №
1 (ЦППРК №1)
(корпус 1) 50005, Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 13,
тел. 26 14 28;
(корпус 2) 50005, Кривий Ріг, вул. Тбіліська, буд. 7, тел.
26 29 22;
Криворізький центр професійної освіти металургії та
машинобудування (КЦПОММ)
(корпус 1) 50003,Кривий Ріг, пл. Домнобудівників, буд.
10,тел. 71 86 42;
(корпус 2) 50007, м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського,
буд. 7, тел. 26 14 08;
САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОН
Криворізький професійний гірничо/металургійний ліцей
(КПГМЛ) 50010, Кривий Ріг, вул. Бикова, буд. 13, тел. 64
33 15;
Криворізький професійний транспортно/металургійний
ліцей (КПТМЛ) 50010, Кривий Ріг, вул. Корнійчука, буд.
25, тел. 64 78 31;
Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів
торгівлі та ресторанного сервісу (КЦПОРКТРС) 50007,
Кривий Ріг, вул. Іллічевська, буд. 78, тел. 26 09 63;
Криворізький професійний ліцей (КПЛ)
50010, м.
Кривий Ріг, вул. Корнійчука, буд. 27, тел. 64 73 41;
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН
Криворізький навчально/виробничий центр (КНВЦ) –
50004, с. Олександрівка, тел. 404 89 02;
Криворізький центр підготовки та перепідготовки робіт/
ничих кадрів будівельної галузі (КЦППРКБГ) 50015, м.
Кривий Ріг, вул. Кропивницького, буд. 21 а, тел. 53 12 67;
Криворізький професійний гірничо/електромеханічний
ліцей (КПГЕМЛ) – 50031, Кривий Ріг, вул. Соціалістична, буд.
10 а, тел. 66 24 55
Криворізький професійний гірничо/технологічний ліцей
(КПГТЛ) 50015, м. Кривий Ріг, вул. Елістінська, буд.
1, тел. 53 02 16.
ТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН
Криворізький професійний будівельний ліцей (КПБЛ)
(корпус 1) 50082, Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, буд. 113
тел. 36 37 02;
(корпус 2) 50037, Кривий Ріг, вул. Жемчужна, буд. 8,
тел. 51 22 97;
Криворізький центр професійної освіти (КЦПО) 50037,
м. Кривий Ріг, вул. Красногвардійська, буд. 3,
тел. 36
87 92.
філія КНВЦ – 50025,м. Кривий Ріг, вул. Щорса, буд. 35,
тел. 36 33 10
ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН
Професійно/технічне училище № 44 50058, Кривий Ріг,
вул. Каткова, буд. 6, тел. 22 23 04

