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20 років незалежності: тріумф і надії!

Шановні Криворіжці!
Криворізькі міські Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» та «Де
путати органів місцевого са
моврядування» щиро вітають
вас зі святомДнем Незалеж
ності!
Кілька разів у нашій тися
чолітній історії (а ведемо ж родовід
від Київської Русі) ми вже були не
залежними. Нагадаю, Гетьманщи
на, яка утворилася під проводом
Богдана Хмельницького, мала не
тільки своє козацьке військо, а й
свою податкову, судову й фінансо
ву систему й провадила свої дипло
матичні зносини з іноземними дер
жавами. Українські міста на
відміну від російських користува
лися правами самоврядування.
Свого розквіту вона дістала при
гетьманові Іванові Мазепі, тоді ж
почався і її занепад. І причиною
того стала не лише російська
імперська політика.
Мали ми незалежність й навіть у
більш класичному вигляді уже у 20
му сторіччі, коли було проголоше
но УНР. Проіснувала вона кілька
років, хоча під орудою її верховно
го органу Директорії було майже
стотисячне військо.
Її попередниця – Центральна
Рада не тільки проголосила Неза
лежність України. Директорія ух
валила досить серйозні законо
давчі акти, зокрема, закони про
передачу поміщицької землі селя
нам без викупу та скликання Тру
дового конгресу України. А більшо

вицький (царський) полковник Му
равйов захопив Київ усього з 5ти
сячним загоном червоноармійців.
В Україні на початку 90х відбу
валася безкровна революція (у Росії
вона виявилася кривавою). Ми ж
перемогли без жодного пострілу, бо
ж навіть війська свого не мали…
Гостре невдоволення політикою
СРСР щодо України з’явилося не
під час путчу 19 серпня 1991 р, а
багато раніше й визрівало воно
навіть не роками – десятиріччями.
Наприклад, на початок 90х років
в районі закріпилась суспільна
думка, що відносини в СРСР– пол
ітичні й економічні – потрібно кор
інним чином змінити.
Й виходячи з реалій – передусім
економічних – бачили єдиний для
того шлях – демократичний, еволю
ційний. Адже Україна існувала, як
складова єдиного політичного й
економічного організму, який зв’я
зував її не лише з Росією. І розрив
мільярдів зв’язків, передусім еко
номічних, міг обернутися вкрай бо
лючими травмами для нашої неза
лежної держави. Тож ідея конфеде
ративних відносин, як на парт
ійному, так і на державному рівні,
ще задовго до 1991го зависла, так
би мовити, у повітрі.
СРСР відбирав в України 40
відсотків її валового прибутку. Нам
пояснювали: за мир, у якому живе
Союз, треба платити… А я порівню
вав цей аргумент з тим, що діялося
у моєму рідному Дзержинському
районі. Лише одна «Криворіж
сталь» давала щорічно близько 2
мільярдів карбованців реалізації
продукції, не рахуючи інших
підприємств. А бюджет району ста
новив усього 16 міл. карбованців.
Усім нам обрид і дуалізм у керів
ництві, коли, скажімо, райвиконком
без рішення райкому партії не міг
навіть лавочки у парку встановити.
Ми розуміли: КПРС потребує рефор
мування як на ідеологічному, так і на
організаційному рівнях. Передусім,
слід було у партійній програмі та у
союзній Конституції визнати право
приватної власності при провад
женні господарської діяльності.
Передусім це стосувалося сфери
обслуговування. Навіщо, скажімо,
шевцю чи перукарю бути конче

державним? Але крупну індустрію,
енергетику тощо ми бачили лише
у державній власності. І ми не лише
говорили, але й діяли. На жаль не
почули. Коли на з’їздах КПРС пред
ставники від України виступали з
подібними пропозиціями, їх засмі
ювали і звинувачували в націо
налізмі. А Горбачов замість рефор
мування партії, котра привела його
до влади, почав усувати її з політич
ної сцени.
Тому вже 22.07.1991 року Ком
партію України було зареєстровано
у Мінюсті як самостійну юридичну
особу, як об’єднання громадян. Це
давало можливість будувати відно
сини з верхівкою СРСР, в тому
числі і з політичною, на зовсім
інших засадах.
Тоді ж заклали серйозний фун
дамент і для побудови української
державності. Чомусь нині у багать
ох на вустах лише «Акт проголо
шення незалежності України»,
який до речі розпочинається так:
«Виходячи із смертельної небезпе
ки, яка нависла над Україною у
зв’язку з державним переворотом в
СРСР…». Але ще і 16 липня 1990
року нам ніхто відверто не загро
жував. Саме тоді ВР УРСР прийня
ла знаменитий, історичного зна
чення документ – «Декларацію про
державний суверенітет України». І
без голосів найбільш численної на
той час фракції українських ко
муністів це зробити було б немож
ливо. Зрозуміло, що і 24 серпня на
ступного року вони теж голосували
не зі страху. Повторюся, це рішен
ня визріло багато раніше. Тож ні
Руху, ні комусь іншому не варто за
писуватися у одноосібні батьки Не
залежності.
Переконаний, якби верхівка ук
раїнського ЦК партії з початком
путчу зібрала ЦК (100 осіб), засуди
ла б «ГКЧП» і підтримала Верховну
Раду та її Голову Леоніда Кравчука
(теж колишнього секретаря ЦК)
новітня українська історія розви
валася б інакше. Наш двадцятирі
чний шлях не виявився б таким
тернистим, і ми мали б регульова
ну ринкову економіку ринковими
механізмами під керівництвом по
тужної політичної сили (КПУ) при
наявності опозиції (Рух). Але цього

не відбулось. Натомість маємо те,
що маємо, цебто спотворений кап
італізм з усіма його страшними
соціальними недугами.
Але ж знаменитий «Капітал» геть
не застарів, бо є науковою, а не уто
пічною теорією. Це стверджую вже
не тільки як політик, а як людина,
котра добре обізнана з громадським
та господарським життям, і крім
того є доктором філософії в галузі
права. Втім, мої надії на те, що Ком
партія України в умовах багатопар
тійності стане впливовою політич
ною силою й зможе сприяти побу
дові цивілізованого ринкового сус
пільства в Україні, згасли аж у 2001
му, коли Конституційний Суд виніс
рішення про неконституційність її
похапливої тимчасової заборони
26.08.1991року й повної заборони
30.08.1991року. Об’єднання «старо
го» й симоненківського ЦК не стало
ся, й українські комуністи опинили
ся на задньому плані української
історії. Причина проста: «булава»
лише одна… У Кривому Розі, робіт
ничому регіоні, до заборони нарахо
вувалось членів партії 1 до 10 пра
цюючих. Тоді чому перереєструва
лись до партії П.Симоненка тільки
декілька тисяч? Чому інші з отрима
ними партквитками залишились
поза її межами і розбрелись по
іншим партійним квартирам?...
Втім, та ж сама «булава» згубила
і Рух.
Щоправда, є в українському
партійному будівництві за двад
цять років незалежності і приємні
винятки. Нагадаю, Партія Регіонів
утворилася після злиття п’яти (!)
партій. В цю партію прийшли ба
гато колишніх комуністів, держав
них службовців з державними пе
реконаннями, які гостро вболіва
ють за Україну. І результат – навіч.
Ми були переконані, що в умовах
Незалежності Україна буде в кон
федеративному Союзі, і що місце
ве самоврядування отримає належ
не фінансове забезпечення і відмо
виться від шефської та спонсорсь
кої допомоги. Але цього за роки Не
залежності поки що не відбулося.
А тоді Референдум 1 грудня 1991
року перевершив усі найоптимі
стичніші сподівання в Україні. 90
відсотків його учасників, навіть у

Криму, сказали «Так» Незалеж
ності. Не меншою ця цифра вияви
лася і у Кривому Розі, де русифіка
ція на той час була значною й меш
кало чимало представників націо
нальних меншин.
60 відсотків українських виборців
проголосували 1 грудня за першого
Президента України Леоніда Кравчу
ка. Це людина не тільки значної пол
ітичної мудрості, якої не було у його
колишніх на той час партійних колег,
а й великої особистої мужності. Він
дуже ризикував і коли давав гідну
відповідь грізному посланцю «ГКЧП»
генералу Варенникову, і коли сідав у
літак перед зустріччю у Біловезькій
Пущі в якості Президента уже неза
лежної держави. Бо ще діяв на тоді
КДБ СРСР, а з усіх військових фор
мувань у розпорядженні Президен
та України був лише невеликий
військовий підрозділ. Але Кравчук
полетів, хоча, як Назарбаєв, міг би й
вичекати.
Та й після утворення СНД йому
довелося виявити чимало твердості
й розважливості. І політично розлу
читися з СРСР вдалося загалом без
болісно й без військового протисто
яння. Цього не скажеш про економ
ічну сферу. Тут розлучення (активи
Ощадбанку СРСР, золотовалютні
запаси, гіперінфляція) виявилося не
на користь України. Не один Крав
чук тому винуватець….
Прикро і те, що українська влада
за двадцять років не спромоглася
розробити і запропонувати власно
му народу ідею, яка б об’єднувала усі
регіони України. Цією ідеєю може
стати ідея – Незалежна Україна! Вона
може згуртувати як владу, політиків,
так і пересічних громадян України.
Для цього є усі політичні, економічні,
міжнародні та конституційні підста
ви. Переконаний, що так і буде.
За два десятиріччя наша Неза
лежність набула плоті і крові, вона
живе й розвивається, а разом з нею
український народ.
Дмитро Степанюк
Голова Рад Асоціацій,
Народний депутат України
другого скликання,
Голова Дзержинської
райради (19901998рр),
доктор філософії
в галузі права
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Память в граните
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Поиск вели следопыты

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ
22 июня, в день скорбной и памятной даты для нашего народа % 70%летия нача%
ла Великой Отечественной войны % губернатор Днепропетровской области
Александр Вилкул открыл в Кривом Роге первый на территории бывшего
Советского Союза памятник в честь 150 офицеров 6%го отдельного штурмового
стрелкового батальона, которые погибли в 1944 году, освобождая Кривой Рог
от фашистских захватчиков.

В торжественном открытии памятника
также приняли участие: секретарь Криво1
рожского городского совета, 11й замести1
тель председателя Криворожской городс1
кой организации Партии регионов Сергей
Маляренко, председатель городского Со1
вета ветеранов Николай Дабижа, Архи1
епископ Криворожский и Никопольский
Ефрем, депутаты Днепропетровского об1
ластного, Криворожского городского и
районых советов от Партии регионов,
представители городской организации
Молодые регионы, жители города. Для ве1
теранов войны и родственников погиб1
ших воинов, прибывших на церемонию
открытия памятного знака, были обуст1
роены почетные места.
1 Сегодня мы собрались отдать дань ува1
жения подвигу победителей, склонить го1
ловы перед памятью павших. Победа да1
лась огромной ценой. Но война не сломи1
ла дух нашего народа и показала пример
истинного героизма наших отцов и дедов,
1 сказал на открытии Александр Вилкул.
1 Шестой отдельный стрелковый баталь1
он состоял из 150 бойцов, побывавших во
вражеском плену и в окружении. Все они
были офицерами Красной армии, и преж1
де чем снова встать в боевые ряды, чтобы
ценой своей жизни доказать верность Ро1
дине, им пришлось пройти проверки
НКВД. Такого памятника нет не только в
Украине, но и на территории бывшего
Советского Союза. Это наши герои. Они
прошли через многое: через ад плена, че1
рез прорыв из окружения. Они вернулись
и защищали Родину. Это и есть честь офи1
цера, которую они не запятнали тем, что
были по другую сторону фронта в силу
разных причин. Их любовь к родине ока1
залась сильнее, чем ужасы войны и даже
смерть. В соответствии с идеологией того
времени, имена этих офицеров никогда не
вспоминались среди героев войны. Отны1
не они будут увековечены на памятном
знаке в Кривом Роге.

61й отдельный штурмовой стрелковый
батальон входил в состав 481й гвардейс1
кой Криворожской дивизии под командо1
ванием генерал1майора Корчикова.
Идею создания в Кривом Роге Памятно1
го знака, который увековечил бы имена
героев, освобождавших город и близлежа1
щие села от фашистов в составе штурмо1
вого батальона, поддержал Александр
Вилкул.
Губернатор Днепропетровщины поблаго1
дарил криворожскую организацию «Поиск»
за кропотливую работу по восстановлению
имен и поиску родственников погибших
офицеров. Он подчеркнул исключительную
важность момента установления истори1
ческой справедливости по отношению к
тем, кто ценой своей жизни отвоевывали
мир и свободу для нашего народа.
Несколько лет городская организация
ветеранов совместно с активистами клу1
ба «Поиск» по крупицам собирали армей1
ские сведения, устанавливали личности
солдат и офицеров, участвовавших в боях
за Кривой Рог, искали их родных. «Поис1
ковикам» удалось отыскать родственни1
ков 11 погибших офицеров, пятеро из ко1
торых присутствовали на церемонии от1
крытия памятного знака.
1 Я благодарна губернатору Александру
Вилкулу и всем, кто принимал участие в
этом благородном и нужном деле по вос1
становлению исторической справедливо1
сти, за проявленный настоящий патрио1
тизм, 1 сказала внучка одного из погиб1
ших лейтенантов батальона Андрея Пели1
пенко. – Мой дед отдал свою жизнь ради
Победы. Для нашей семьи и для тысяч та1
ких семей важно, что правда торжеству1
ет, 1 отметила Ольга Пелипенко.
Памятный знак высотой шесть метров
изготовлен из гранита. Над пятиконечной
звездой возвышаются три колонны, на ко1
торых закреплены журавли. На постамен1
те выгравированы 150 фамилий погиб1
ших офицеров.

Историческая справка:
Отдельные стрелковые батальоны, как
разновидность штрафных подразделений,
появились в Красной армии в 1943 году. В
частности, 1 августа 1943 года вышел при%
каз наркома обороны СССР Иосифа Стали%
на «О формировании отдельных штурмо%
вых стрелковых батальонов», в котором
предлагалось «с целью предоставления воз%
можности командно%офицерскому соста%
ву, пребывавшему длительное время на
территории, оккупированной противни%
ком, и не принимавшим участие в парти%
занских отрядах, с оружием в руках дока%
зать свою преданность Отчизне».
Подобные штрафные подразделения
формировались только из контингента
командно%офицерского состава, который
содержался в специальных лагерях НКВД.
Штурмовые батальоны предназначались
для использования на наиболее активных
и сложных участках фронта. Срок пребы%
вания офицеров в отдельных стрелковых
батальонах составлял два месяца учас%
тия в боях или до награждения орденом за
проявленную доблесть, или до первого ра%
нения. После этого при наличии позитив%
ной аттестации офицер мог быть назна%
чен на соответствующую командную дол%
жность в полевые войска.
Боевое использование отдельных штур%
мовых батальонов практически было та%
ким же, как и для штрафных подразделе%
ний, хотя и были существенные отличия.
Так, в отличие от «штрафников», бойцы
штурмовых батальонов не были осужде%
ны и не лишались воинских званий. Семь%
ям особого состава, назначенного воевать
в отдельных штурмовых батальонах из
спецлагерей НКВД, были предоставлены
все права и льготы, согласно закону «О се%
мьях командного состава Рабоче%кресть%
янской Красной армии». После пребывания
в штурмовом батальоне состав полнос%
тью реабилитировался в правах.
Наталья Работа

ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО В ГОСТЯХ У ЗЕМЛЯКІВ

Засновники: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”», Громадська організація
«Криворізька міська асоціація “Депутати органів місцевого
самоврядування”», Громадська організація «Криворізький
міський регіональний осередок Всеукраїнської громадської
організації “Союз споживачів України” », громадянин Украї1
ни В. П. Бухтіяров.
Видавець: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”»
Головний редактор: В. П. Бухтіяров

Рукописи та фотокартки не рецензуються і не повертаються.
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Меморіальна дошка

ПАМ’ЯТІ
ЛЕОНІДА МАШКІНА
24 червня у м. Кривому Розі у присутності пред1
ставників системи Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої пол1
ітики, органів виконавчої влади та місцевого само1
врядування, керівників провідних підприємств ре1
гіону, а також рідних і близьких було відкрито ме1
моріальну дошку на честь Леоніда Івановича Маш1
кіна, який з 1998 по 2011 роки очолював державне
підприємство «Криворізький науково1виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації».
Відкриття меморіальної дошки було приурочене до1
річниці з дня народження Л. І. Машкіна.
Під керівництвом Леоніда Івановича Машкіна
ДП «Кривбасстандартметрологія» здобуло заслу1
жений авторитет серед споживачів і товаровироб1
ників не лише міста Кривого Рогу та Дніпропет1
ровської області, а й на території як України так і за
її межами. За цей час підприємство перетворилося
на одне із найсучасніших підприємств системи Дер1
жспоживстандарту України.
Почесне право відкрити меморіальну дошку було на1
дано дружині 1 Машкіній Світлані Василівні, директо1
ру департаменту стандартизації та метрології Держс1
поживстандару України Боженку О. В. та представни1
ку міськради та міськвиконкому Гончаруку Г. П.
Урочисту церемонію відкрив чинний директор
ДП «Кривбасстандартметрологія» Андрій Андрюш1
ко. Він зачитав привітального листа голови Дніпро1
петровської обласної державної адміністрації Олек1
сандра Вілкула до присутніх та колективу підприєм1
ства. В ньому губернатор вшановує світлу пам’ять Л.І.
Машкіна та висловлює впевненість, що відкриття ме1
моріальної дошки на його честь «не лише сприятиме
збереженню доброї пам’яті про цього мудрого керів1
ника, а й спонукатиме всіх нас бути гідними продов1
жувачами розпочатої ним справи, зорієнтованої на
суттєве підвищення якості життя нашого народу».
Високий професіоналізм та особистісні якості Л. І.
Машкіна відзначив у своєму слові директор Депар1
таменту стандартизації та метрології Держспожив1
стандару України Олег Боженко, наголосивши на
значному особистому вкладі Леоніда Івановича у роз1
виток національної системи технічного регулюван1
ня. Також він підкреслив, що багато зусиль Леонід
Іванович віддав науковій та викладацькій діяльності,
звернувши особливу увагу на той факт, що силами
Леоніда Машкіна було виховано цілу плеяду фахівців
у галузі стандартизації, метрології, сертифікації.
Із теплими словами виступив також представник
апарату міськради та міськвиконкому Георгій Пили1
пович Гончарук, який підкреслив значний внесок
Леоніда Машкіна у становлення розвитку промис1
ловості регіону, його екології, а також збереження
навколишнього середовища. Він побажав колекти1
ву підприємства продовжувати традиції, започатко1
вані Л. І. Машкіним.
Після цього відбулося освячення та покладання
квітів до меморіальної дошки присутніми.
У пам’яті всіх тих, хто знав Леоніда Івановича, він
залишився людиною, щедрою на добрі справи, та1
лановитим організатором, мудрим учителем, визна1
ним лідером, який без залишку віддавав свою жит1
тєву енергію і силу в ім’я улюбленої справи.
Віддруковано в коммунальному підприємстві
«Криворізька друкарня»
Дніпропетровскої обласної ради.
м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 28, тел.: 90(63(35
Тираж ( 5000 Замовлення № 2620
Адреса редакції: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 31.
Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу
масової інформації ДП №1659(395 Р від 19.04.2010 р.
Тел.: (097) 280(18(76
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Поздоровлення з нагоди

«Єднання поколінь», №3 (5) 2011 р.

Криворізьки педагоги. 1939 р. Публікується вперше

Наші вітання освітянам
З нагоди початку нового 20112012 навчального року до Дня Знань!

ДОРОГІ УЧНІ, СТУДЕНТИ,
ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ, БАТЬКИ,
РОБОТОДАВЦІ!

Піклувальна
рада в дії
1. Засідання піклувальної ради
ВАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» за участі міського голо%
ви Ю. Г. Вілкула.
2. В шахті «Гвардійська» ознай%
омлення з новою технікою на го%
ризонті 14500м. під час проведен%
ня екскурсії з навчальними закла%
дами вищої і професійно%техніч%
ної школи.
3. Ювілей. 90%то річчя Комсомо%
лу Кривбассу. Прийом в Дзер%
жинській райраді.

Це особливе і хвилююче свято ми неодмінно пов’язуємо з прагнен%
ням до інтелектуального та духовного збагачення, гармонічного роз%
витку кожної особистості.
Наше суспільство все більше усвідомлює значення освіти, як голов%
ного чинника модернізації країни та втілення стратегічних реформ для
якісних змін і підвищення соціальних стандартів життя. Освічені люди,
кваліфіковані кадри є основним багатством і перспективою розвитку
Криворізького регіону. Ми бачимо велику турботу виконавчої влади, ро%
ботодавців, підприємців, освітян по переформуванню галузі, розвитку
економіки, заснованої на знаннях.
Також наші найкращі вітання Вам, шановні батьки, бабусі та дідусі
учнів і студентів. 1 вересня збуваються мрії Ваших родин. Сьогодні Ваші
діти та онуки роблять перші самостійні життєві кроки, та вже зовсім
скоро своєю працею вони прославлятимуть родовід, віддаючи сили,
знання на розбудову нашого славетного міста Кривий Ріг.
Сердечні слова вдячності висловлюємо педагогам, науковцям, вете%
ранам%наставникам за тепло сердець, безмірне терпіння та щоденне
виконання такої високої подвижницької місії, як виховання молодого
цілеспрямованого покоління. Ви виховуєте наше майбутнє, відкриває%
те перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу. Міська влада,
громадськість, депутатський корпус, ветерани молодіжного руху роби%
мо все для того, щоб ваша відповідальна праця належним чином ціну%
валася, а престиж Учителя неухильно зростав.
Бажаємо всім міцного здоров’я, творчої наснаги та впевненості у влас%
них силах, натхнення, наполегливості на шляху саморозвитку і само%
вдосконалення. Незабутніх миттєвостей життя, справжніх відкриттів
і наукових та трудових досягнень.
Освіта – гідна інвестицій у майбутнє! Будуємо нову Дніпропетровщи%
ну разом з президентом.
Наше гасло: «Майбутнє в єдності поколінь!»
Зі святом!
Г.О. Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської Асоці!
ації працівників професійно!технічної освіти.
Г.О. «Депутати органів місцевого самоврядування»

Козацькі вісті

ЗА ОТАМАНА –
ВАЛЕРІЙ СІЛКА
Пішов у вічність один із тих, хто відродив на
Криворіжжі козацьку вольницю. Не стало отама%
на Криворізької паланки генерал%полковника Ле%
оніда Сілки. Засумували козаки, зажурилися.
Проте, життя бере своє. Військо має необхідність
бути керованим. Зібрали козаки куріння та джу%
ри на Велику Раду Криворізької паланки. При цьому дотримувалися всіх
традицій стародавньої запорізької чесноти. Питання на Раді стояло
єдине – вибори отамана. І всі, хто мав право голосу, сказали, що їм любо
мати за командира отамана Валерія Сілку. Велика Рада й вручила йому
булаву, печатку та клейноди. Ми теж вітаємо свого товариша, порад%
ника та однодумця генерал%полковника Валерія Андрійовича Сілку з
обранням отаманом Криворізької паланки Дніпропетровської обласної
громадської організації «Січеславське козацтво запорізьке». Любо мати
за товариша таку людину, як Валерій Сілка.
Асоціація «Комсомолець Кривбасу».

Робітничі кадри

ПОСВЯТА В РОБІТНИКИ
Все життя Віталій Сапіга присвятив підготовці кадрів для промис%
ловості Кривбасу. Колись їх не вистачало. Це коли регіон та його еко%
номіка розвивалися дуже швидкими темпами. Часи змінилися. Виник%
ли проблеми з працевлаштуванням. Цим саме й займається член Все%
української асоціації працівників профтехосвіти В.Сапіга. Відбулася
чергова посвята молоді Кривого Рогу в робітники. Цього року колектив
ПАТ «Криворіжіндустрбуду» (голова правління, заслужений будівель%
ник України, почесний громадянин Кривого Рогу М.Земляний) прий%
няв до своїх лав молоде поновлення в кількості майже 250 осіб. Це
підприємство за традицією підтримує молоду парость.
Генеральний директор ТОВ «Криворіжелектромонтаж» Г.Ткаченко
особисто привітав поповнення. Електромонтажниками стали ще 50
чоловік. Першим місцем роботи ще для 100 випускників криворізької
школи трудових резервів стали цехи та потужності ПАТ «Криворіжаг%
лобуд», «Криворіжжитлобуд».
В.Собко, член асоціації «Комсомолець Кривбасу».

Ювілеї

АНАТОЛІЮ СТОРЧЕУСУ – 75 РОКІВ!
Анатолій Архипович – дивовижно цілісна, неординарна особистість. Неможливо уявити
його таким, що втратив надію, розчарувався в житті. Здається, його ніщо не зламає.
Справжній лідер, який звик брати на себе відповідальність. Ветеран профтехосвіти, філо%
соф і оптиміст, він вірить у добро й людей, а будь%які негаразди завжди переборює з почут%
тям гумору та позитивного ставлення до життя.
Шановний Анатолію Архиповичу, щиро вітаємо Вас зі славним ювілеєм! Дозвольте сказати
Вам слова вдячності за все те, що Ви зробили для системи професійно%технічної освіти, для
підготовки майбутньої робітничої еліти України. Нехай подальша Ваша доля буде світлою та
щедрою на людську шану. Нехай Вас в житті надихає Любов, зігріває Віра та підтримує Надія!
Вас щиро вітають Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської Асоціації працівників
професійно%технічної освіти, колеги, керівники освітянських установ.

ВАСИЛЮ РЕПЕШКО – 65!
Репешко Василь Андрійович (21.08.1946, с. Сидорова Балка, Кіровоградська обл.). Осві%
та вища. Зак. КГРІ (1978) за фахом – «гірничорудний інженер». Загальний стаж – 46 років, з
них у системі ПТО працював 39 років. В 1969%1978 майстер виробничого навчання проф%
техучилища № 28 (нині Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1), 1978%
1982 – заступник директора з навчально%виробничої частини в профтехучилищі № 31 (нині
Криворізький професійний будівельний ліцей), 1982%1984 – заступник директора з навчаль%
но%виробничої частини в профтехучилищі № 14 (нині Криворізький центр підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі), 1984%2002 % директор цього ж на%
вчального закладу, 2002%2004 – методист Криворізького міського методичного центру проф%
техосвіти, 2004%2008 % директор Навчально%виробничого центру № 80. За період роботи
директором значну увагу приділяв оновленню та поповненню навчально%матеріальної бази,
вдосконаленню професійного навчання майбутніх робітників. Налагодив ділові стосунки з соціальними парт%
нерами, підприємствами%замовниками кадрів будівельної галузі.
За свою працю неодноразово відзначався грамотами, подяками, нагородами різного рівня, серед яких:
% Знак «Відмінник освіти України»;
% Нагрудний знак ВАПП «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти»;
% Нагрудний знак «За заслуги перед містом» 3 ст.
Щиро вітаємо Василя Андрійовича, ветерана профтехосвіти і молодіжного руху, з ювілеєм! Все життя він
присвятив системі профтехосвіти, вихованню майбутніх професіоналів своєї справи. Зичимо здоров’я, твор%
чої наснаги. Ваш величезний життєвий досвід потрібен молодому поколінню. Сподіваємося, що Ви ще на довгі
роки залишитеся його наставником та порадником.
Керівники професійно!технічних закладів, Криворізький методичний центр.

4

Перший ювілей держави

Великому французькому мислителю Блезу Паскалю
належить дуже повчальний афоризм: «Є випадки, коли
потрібно називати Париж Парижем, а є й такі, коли не2
обхідно називати його столицею королівства». Я згадав
його, коли народжувався заголовок для цього художнь2
ого 2 історичного нарису. Мене відраджували: мій варі2
ант занадто пафосний й прямолінійний і може навіть
зашкодити авторитету людини, про непростий життє2
вий шлях якої розповідаю.
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Але я залишив це ємке, глибоке, але істотно здевальво2
ване нашою непростою українською історією слова. Бо
особистість, про яку йдеться нижче, 2 геть не легенда у
людській подобі, котра мчиться по життю на білому коні
з оголеною шаблею. Доля дарувала йому і вагомі пораз2
ки, були й перемоги, після яких мудрі небеса лише шеп2
тали: «Нема пророка у нашій вітчизні». А він таки завжди
лишався переможцем, у кожному разі перемагаючи пе2
редусім не обставини, а самого себе.

Свою першу у житті перемогу він здобув ще у на2
півсирітському дитинстві, коли щодня здійснював ба2
гатокілометрові «пробіжки» зі свого села до сусідньо2
го, де знаходилася середня школа. Потім була комсо2
мольська юність з її геть не романтичною бідністю, але
великими духовними прозріннями. І – страшна травма,
коли попереду зажевріли перші життєві успіхи. Що
було далі? Про це мій нарис. Про це моя незаангажова2
на розповідь.

Незалежність: невідомі сторінки

Кредо Дмитра Степанюка
(Історичний нарис )

37–й НЕ ПОВТОРИТЬСЯ!
Для більшості криворіжців ранок
19 серпня 1991!го був звичним й не
позначеним якимись особливими
подіями. Шахтарі й металурги,
котрі звикли прокидатися з перши!
ми півнями, вже видавали на!гора
залізну руду з підземних гори!
зонтів й виплавляли з неї метал у
розпечених домнах та мартенах;
квапилася на роботу трудова інте!
лігенція, й не усі звернули увагу на
«Лебедине озеро», котре одразу
після бою кремлівських курантів
почав «крутити» перший всесоюз!
ний телевізійний канал. Дехто ли!
шень подумав: «чи не помер хто у
Кремлі?» Проте, далі цього припу!
щення здогади не розвивалися, бо
життя довкруж і без Москви було
складним і бурхливим.
Раненько прокинувся того дня і
голова Дзержинської райради
Дмитро Степанюк. Спрацювала
звичка ще з комсомольських часів !
до початку робочого дня продумати
графік роботи. Але усі плани зміни!
ло не лише повідомлення про ство!
рення у Москві «ГКЧП». О десятій
ранку в його приймальну по команді
з міськкому партії увійшли кілька
«дідусів» з районної комісії парт!
ійного контролю. Своєю ортодок!
сальністю, жорсткістю й безкомп!
ромісністю вони не поступалися
знаменитим січовим дідам, котрі
заввиграшки могли засудити до
смерті запорожця навіть за те, що
той випадково вскочив у гречку.
Лаконічно пояснили Дмитру Пет!
ровичу: прийшли вивчати питання
про порушення партійної дисципл!
іни комуністом, членом міськкому
та райкому партії, депутатом облра!
ди, головою райради та райвикон!
кому Степанюком Д.П. та секрета!
рем парторганізації Рибаченко Н.Р.
Що ж інкримінувалося «бунтів!
никові»? Голова райради, не пита!
ючись ні у кого дозволу, вголос за!
говорив про необхідність реформу!
вання організації роботи партії в
Дзержинському районі. І, аби ком!
партія не програла майбутні вибо!
ри в умовах багатопартійності, теж
уголос говорив про необхідність її
структурної перебудови.
Степанюк запропонував активно
створювати партійні організації за
місцем мешкання, наближати їх до
людей. І це підтримувала парторга!
нізація райвиконкому. Хіба ж від
того, що комуністи з ЖЕКів та
інших установ стоять на обліку у
парторганізації райвиконкому є
бодай невеличка користь? «Дідусі»
констатували: ратує за департиза!
цію радянських органів.

Радив також Дмитро Петрович
місцевим партійним вождям не
займатися дрібною опікою держав!
них установ й підприємств, пере!
дусім, силових структур. Чому, ска!
жімо, може навчити учорашній
прокатник, а нині секретар райко!
му, професійну районну міліцію?
Адже не йде він до мартенівців і не
наставляє їх: скільки марганцю по!
трібно додавати при виплавці
сталі? Треба міліції допомагати, а
не повчати, не будучи професіона!
лом у правоохоронній сфері. Це
вже трактувалося, як крамола!
Події розвивалися блискавично.
О 15!00 розпочалося засідання
бюро Дзержинського райкому
партії з чергою денною: Про при!
тягнення до партійної відповідаль!
ності Степанюка Д.П. та секретаря
парторганізації Рибаченко Н.Р. У
разі перемоги «ГКЧП» це могло б
обернутися йому політичною смер!
тю. Але доля розпорядилася іна!
кше. На засіданні несподівано для
організаторів розгорнулася диску!
сія. А затим судилище довелося
призупинити – надійшла команда
прибути на розширену нараду у
Криворізький міський комітет
партії.
Зібрали, як мовиться, усе місто.
Перший секретар міськкому, на!
родний депутат України (парла!
ментська група «239») Дмитро Хо!
мич впевнено висловлюється: «тан!
кова дивізія – бути напоготові !
можливі несподіванки»; «силові
структури – будьте пильні»; това!
риші Степанюк і Носов (тодішній
гендиректор «Криворіжсталі» !
ред.), в районі багато демократії, а
газети заводу дуже вільно себе по!
чуваються»…Усе це звучало недвоз!
начно…
Наступного дня, 20 серпня, Сте!
панюк зібрав депутатів , керівників
райвиконкому та адмінорганів
району на нараду. Для історії зафі!
ксовано такі прізвища ! Бабенко
І.Г., Боклан В.Б., Башкин М.С., Бой!
ко В.М., Горлач Ю.А., Довбня В.М.,
Єрмак Л.Д., Загреба О.І., Капран
В.І., Колесник В.П., Кондратюк
В.Д., Костінов Л.Д., Кудрявий В.Г.,
Магар В.А., Мартинов В.І., Марчик
Л.І., Підкопаєв М.П., Пурін В.П.,
Рашевська В.І., Рибаченко Н.Р.,
Савін О.М., Сидоренко Г.І., Сінявсь!
кий В.А., Соколовський В.Я., Тоіч!
кіна Н.П., Трегубова В.І., Треско
Є.А., Шаповалов В.О. та інші.
! Як будемо діяти? Маємо визна!
читись: ми за «ГКЧП» чи ні?
По короткій паузі із залу прозву!
чало, як постріл:
! А яка Ваша позиція, Дмитре
Петровичу?
! Я особисто не підтримую
«ГКЧП» і пропоную діяти на
підтримку рішень тільки Верхов!
ної Ради України й прояснення Ук!
раїнського уряду з цих питань.
Тобто керуватися Декларацією
про незалежність України та Кон!
ституцією УРСР. І давайте поче!
каємо офіційної позиції ЦК Ком!
партії України. (Вона, крім заяви
Кравчука на ТВ так і не пролуна!
ла,! авт.).
Так і визначилися: орієнтувати!
ся на українські закони, а не на ко!
манди авантюристів з Москви. Тоді
ніхто з них ще достеменно не відав:
куди ж рухаються події у «біло!
камінній». Проте страху не було. А
«героїчні» крикуни у місті з’явили!
ся лише за кілька днів, коли стало
ясно, що державний переворот у
Кремлі провалився.
Дмитро Петрович переконаний:
якби тоді ЦК КП України (100

Приїхав кандитат у президенти Леонід Кучма (1994 р.)
членів КПРС) осудив утворення
«ГКЧП», то розвиток політичних
процесів на Україні пішов би іншим
шляхом. Він не виявився би таким
тяжким для її економіки через
втрату належного керування дер!
жавою. Вже тоді сформувалася б
потужна керівна політична партія
(Компартія України) і потужна опо!
зиція (Рух). Але цього не сталося.
Він вважає, що «нас підвела парт!
ійна верхівка». Тому маємо те, що
маємо.
Увесь серпень 1991!го Україна
по!дитячому безпосередньо тіши!
лася дарованою небесами Неза!
лежністю, а для Дмитра Степаню!
ка то були зовсім не безхмарні дні.
Сесія обласної ради першого скли!
кання доручила йому, як депутату
від Кривого Рогу, очолити тимчасо!
ву комісію з вивчення впливу
«ГКЧП» на території Дніпропет!
ровської області. Відповідною по!
становою Верховної Ради подібні
комісії було наділено значними по!
вноваженнями. Тож учорашні
партійні функціонери побоювали!
ся помсти з боку бунтівного, обра!
женого ними політика. Тоді він зно!
ву в ЗМІ вголос твердо заявив: «37!
го року не буде! І танків на вулицях
теж!». І не заплямував разом з од!
нодумцями у облраді першу без!
кровну українську революцію «по!
люванням на відьом», хоча
більшість членів комісії штовхала
його саме до цього. А підтримали
його земляки Богатир В.В., Нєжин!
цев С.В., Соколовський В.Я., За!
сядьвовк Ю.І., Станков О.П., Коля!
да В.М., Козюк В.В., Журавко П.Г.,
Мовчан В.П.,Вербило В.Ф. та кон!
структивно налаштовані депу!
тати з інших міст. Відтак сесія об!
ласної ради проголосувала за його
позицію, що «в період дії «ГКЧП» усі
військові формування на території
області знаходилися в містах своєї

постійної дислокації, права люди!
ни не порушувалися і ніхто нікому
не забороняв виступати в ЗМІ. Ба!
жаючі «впливати» на події з’яви!
лись після 23 серпня».
Тоді Степанюк, як голова облас!
ної комісії, був впевнений, що за!
реєстрована Мінюстом 23 липня
1991 року (за місяць до «ГКЧП», не
в структурі КПРС), Компартія Ук!
раїни (як об’єднання громадян)
відродиться, як неконституційно
заборонена. Це у 2001 році підтвер!
див Конституційний Суд. Тож роз!
порядився особисті партійні доку!
менти не відправляти у державний
архів, а видати на руки комуністам
області. Відтак унеможливлював
переслідування рядових членів
партії і створив базу для їх перереє!
страції. Але потужного відроджен!
ня не відбулося. Комуністи розбре!
лися по інших політичних «кварти!
рах», в тому числі і високопрофес!
ійний партійний актив. На його
думку, в партії спрацювала суто
українська обставина: «боротьба за
булаву». Комуністів агітували за
перехід у соцпартію. Тому і отрима!
ли у 1993 року і маємо слабеньку
симоненківську Компартію, яка з
кожним роком втрачає свої позиції
у владі і вплив на суспільні проце!
си.
Вперше в Україні у 2001 році
продемонстрували уміння об’єдну!
ватися п’ять сучасних політичних
партій, які утворили Партію Регі!
онів. Після приходу до влади впер!
ше за роки незалежності країни
партія має позитивний суспільний
результат, в тому числі і у Кривбасі.
Вагомою складовою такого успіху,
на думку Дмитра Петровича, є те
що до неї прийшла молода,
найбільш активна і професійна ча!
стина колишніх комуністів і комсо!
мольців, у яких гостро болить душа
за долю демократичної України.

Тим часом, проголошена неза!
лежною, Україна готувалася закрі!
пити своє досягнення: підтвердити
Акт незалежності всенародним ре!
ферендумом й обрати свого Прези!
дента.
І знову Степанюку довелося втру!
титися у хід подій на Криворіжжі.
Тодішній голова міськвиконкому,
патріотично налаштований дер!
жавець й блискучий господарник
Григорій Гутовський важко зах!
ворів, а його найближче оточення,
як це часто траплялося в ук!
раїнській історії, запало не в робо!
ту, а в інтриги.
Різноманітні аварії у індустріаль!
ному мегаполісі не забарилися,
проте високі чиновники перейма!
лися азартними кадровими ігра!
ми. Все це вело до дезорганізації,
що було незвичним для робітничо!
го Кривбасу.
Дмитро Петрович зустрівся з ко!
легами з усіх районів міста і, як зав!
жди, сказав: давайте радитися, як
нам діяти. Була оприлюднена
спільна заява голів районних рад
та райвиконкомів (Дзержинського!
Дмитра Степанюка, Довгинцевсь!
кого! Юрія Любоненка, Жовтнево!
го!Василя Нікульнікова, Інгулець!
кого!Станіслава Кіковки, Сакса!
ганського!Георгія Гончарука, Терн!
івського!Станіслава Стриженка,
Центрально!Міського!Юрія Чер!
няєва) про підтримку Акта Неза!
лежності і референдуму, яка стала
своєрідним закликом до виборців
міста. Наступним кроком могло
стати створення координаційної
ради голів рад та райвиконкомів,
котра проголосила б свою відпові!
дальність за стан справ у місті че!
рез затвердження рішень район!
ними радами. Тоді і міськвиконком
опам’ятався.
Важливим кроком в діяльності
Степанюка була робота над пер!
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шим проектом Конституції Украї
ни в якості голови комісії обласної
ради (19901994рр) з вивчення та
узагальнення пропозицій від гро
мадян Дніпропетровщини. Чимало
їх надійшло з Кривого Рогу. У по
дальшому їх враховано й долучено
до проекту і не забуто при історич
ному голосуванні першої Консти
туції незалежної України (1996 рік).
Коментар Д.П.Степанюка:
«Мені довелося приймати рішен
ня на дуже складних зламах нові
тньої української історії. Часто
вони народжувались в муках, але я
не помилявся. Що допомогло відчу
вати складний пульс тодішнього
життя? Робітничий гарт у вели
кому трудовому колективі. Служ
ба в армії. Уміння слухати людей,
учителів ,старших. Досвід роботи
керівником на підприємстві, в на
уковій установі, в комсомольських
та радянських органах, навчання
у вузі, партійнополітична освіта,
отримана у вищій школі ЦК Ком
партії України. Пропозиції депу
татів. Дотримання демократич
них принципів та правового поля
держави. Бажання Україні неза
лежності. Адже невдоволення пол
ітичним керівництвом СРСР, його
догматизмом і небажанням виз
навати приватну власність визр
івало давно в українському
суспільстві і його керівництві. Як
показав час, програмні засади
КПРС та її Статут були приречені
на реформування. Без цього вони
гальмували економічний розви
ток. Впевнений, якби були своєчас
но внесені зміни у програму КПРС
та Конституцію СРСР у напрямі
соціалдемократії, приватної влас
ності в окремих сферах економіки,
то політичні процеси у Союзі не
виявилися б такими фатальними.
Якщо одним словом, то скажу:
справжніми політиками, патріо
тами не народжуються. Для цьо
го потрібно повсякчас наполегливо
вчитися у великих Наставників,
яким є Життя твого Народу. Його
Історична Пам’ять!»

ЯК КРИМ ВІДСТОЯЛИ?
Нині мало хто згадує першого й
останнього Президента Криму
пана Мєшкова.
І вже зовсім обмежена кількість
фахівців відає: чим відрізняється
перша Конституція Автономної
Республіки Крим від нині діючої?
Свого часу на захисті своєї док
торської дисертації Дмитро Петро
вич зумів приголомшити відповід
ною інформацією маститих членів
вченої ради. Адже сам був одним з
головних учасників надзвичайно
складної політичної гри, на кону
якої стояло питання: бути Криму у
складі суверенної унітарної Украї
ни територіальним автономним
утворенням чи ні?
У 1994му Степанюк обрався на
родним депутатом України, але на
довго у загалом комфортному ма
линовому кріслі сесійної зали не
затримався. Натомість його чекав
Сімферополь, де вирували тоді не
абиякі пристрасті. Попервах пере
бував там Представником Верхов
ної Ради України, перегодом як
Представник Президента України.
А ситуація тоді на півострові скла
лася така, що не сьогодні – завтра
автономна республіка дефакто
могла перетворитися у криміналь
не «ханство». Такому можливому
розвитку подій сприяли і зовнішні
фактори. У Криму компроміси були
не в повазі. Конфлікти вирішува

лися кривавим збройним протис
тоянням кримінальних угрупувань
(«башмаки», «сейлем», «імдат»), які
мали потужні «дахи» у силових
структурах, за кордоном, в центрі,
свої ЗМІ та представників у владі.
Гинули депутати, державні діячі,
бізнесмени, господарські керівни
ки.
Поки Кравчук з Кучмою бороли
ся за президентську булаву, там
тешній парламент увів в дію Кон
ституцію, у котрій було закладено
усі передумови для дестабілізації.
Щоправда, не усі тамтешні депута
ти рвалися до сепаратних дій або
під крило північного чи південного
сусідів. Проте було чимало й таких,
які дуже бажали того. Зокрема, оф
іцери Чорноморського флоту, котрі
мали тоді право обиратися до Вер
ховної Ради АРК, окремі радикальні
представники кримськотатарсь
кого народу. Та й інститут прези
дентства АР Крим наче спеціально
виписали під лідера відверто на
лаштованого не на українські інте
реси пана Мєшкова. Той одразу
доручив керувати міліцією арм
ійському генералу, який вивів її із
підпорядкування МВС України.
Сприяв до приходу у виконавчу
владу автономії осіб з криміналь
ними намірами по відношенню до
незалежної держави, без українсь
кого громадянства і без прийняття
присяги державного службовця, не
цурався нишком розкрадати
кримські санаторнокурортні ком
плекси під прикриттям озброєних
«відморозків».
Як діяти за такої ситуації? Деякі
гарячі голови пропонували негай
но прийняти відповідне рішення
Верховної Ради України про пере
творення республіки в область.
Дмитро Петрович на неоднора
зових засіданнях Президії і самої
Верховної Ради України з кримсь
кої проблеми остудив їх запал: на
слідки можуть бути непередбачу
вані. Потрібно діяти через комп
роміс, у рамках Конституції Украї
ни, за підтримки європейських
структур з питань безпеки (ОБСЄ).
Головне – дочекатися сприятливої
ситуації, щоб забезпечити політич
ну чистоту при прийнятті історич
них рішень, дочекатися, коли
Мєшков та його оточення відверто
виявлять свою ворожість. До нього
прислухалися! Чекати довелося ще
кілька місяців й український пар
ламент скасував «Конституцію АР
Крим», «Закон про Президента АР
Крим», 40 незаконних нормативно
правових актів республіки без єди
ного пострілу. Допомогло і те, що в
цей час Кремль повним ходом по
чав бомбардувати своє місто Гроз
ний.
Степанюк вважає, що якби це
скасування сталося до бомбарду
вання, то події могли б розгорта
тись поіншому. А тоді МЗС Украї
ни терміново сповістив усіх послів
за кордоном про внутрішні події
навколо Криму для інформування
глав своїх держав і їх урядів. Прези
дент Кучма рішуче того ж дня, не
очікуючи десятиденного строку,
підписав прийняті закони, а газе
та ВР України «Голос України»
вранці їх оприлюднила. Навіть
найменшої паузи для розгойдуван
ня ситуації і її дестабілізації,
Мєшков і його «кукловоди» не отри
мали. Невдовзі він покинув Украї
ну. А ось кримських парламен
таріїв ще довго довелося перекону
вати у необхідності самостійно вне
сти поправки у свою Конституцію
відповідно до Постанови Верховної

Однодумці
Ради України. Степанюк успішно
упорався із цим надважким зав
данням. За перебування Криму у
складі України зі статусом терито
ріальної автономії проголосували
навіть депутати  офіцери північно
го сусіда разом з представниками
кримських татар. Це була політич
на перемога українського парла
ментаризму і української держави,
яка роззброїла радикалів як у Кри
му, так і в Росії. І роль Степанюка у
цій перемозі беззаперечна.
Особливої уваги заслуговують
його взаємини із ЗМІ Криму. Став
у пригоді набутий свого часу досвід
роботи з пресою в якості голови
постійної комісії з питань свободи
слова Дніпропетровської облради.
Всупереч дорученням «зверху»
щодо давнішньої багатотиражної
колишньої партійної газети
«Кримська правда» він не вдався до
репресій щодо неї та її журналістів,
на що його підштовхували навіть
через Президента зацікавлені у де
стабілізації ситуації деякі кримські
особи.
Кримський
варіант
міліцейського затулювання ротів
журналістам так і не народився.
Степанюк вибудовував взаємини з
пресою поіншому: шляхом діалогу
і переконань. І це спрацювало
більш ефективно. Багато ЗМІ в
Криму стали його прихильниками
і України загалом. Але, як відомо, за
успіхи треба платити зростанням
кількості ворогів, заздрісників і ка
р’єристів. Цього Степанюк не оми
нув. Зрадники згодом несподівано
вигулькнули навіть у його найб
лижчому оточенні у районі.
Втім, гідно оцінили його тамтеш
ню діяльність не лише вчені при
захисті дисертації.
Серед його численних нагород є
найдорожчі – Почесна Грамота
Верховної Ради України з ось яким
формулюванням: «За видатні зас
луги перед українським народом»,
та Кабінету Міністрів України: «За
соціальноекономічний та культур
ний розвиток держави.»
Другий Президент України
Л.Д.Кучма також високо оцінив
його діяльність у Криму – нагоро
див орденом «За заслуги» ІІІ ступе
ня.
А перегодом припустився фа
тального рішення. Втім, воно
підсудне лише совісті і Господу.
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Цей не зовсім приємний для ньо
го рік Дмитро Петрович згадує нині
з філософським спокоєм. І робить
це цілком щиро. Тим часом, саме
того року Леонід Данилович зробив
усе можливе, аби Степанюк не став
міським головою Кривого Рогу, так
як той, як політик, геть не все
підтримував в Україні, зокрема в
ЗМІ, що діялося за його президент
ства. Надто в аграрному секторі і
розбудові економіки країни за суто
ліберальними, на його думку, по
милковим принципами, мовляв
«ринок сам себе відрегулює!». Він
був проти того, щоб Україна пере
творилася у суцільний базар імпор
ту. Адже був і є прихильником гли
бокої наукової ідеї знаного в країні

і світі вченого, організатора освіти,
науки та гірничовидобувного ви
робництва, свого порадника, ко
лишнього ректора Криворізького
технічного університету, заснов
ника громадської Академії гірни
чих наук України (АГНУ), д.т.н.,
професора, академіка В.Ф.Бизова
щодо регульовання ринкової еко
номіки ринковими механізмами,
розвитку економіки країни на
підставі «міжгалузевого позитив
ного балансу». Це Степанюк пропо
нував Леоніду Даниловичу спільно
з керівництвом міста та промисло
вих підприємств Кривбасу для
втілення в життя, як кандидату в
Президенти, ще у 1994 році, а потім
і в 1997му вже як Президенту Ук
раїни і за це голосував в парла
менті. Він переконаний, що повно
го лібералізму в економіці нема у
жодній країні світу, навіть з розви
нутою демократією. У Криворізько
му технічному університеті була
розроблена математична модель
такого позитивного балансу. Куч
ма ці ідеї на словах підтримував,
між тим, жалівся, що його міністри
не знають що це таке. Реально
справи розвивалися поіншому
сценарію. Це стало підставою для
критики стану справ в країні, а
потім і підтримки Степанюком, ра
зом з науковотехнічною громадсь
кістю Партії Регіонів, в програмних
засадах якої зазначені наукові
принципи регульованої ринкової
економіки. У 1993 році розвивав в
місті Партію Труда. З 2001 року
сприяв поширенню Партії Регіонів
у Кривбасі, з якою злилася Партія
Труда. Практичні дії як Партії Регі
онів, так і Президента України В.Ф.
Януковича, починаючи з його пе
ребування на посаді донецького гу
бернатора, а потім і на посту
Прем’єрміністра України, скеро
вані на перехід до міжгалузевого
позитивного балансу і підтримки
статистики в державі, стали визна
чальними у його діяльності.
Не сприймав він запровадження
в країні у 90і роки ручного керу
вання виконанням судових
рішень, що привело до появи тіньо
вого кримінального капіталу і на
роджених ним організованих зло
чинних угрупувань, з якими неза
лежна держава воює і донині.
Після нагородження Степанюка
орденом, під час візиту до міста,
Кучма не лише підтримав суперни
ка, а й не зовсім гарно оцінив його
роботу у Криму. Експерти зазнача
ли, що роздратування Кучми вик
ликало те, що Степанюка підтри
мувала партія «Громада» і її лідер
П.І.Лазаренко, з яким у Президен
та натоді різко погіршилися сто
сунки. Інші керівники держави,
парламентські та незалежні ЗМІ
(«Голос України», «Українська прав
да», та інші) оцінили його роботу
поіншому, як «видатну і вирішаль
ну по стабілізації політикоправо
вої ситуації в Кримської Автономії,
збереженню суверенітету країни».
«Зеркало недели» надруковало рей
тинг політиків, де Степанюк зай
мав друге місце в Криму. А 49 На
родних депутатів України різних

політичних уподобань, в листі до
Леоніда Даниловича, визначили
діяльність Дмитра Петровича на
півострові як «виключно держав
ницьку». Авторитет його в Криму і
Севастополі залишився беззапе
речним. Його обрано навіть голо
вою їхнього земляцтва у столиці
України. У переліку імен людей,
котрих Інтернетгазета «Українсь
ка правда» назвала елітою та горді
стю України, є і його прізвище 
Степанюк Дмитро Петрович.
А він на тоді критикував пере
двиборчу риторику свого конку
рента на виборах, яку не заперечу
вав Кучма. Мова  про помилкову
ідею шодо надання місту територ
іального особливого статусу без
змін в Конституції України, що вже
у недалекому майбутньому
підтвердилося. Втім, він визнає,
що Кучма забезпечив стабільність
в Україні та її економічне зростан
ня, особисто багато чого доброго
зробив для міста і не випадково
став його Почесним громадяни
ном.
Натомість Дмитро Петрович про
понував криворіжцям і Президен
ту майже фантастичні, але цілком
реальні тоді речі. Поперше, нада
ти Кривбасу статусу вільної еконо
мічної зони. Подруге, передати
міській громаді в оренду його над
ра на тривалий строк. По  третє,
прийняти на урядовому рівні для
Кривбасу науково обґрунтовані
екологічні поправочні коефіцієнти
у бік збільшення місцевого бюдже
ту. Кучма на пропозицію нардепів
від Кривбасу навіть видав два роз
порядження з екологічних про
блем, які, на жаль, залишилися на
папері. Цьому «посприяла» і па
сивність тодішніх владних струк
тур міста.
І він не блефував. Ще у 90х, коли
«катастройка» призвела до того, що
у міських крамницях не було ні
мила, ні солі, ні шкарпеток, він
зумів наповнити торгівлю товара
ми, а районний бюджет коштами.
Корпоратизовував рішенням рай
онної ради торгівлю, активно
підтримував малий бізнес. Форму
вав ефективну комунальну
власність за рахунок підприємств,
захищав її від шахраїв з депутатсь
кими мандатами вищого рівня та їх
лизоблюдів (наприклад, від горез
вісного корумпованого ТОВ «Ска
пал», створеного тодішнім генди
ректором «Криворіжсталі» під себе).
Дзержинський район став тоді
осердям підприємництва в Крив
басі. У районі з’явилася своя муні
ципальна міліція, у школах  психо
логи, розукрупнилися на євро
пейський лад (до 15 дітей) шкільні
класи й з’явилися там небачені досі
комп’ютери, ожили ще від радянсь
кої стагнації лікарні. Район був дер
жавою у державі.
У 1998му цього не сталося…І
місцеві вибори відбувались під тис
ком з зовні…І суд виявився задія
ний проти нього… І бюлетені чо
мусь швиденько були спалені…
Про це шкодували і досі шкодують
чимало криворіжців. Ті вибори хоч
і були з елементами фальсифікату,
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Д. П. Степанюк з ветеранами «Криворіжсталі». З нагоди 70ти річчя підприємства (1994 р.)
але вони продемонстрували вибор
цям не бутафорні, а гідні програми
гідних кандидатів на посаду
міського голови як керівника
органів місцевого самоврядування.
Був вибір програм. Але втручання
з зовні не дали можливості вибор
цям належним чином оцінити і
скористатись цими програмами.
І дуже відрадно, що завдяки тур
боті Господа нашого оцінка канди
датів по програмах відродилася у
місті під час виборчих перегонів у
2010 році.

ЙОГО УЛЮБЛЕНА
ПРИТЧА
Молоді Дмитро Степанюк час
тенько твердить своє життєве кре
до: «Я дію завжди, як водій – авто
мобіліст. Якщо сидиш за кермом,
маєш дивитися вперед: куди їдеш?
З якою швидкістю? Якщо ж по
всякчас поглядатимеш у дзеркало
заднього огляду, далеко не заїдеш.
Озирайся, і у нього – це твоє мину
ле, твій досвід; але, передусім,
стеж, що діється за лобовим склом
– тоді й сягнеш потрібного пунк
ту…».
Він не молодий, але його енергії,
бажанню повсякчас пізнавати
щось нове, ставити перед собою все
нові й нові завдання позаздрить
будь – хто з двадцятирічних. Він
завжди лідер, діє за армійським
принципом «роби як я», і завжди
випереджає на декілька кроків сьо
годення. Вважає, що народні депу
тати України, незалежно від скли
кання, не мають права на без
діяльність, оскільки статус у них
відповідно до закону пожиттєвий.
Не мають права бути пасивними і
колишні депутати інших рівнів.
Він і сьогодні служить своїм вибор
цям. Дмитро Петрович відповідно
до свого віку і досвіду з головою по
ринув у громадську діяльність.
Вважає, що саме за громадськими

організаціями вже простежується
політичне майбутнє України.
Підтвердження справедливості цієї
своєї, не зовсім очевидної для
співгромадян тези, він знайшов у
Посланні Президента України ук
раїнському народу. У ньому Віктор
Янукович наголосив, що частина
функцій держави буде передавати
ся громадським організаціям. Тоб
то, буде створюватися інструмен
тарій громадянського суспільства
з відповідним бюджетним фінансу
ванням. На черзі новий закон про
громадські організації та постано
ви Уряду по його застосуванню.
Нині Дмитро Петрович очолює
три регіональні й дві всеукраїнські
громадські організації з своїми
ЗМІ, вебсайтами тощо. Одна з них
захищає права споживачів. Не на
папері діють Міжнародна асоціа
ція стандартизації, міська асоціа
ція «Комсомолець Кривбасу» та
громадське об’єднання ветеранів 
органів місцевого самоврядування.
Професор, входить до керівницт
ва наглядової ради державного вузу.
Втім, це окрема тема розмови.
Вже сьогодні ці громадські
організації діють так, як бачиться
це Президенту України. А ще за но
вим витком бурхливого життя Сте
панюка уважно стежить матуся
Анастасія Василівна. Її портрет у
його скромному криворізькому ка
бінеті сусідить із світлинами пер
шого Президента України Леоніда
Кравчука, ветеранів, молоді, його
давнього друга та наставника Анд
рія Гіренка.
Непроста доля зводила його з ба
гатьма харизматичними, неперес
ічними особистостями. А ось сам
список, котрий Дмитро Петрович
вже сьогодні розгортає у літопис
для майбутніх поколінь: Азаров
М.Я., Авксентьєв М.Г., Авраменко
М.М., Ажищев В.Р., Айвазов У.К.,
Антопольский Б.М., Анісімова В.А.,
Антипенко М.Н., Антонов М.В., Ба

бенко І.Г., Бабенко К.А., Бабіч Ю.П.,
Бабкова Л.М., Бандурка О.М., Бара
баш О.Л., Барабаш П.Ф., Баскін В.І.,
Бахарєв М.О., Бахомбет В.І., Бахом
бет Т.Б., Безкоровайний В.Г., Бе
кешко В.Я., Бендіков М.Д., Беніци
анова Т.В., Берило Н.І., Берлін В.М.,
Бизов В.Ф., Биков В.І.,Білецький
М.І., Білик А.А., Білоусов О.І.,Білоу
сов В.Ф., Блаженчук В.І., Богатир
В.В., Богачова Л.М., Бойко В.М.,
Боклан В.Б., Болтенко І.І., Болтен
ко Ю.І., Бондик В.А., Бородич Л.В.,
Брязкало В.П., Бублик Г.М., Бужутін
В.В., Буденний М.М., Бухтіяров
В.П., Булавін Н.М., Василенко І.І.,
Василиненко В.М., Вершок А.А.,
Вербицький Г.П., Вілкул О.Ю.,
Вілкул Ю.Г., Вихров В.В., Височин
П.П., Волков С.І., Волчек Б.А., Вол
ченков М.І., Воронков А.М., Ворсі
нов Г.Т., Галуган В.В., Гладуш В.Д.,
Галкін В.А., Голіков Б.І., Горбатов
В.М., Голубченко А.К., Гончаренко
Н.В., Гончарук Г.П.,Горсітманов
Ю.С, Грабевник В.Ф., Гриценко А.П
.,Грицаєнко О.Д., Губарик О.В.,Гу
жевський О.М., Гуров В.М., Гурова
Г.М., Гутовський Г.І., Дабіжа М.К.,
Дагаєв Ю.О., Дацюк В.В., Дацько
Я.А., Деєва Н.М., Демиденко А.Ф.,
Дем’яненко А.Г., Дерев’янко Л.М.,
Деркач Л.В., Деркач М.І., Деркач
Н.М., Джамілєв М., Діденко С.Т.,
Діскін М.Б., Добіна Є.М., Добронра
вов Є.П., Довбня В.М., Донцов Л.Г.,
Драгун Д.І., Дробін Г.Ф.,Дробицька
Т.К., Друзюк В.М., Дубінін Е.В., Дуд
ка А.С.,Дурдинець В.В., Дядюра
В.В., Євграфов П.Б., Єжель В.Б.,
Єлісєєв О.К., Єрмак В.І., Єрмак О.І.,
Желтецький А.Є.,Жулинский М.Г.,
Жумикин А.П., Загреба О.І.,Зади
райко В.Г., Задорожний В.К., Задоя
М.К., Засядьвовк Ю.І., Затолочний
В.С., Звягільский Ю.Л., Звягінцев
В.І., Зеленська О.О., Земляний
М.Ф., Зубаченко В.Л., Іваницький
В.Г., Івахненко С.І., Кагал П.І., Кали
та П.Я., Кан Д.І., Каневський В.В.,
Капиця В.Ф., Капран В.І., Капустін
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Є.С., Карвацький Ю.А., Кармазин
Ю.А., Карнаух Г.М., Касаткіна О.П.,
Касаткін М.М., Касаткін В.М., Кача
лов І.Т., Кашкаров О.О., Кирпа Г.М.,
Кирпа Ю.І., Кияновський А.В.,
Кіковка С.В., Книжник В.Г., Кобець
Л.І., Коваленко І.М.,Ковальчук
О.В., Ковальчук А.Н., Козаченко
А.О., Козирєва Н.Б., Козій
Й.І.,Козін В.А., Козубенко В.Г., Ко
зубенко В.Т., Колесник В.П., Колес
ник Г.І, Колесник С.М., Колінько
О.М., Коломієць Л.В., Колонтай
Ю.Ю., Коляніков А.К., Команов
В.Г., Комарчук В.П., Компанієць
М.І., Коннік О.В., Кононенко О.В.,
Коротков Є.О., Корнієнко М.В.,
Корпачова Н.І., Костінов Л.Д., Ко
стюченко М.І., Коршун Ф.С., Ко
черга В.Ф., Кошевий Г.П., Кравчен
ко Ю.Ф., Красніченко О.Л., Крив
ченко Ю.С., Кригін Б.А., Криштоп
В.Ф., Крищенко Ю.М., Кузнєцов
Л.М., Кузьменко П.І., Кузьмук О.І.,
Кульков М.В., Курас І.Ф., Кухтін
В.О., Куценко П.І., Кучер Б.О., Куче
ров Є.Д., Кушко М.М., Кушнарьов
Є.П., Лабунський М.К., Лаврентьєв
А.П., Лавринович О.В., Ладнич Д.Д.,
Лазаренко П.І., Латашевський І.П.,
Левіна С.А.,Левшина А.К., Леута
В.А., Лиса З.С., Лисюк П.І., Лоску
тов О.Є., Любоненко Ю.В., Люлька
Г.С., Магар В.А., Мажара В.М., Ма
каренко А.К., Макаренко В.С., Ма
каренко Г.М., Макаров Г.А., Малєєв
С.В., Маленко В.Є, Маломуж М.Г.,
Маляренко С.В., Маматов В.П., Ма
рінченко І.Д., Мартиненко В.П.,
Марчик Л.І.,Марчук Є.К., Марчук
Ю.І., Машкін Л.І., Мельник В.С.,
Міронова В.П., Мірошник З.М.,
Мірунко В.М., Міщенко С.Г.,
Мкртчан О.Г., Мороз О.О., Моска
ленко А.І., Мухаровський М.Я.,На
горний В.В., Надрага В.І., Нафієв
Е.Н., Невеселий П.Г., Негода М.В.,
Недригайло В.А., Нікітіна В.В.,
Нікульніков В.В.,Новіков В.М., Но
вікова Т.М., Носов Ю.П., Облат М.П.,
Овсяник Г.А., Овчаренко П.П.,Олій

ник М.С., Омельченко М.Г., Оре
ховська Л.Б.,Отт Л.Р., Павлов В.О.,
Павлів О.В., Павлов К.Ю., Паламар
чук В.О., Палушко Ф.І., Панчошний
М.М., Паракуда В.В., Парубок О.Н.,
Паульський О.В., Пахольчук Н.І.,
Перетятько А.І., Петришин І.С., Пи
липенко В.П., Пивоваров Г.К., Пле
вако В.І., Плющ І.С., Підкопаєв М.П.,
Подоплєлова Н.Л., Подшивалова
В.Ф., Пожидаєв А.С., Полейко Т.І.,
Поліщук С.Г., Полубоярцев В.К., По
пов В.С., Потапов І.І., Потягайло
В.Г., Почапський Д.Г., Приймак В.А.,
Приступа І.М., Просвєтова Є.В.,
Процевят Т.І., Пугач Л.О., Радченко
В.І., Ракова О.В., Решетило Л.І., Ри
баченко Н.Р.,Рижков Є.В., Родькін
Д.І., Романюк П.В., Ромас В.П., Ру
кавіцин І.А., Рябошапка В.В., Ряб
ченко М.А., Рясной А.М., Савицький
І.І., Саворський П.К., Саласюк
В.М.,Сапіга В.О., Самофалов Г.Г.,
Свіда І.Ю., Селіфонтьєв С.І.,Семен
ко Н.К., Семенов В.М., Сергеєв В.М.,
Сергієнко А.М., Сидоренко Г.І., Си
роткін Ю.О., Сичов В.О., Сівоконь
С.О., Сіманько А.М., Сінілов В.І.,
Скіпальський О.О., Скоробогатий
В.П., Славіков В.В., Славікова Н.Т.,
Слободенюк В.Н., Сминтина В.А.,
Снісаренко В.М., Собко В.А., Соки
ряк В.М., Соколова О.П., Соколовсь
кий В.Я., Сосновський П.С., Стан
ков О.П., Старовойтенко А.П., Стар
ков В.Я., Стежко С.А., Стопкань
П.Л., Сторожук А.В., Стрєлков Н.А.,
Стрєлкова
С.А.,
Стрижено
С.С.,Ступка Б.С., Султанова Л.М.,
Суртаєв В.М., Сусліков Г.М., Сухий
М.Г., ТабачникД.В., Табачник Я.П.
, ТемникГ.П.,ТенеткоГ.М.,Теплиць
кийА.С., ТерещенкоВ.І., ТерещукР
.А.,ТетерукІ.А.,ТешнерМ.Я., Ти
миргалеєва Л.М., ТимофеєвВ.О.,Т
ільгаС.С, Ткаченко Н. І., Тоічкіна
Н.П., Токар В.А., Тонконог А.Т.,
Тоцький А.І., Треско Є.А., Треско
О.М.,Трофименко В.І., Трофименко
Л.С., Удод Є.Г., Удовенко Г.Й., Усов
Є.А.,Фарафонова О.І., Федоров Б.Г.,
Федорова О.В., Федотов Е.В., Федо
сова Н.Г., Філіпов М.Ф., Філіпов
Л.С., Фоменко Н.П., Франчук А.Р.,
Ханзерук А.М., Хіміч В.М., Хімічев
А.Г., Хмара С.І., Ходарєв В.А., Храп
ко О.І., Царюк В.Н., Цильвик О.В.,
Чаюн О.А.,Чернова С.Б.,Черновол
В.М., Черняєв Ю.В.,Чернявський
М.А.,Чирва І.Я., Чубаров Р.А., Ша
рапа А.К., Шеремет В. О., Шеремет
М.В., Шабанов В.Г., Шахов В.М.,
Шевченко А.О., Шевченко В.Г.,
Шевченко В.С., Шевченко П.І.,
Шилоковська А.А., Ширенін Ю.Л.,
Шишенко О.Г., Шкаберин В.М.,
Школьник Л.С., Шматов С.В,
Шнайдер А.О., Шуба В.В., Шудрик
І.В., Шулін Ю.М., Шушарін В.І.
Щербаков Є.Д., Щербина В.Ю.,
Юров М.М., Юхновський І.Р., Яки
менко А.О., Яценко Т.Л, Яцуба В.Г.
Його можна було б багато про
довжувати, але на цьому ми не ста
вимо крапку.
На жаль, чимало достойних Гос
подь забрав вже до себе. Пам’ять
про них він шанує і зберігає, наго
лошуючи: «Живими, вони були се
ред нас і мають залишатися таки
ми й після смерті».
І йому, як і у дитинстві, коли
після 16кілометрового «маршкид
ка» повертався зі школи із занесе
ного снігами села Водяне на Со
фіївщині і приносив до скромної
хатини у сусідньому селі Маяк
(«Авангард») лише «четвірки» і «п’я
тірки», не соромно перед матусею.
Валерій Гаєвський

Д. П. Степанюк серед керівників АР Крим у День Партизанської слави (1996 р.)
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РІШЕННЯ РАДИ № 28 від 05.08.2011 р.
«Про нагородження Почесною відзнакою Асоціації «Комсомо&
лець Кривбасу» «За заслуги» до 20 річчя незалежності України

З професійними
святами, криворіжці!
Трудовим колективам будівельної
галузі Кривбасу!
Ветеранам будівельникам!
Голові Криворізької галузевої організації
профспілки працівників будівництва
та промисловості будівельних матеріалів
Фарафоновій Олімпіаді Іванівні

ВІТАЛЬНИЙ ЛИСТ
Громадські організації «Криворізька міська
Асоціація «Комсомолець Кривбасу», «Криворізь&
ка міська Асоціація «Депутати органів місцево&
го самоврядування», Криворізька міська орган&
ізація ВГО «Союз споживачів України», Дніпро&
петровська обласна організація Всеукраїнської
асоціації працівників професійно – технічної
освіти в місті Кривому Розі щиро вітають Вас з
професійним святом & Днем будівельника!
В усі часи професія будівельника користува&
лася повагою та шаною! Багато з нас є свідками
історії розбудови Криворізького басейну. Зга&
даємо, що індустріальний Кривбас, побудова&
ний комсомольською молоддю, її робітним аван&
гардом – молодіжними колективами, про події,
факти життя поколінь наших земляків. Історич&
ною правдою є те що комсомол Кривбасу об&
’єднав тисячі молодих людей& корінних меш&
канців і тих, хто за покликом серця з комсо&
мольською путівкою приїздив з різних куточків
Радянського Союзу на ударні комсомольські бу&
дови. Найбільші в місті підприємства, соціаль&
на сфера будувалися, як ударні і комсомольсь&
ко – молодіжні будови. Цей унікальний досвід
вирішення криворізькою молоддю державних
питань стратегічного рівня, відзначений 17
травня1966 року винятково високою нагородою
– орденом «Трудового Червоного Прапора». Це
перший орден яким нагороджено місто. Ряд
комсомольсько&молодіжних трестів та інших бу&
дівельних організацій нагороджені високими
державними нагородами, Урядами СРСР та
УРСР, відзначені профспілками . Тисячі буді&
вельників відзначені як нагородами, так і зва&
нями.
Ділова патріотична атмосфера в будівництві
перетворила Кривий Ріг в потужне місто світо&
вого рівня, кадрове джерело у всіх сферах жит&
тя країни, яке зберігається і в наш час.
Не одне покоління молоді пройшли школу
мужності і отримали диплом кваліфікованого
робітника і атестат про середню освіту через
заклади професійно – технічної освіти міста.
І ця традиція і зараз продовжується: 450 ви&
пускників 2011 року поповнили ряди будівель&
них організацій ПАТ «Криворіжіндустрбуд», ПАТ
«Криворіжаглобуд», ПАТ «Криворіжжитлобуд»,
ТОВ « Криворіжелектромонтаж» та інші буді&
вельні організації. Неоціненний внесок в цю
справу внесли організатори будівельної галузі,
ветерани.
І сьогодні, вже в нових умовах господарювання
в незалежній, демократичній Україні, будівельна

РІШЕННЯ РАДИ № 29 від 05.08. 2011 р.
Про нагородження до «Дня шахтаря»

сфера Кривбасу зберігає кращі трудові традиції
минулого, пам’ятає про тих, кого вже немає, пе&
реймається проблемами молоді, ветеранів, дбає
про єдність минулого, сьогодення, майбутнього,
що є фундаментом оптимістичного розвитку. Бу&
дівельна галузь, як і в минулому, сприяє активно&
му розвитку інститутів громадянського суспіль&
ства, громадським організаціям міста, є спиятли&
вим середовищем для розвитку громадянської по&
зиції молоді.
Тож хай досвід і сумлінна праця будуть над&
ійною опорою на якій зводитимуться успіх і до&
сягнення молоді і нашого міста.
Немає сумніву, що Ви представники найгу&
маннішої професії на Землі. Завжди будете на
висоті тих вимог, які ставить перед Вами час,
неухильно слугуватиме покращенню життя.
Щира Вам подяка за турботу про молодь, збе&
реження памяті про минуле, сумлінну працю,
високу майстерність і працьовитість. Нехай зав&
жди Вам посміхається доля і сприяє Боже бла&
гословіння!
Наше гасло : «Майбутнє в єдності поколінь!»
З повагою, за дорученням
Голова Ради Асоціації «Комсомолець
Кривбасу», Народний депутат України
другого скликання, Заслужений
працівник промисловості України
Дмитро Степанюк
Заступник Голови Дніпропетровської
ВАПП Віталій Сапіга
10.08.2011р. місто Кривий Ріг

Протокол № 26 сумісного засідання Ради та Правління
Асоціації «Комсомолець Кривбасу» від 03.08.2011р.
Присутні: члени Ради & 9 чол.
Члени Правління & 4 чол.
Черга денна:
Про нагородження відзнакою Асоціації «Ком&
сомолець Кривбасу» « Серце віддаю дітям», подя&
кою Асоціації «Комсомолець Кривбасу» праців&
ників будівельної галузі.
Слухали:
& Інформацію виконавчого директора Асоціації
Сапіги В.О. про кандидатури працівників буді&
вельної галузі на нагородження відзнакою Асоці&
ації «Комсомолець Кривбасу» «Серце віддаю дітям»
та Подякою Асоціації
Ухвалили:
За багаторічну, плідну працю, професіо&
налізм, послідовну змістовну роботу по збере&
женню героїчних традицій молодіжного руху в
місті, наполегливу діяльність по патріотично&
му вихованню студентської, учнівської та робі&
тничої молоді на кращих досягненнях старших
поколінь, та з нагоди професійного свята «Дня
будівельника» нагородити:
1. Відзнакою Асоціації «Серце віддаю
дітям»:
> Фарафонову Олімпіаду Іванівну & Голову
Криворізької галузевої організації профспілки

За послідовну роботу по збереженню героїчних традицій молодіжного руху в місті,
наполегливу діяльність по вихованню робітничої, учнівської та студентської молоді
на кращих досягненнях старших поколінь та з нагоди 20 річчя Незалежності Украї&
ни нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Криворізька міська
Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «За заслуги»:
> Кеуша Анатолія Яковича – голову Довгинцівської районної організації громадсь&
кої організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу».
> Колєсніка Володимира Павловича –ветерана праці, члена громадської органі&
зації «Криворізька міська Асоціація «Депутати органів місцевого самоврядування».
> Кондратюка Василя Даниловича & ветерана праці, члена громадської органі&
зації «Криворізька міська Асоціація «Депутати органів місцевого самоврядування».
> Павлів Оксану Василівну& ветерана праці, члена громадської організації «Кри&
ворізька міська Асоціація «Депутати органів місцевого самоврядування».
> Рибаченко Надію Рудольфівну – голову Правління громадської організації «Кри&
ворізька міська Асоціація «Депутати органів місцевого самврядування».
> Світлічного Олександра Вікторовича – начальника управління економіки ви&
конкому Криворізької міської ради.
> Сидоренко Галину Іванівну – секретаря ради громадської організації «Кривор&
ізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу».
> Фоменко Нілу Павлівну – голову Дзержинської районної організації громадсь&
кої організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу».
Почесною відзнакою громадської організації «Криворізька міська Асоціація
«Комсомолець Кривбасу» «Серце віддаю дітям»:
> Засядьвовка Юрія Івановича & полковника міліції України, депутата Дніпропет&
ровської облради першого скликання (1990&1994 рр), отамана Криворізького това&
риства, генерал&полковника ВГО «Українське реєстрове козацтво».
Голова Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу» Д.П.Степанюк

працівників будівництва та промисловості бу&
дівельних матеріалів,
> Ткаченка Григорія Івановича & Генераль&
ного директора ТОВ «Криворіжелектромонтаж»,
> Березовського Олександра Миколайовича
& Заступника Голови правління з організації праці
та кадрових питань ПАТ «Криворіжіндустрбуд»
2. Подякою Асоціації:
> Земляного Миколу Федоровича & Гене&
рального директора ПАТ «Криворіжіндустрбуд»
> Остапчук Галину Петрівну & уповноваже&
ну профспілкового комітету ПАТ «Криворіжін&
дустрбуд»,
> Лагутіну Валентину Корніївну & уповнова&
жену профспілкового комітету ТОВ «Криворіже&
лектромонтаж»,
> Місюру Наталю Станіславівну & заступника
директора з навчально & виховної роботи, голову уч&
нівської профспілки Криворізького центру підго&
товки та перепідготовки робітничих кадрів №1.
2. Доручити виконавчому директору Сапізі
В.О. вручити нагороди.
3. Рішення оприлюднити в друкованих ЗМІ та
веб&сайті Асоціації в мережі Інтернету.
Голова Ради Степанюк Д. П.
Секретар Ради Сидоренко Г. І.

За багаторічну плідну працю, професіоналізм, послідовну змістовну роботу по збе&
реженню героїчних традицій молодіжного руху в місті, наполегливу діяльність по
патріотичному вихованню студентської, учнівської та робітничої молоді на кращих
досягненнях старших поколінь, та з нагоди професійного свята «Дня шахтаря » Рада
вирішила:
1.Нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «Серце віддаю дітям»:
> Караманця Федора Івановича – голову Правління ПАТ «Криворіжзалізорудком».
> Макаренка Анатолія Кириловича – голову Криворізької міської галузевої проф&
спілки металургів і гірників.
> Макарова Олега Івановича – директора по персоналу, голову Піклувальної ради
гірничо – металургійних професій Правління ПАТ «Криворіжзалізорудком».
> Прокопчука Костянтина Леонідовича – директора шахти «Родина», ветерана
молодіжного руху.
2. Подякою Асоціації «Комсомолець Кривбасу»:
> Басніна Валерія Миколайовича – директора Криворізького професійного гірни&
чо – електромеханічного ліцею.
>Касьяна Василя Антоновича – директора Криворізького професійного гірничо –
металургійного ліцею.
> Посохова Олександра Ізотовича & директора гірничого технікуму Криворізько&
го Національного технічного університету.
> Сиротюка В’ячеслава Григоровича – директора Криворізького професійного
гірничо – технологічного ліцею.
3. Рішення оприлюднити в друкованих ЗМІ та на веб>сайті Асоціації в мережі
Інтернет.
Голова Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу» Д.П.Степанюк

РІШЕННЯ РАДИ №30 від 05.08.2011 р.
«Про нагородження Почесною Відзнакою Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» до «Дня знань»
За багаторічну плідну працю, професіоналізм, послідовну змістовну роботу по ре&
формуванню освітянської галузі в місті, наполегливу діяльність по патріотичному ви&
хованню учнівської, студентської та робітничої молоді на кращих досягненнях стар&
ших поколінь та з нагоди професійного свята «Дня знань » Рада Асоціації вирішила:
1. Нагородити почесною відзнакою Асоціації «Комсомолець Кривбасу» «За
заслуги»
> Сапігу Віталія Олексійовича & виконавчого директора громадської організації
«Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу», заступника голови Дніпро&
петровської обласної організації Всеукраїнської асоціації працівників професійно&
технічної освіти .
> Ступніка Миколу Івановича & першого проректора Криворізького національно&
го технічного університету, голову постійної комісії з питань освіти і науки, молоді і
культури виконкому міської ради.
2. Почесною відзнакою Асоціації «Комсомолець Кривбасу» «Серце віддаю
дітям»
> Андрусевича Анатолія Олександровича & директора Криворізького коледжу
Національного авіаційного університету, ветерана молодіжного руху, депутата
міської ради.
> Балакіна Володимира Григоровича & директора Міжрегіонального центру про&
фесійної перепідготовки військовослужбовців, ветерана молодіжного руху
> Бухтіярова Володимира Пилиповича – головного редактора газети «Єднання
поколінь»
> Гурову Валентину Костянтинівну & завідуючу відділом освіти виконкому Дзер&
жинської районної у місті ради.
3. Подяками Асоціації
> Легуна Віктора Трохимовича – директора Криворізького навчально&виробни&
чого центру.
> Макарова Віталія Юхимовича & майстра виробничого навчання Криворізького
професійного транспортно&металургійного ліцею
> Семенюк Тетяну Тодорівну – головного спеціаліста управління освіти і науки
виконкому міської ради.
4. Доручити Голові Асоціації Степанюку Д.П. вручити нагороди. Рішення оп>
рилюднити в друкованих ЗМІ та на веб>сайті Асоціації в мережі Інтернет.
Голова Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу» Д.П.Степанюк

РІШЕННЯ РАДИ № 31від 05.08.2011 р.
«Про нагородження Почесною відзнакою Асоціації «Комсомолець
Кривбасу» «За заслуги» до 20&ої річниці незалежності України
За послідовну роботу по збереженню героїчних традицій молодіжного руху в місті,
наполегливу діяльність по вихованню робітничої, учнівської та студентської молоді
на кращих досягненнях старших поколінь та з нагоди 20 річчя Незалежності Украї&
ни нагородити:
Почесною відзнакою громадської організації «Криворізька міська Асоціація
«Комсомолець Кривбасу» «За заслуги»
Степанюка Дмитра Петровича & голову ради громадської організації «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу», народного депутата України другого скли&
кання, голову Дзержинської районної ради першого скликання (1990&1994 рр.).
Перший заступник голови Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу» Ю. М. Шулін
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Проект
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РІШЕННЯ РАДИ

«Про затвердження Положення про
організації «Криворізька міська
які мають вручатися щорічно у «День
З метою відзначення кращих послідовників та прихильників Асоціації «Комсомолець Кривбасу», суб’єктів господарювання, трудових колективів,
ветеранів молодіжного руху, молоді за значні досягнення у розвитку економіки, науки, культури, охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери,
захисту Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод, державному будівництві та громадської діяльності за інші заслуги із забезпечення
пам’яті про минулі та сучасні трудові, спортивні, культурні, героїчні та патріотичні звершення молоді Кривбасу, Рада Асоціації ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення(Додаток № 1) про іменні відзна
ки Громадської організації «Криворізька міська Асоціація
«Комсомолець Кривбасу»
Нагрудний знак «Бизова В. Ф.»
(Довідково: Бизов Володимир Федоро
вич
(07.08.1937, Омська обл. 
24.04.2011, Кривий Ріг). Заслужений
діяч науки і техніки України (1998р.),
професор(1983р.), доктор технічних
наук (1981р.), академік Академії гірни
чих наук України (1991р.). Зак. у 1960
р. КГРІ. У 1960  1963 гірничий май
стер, начальник дільниці ш. «Півден
на» РУ ім. ХХ партз’їзду. У 1963  1966
молодший науковий співробітник науково  дослідного сек
тора, у 1966  1981  старший викладач, доцент кафедри
вищої математики. У 19811985  проректор з навчальної
частини; у 19852002 ректор КГРІ/КТУ, зав. кафедрою
відкритих гірничих робіт. Засновник наукової школи з
теорії управління якістю сировини гірничих підприємств.
Підготував 7 докторів, 14 кандидатів наук. У 1991 році
організував Академію гірничих наук України, став першим
її президентом. Один із авторів програми розвитку нау
ково  технічного прогресу в гірничодобувній і мета
лургійній промисловості України на 1996  2000 роки. У
1993 році очолив експертну раду ВАК України. Член Міжна
родної асоціації гірничих професорів, оргкомітету Все
світнього гірничого конгресу, Міжнародної організації без
пеки. Автор більше 200 наукових праць, 40 винаходів. У
2002 році отримав Державну премію України. Засновник
бібліотеки гірничого інженера, яка видана в 14 томах. На
городжений орденом «Знак Пошани», знаком «За заслуги пе
ред містом»).
Нагороджуються наукові та науково педагогічні пра
цівники, державні службовці, працівники органів місце
вого самоврядування, роботодавці, підприємці та інші
працівники, які зробили значний особистий внесок у
розвиток вищої освіти, вітчизняної науки, підготовці та
підвищенні кваліфікації наукових, науково педагогіч
них кадрів, розвитку інноваційної науки, створенні
підручників і навчальних посібників для вищих на
вчальних закладів, та впровадження у виробництво до
сягнень науки і техніки.
Нагрудний знак «Бородича Л. В.»
(Довідково: Бородич Леонід Васильо
вич
(14.06.1953, Кривий Ріг  16.09.2000,
Київ). Народний депутат України
(1994). Почесний громадянин Кривого
Рогу (2000). Генералполковник міліції
(1999). Зак. Харківський юридичний
інститут(1985).У 19681980 водій,
нагрівач металу, машиніст блюмінгу
 1 зду «Криворіжсталь». В 1980 колек
тивом металургів рекомендований на
службу в міліції. В 19801991 міліціонер постової служби,
інспектор карного розшуку, начальник міліції Криворізько
го аеропорту. У 19911992 начальник ЦентральноМісько
го відділу міліції. У 19921994 заступник начальника місько
го УВС. З 1994 народний депутат України. Голова Комісії з
питань законності Верховної Ради України. З 1994 перший
заступник міністра внутрішніх справ України. Майстер ав
іаційного спорту. Голова федерації авіаспорту України. Тра
гічно загинув під час показового польоту. В Кривому Розі
встановлено пам’ятник, меморіальну дошку, ім’я носить
вулиця. Нагороджений орденом «За заслуги» 3 ст. Вогнепаль
ною зброєю від Президії України, знаком «За заслуги перед
містом»).
Нагороджуються співробітники правоохоронних
органів, прокуратури, судів, СБУ, члени народних дру
жин, добровільні помічники правоохоронців, підрозді
ли та учбові заклади органів внутрішніх справ, спорт
смени з технічних видів спорту за особисті успіхи у бо
ротьбі із злочинністю, корупцією, порушниками кон
ституційних прав громадян України, досягнення в техн
ічних видах спорту.
Нагрудний знак «Вєсніка Я. І.»
(Довідково: Вєснік Яків Ілліч
(21.08.1894, Мінськ  18.11.1937, ГУ
ЛАГ). Державний керівник. Керівник
будівництва і перший директор заво
ду «Криворіжсталь». Навчався в Ло
занському університеті (Швейцарія).
Учасник революційних подій 1905 в
Мінську. В 19121914 служив в армії.
Учасник 1ї світової війни. В 19151917
слюсар на заводі «Айваз» у Петрограді.
Учасник громадянської війни в складі 8,

11, 15 А. Мав важке поранення. В 19211929 займав високі
пости на відбудові СРСР, перебував за кордоном. З 1929 на
чальник будівництва, з 1934 перший директор заводу «Кри
воріжсталь». Жертва сталінських репресій. Пам’ятник,
меморіальна дошка, вулиця в Кривому Розі. Нагороди:орде
ни Леніна, Червоного Прапора, Червоного Прапора Азербай
джану).
Нагороджуються громадяни, керівники, підприємці,
трудові колективи металургійної, машинобудівної,
електротехнічної, енергетичної, коксохімічної галузей,
наставники молоді, молодь, громадськість, науковці за
розвиток та технічне переоснащення металургійної та
машинобудівної економіки, за вагомий внесок у підго
товку висококваліфікованих робітників нової формації,
наукових кадрів, впровадження сучасних методів на
вчання і виховання молоді, підвищення кваліфікації та
перепідготовку спеціалістів, забезпечення сучасного
виробництва висококваліфікованими працівниками,
значні досягнення в функціональних і прикладних нау
кових дослідженнях, участь у благодійних акціях на ко
ристь громади міста.
Нагрудний знак «Висоцького О. С.»
(Довідково: Висоцький Олександр
Степанович
(19.07.1934, Волинська обл. 
06.2008, Кривий Ріг). Герой Соціалі
стичної праці (1966). Знатний гірник
Кривбасу. Депутат Верховної Ради
СРСР. Зак. КГРІ (1977), Вищу партійну
школу при ЦК КПРС (1977). В 1952
1975 бурильник ш. ім. 1го Травня, ім.
Ворошилова, «Саксагань» РУ ім. Дзер
жинського. В 19771982 секретар
парткому, в 19821984 заступник головного інженера, в
19841989 бурильник ш. №1 ім. Артема. Встановив кілька
рекордів. Учасник ВДНГ. Наставник молоді. Нагороди: орде
ни Леніна, Жовтневої революції, Трудового Червоного Пра
пора, знак «За заслуги перед містом»).
Нагороджуються гірники, наставники молоді, народні
контролери за сумлінну працю з видобутку рудних за
пасів, досягнення значних економічних показників.
Нагрудний знак «Гутовського Г. І.»
(Довідково: Гутовський Григорій Іва
нович
(08.01.1930, Донецька обл. 
14.01.1993, Кривий Ріг). Державний
діяч. Почесний громадянин Кривого
Рогу (2000). Зак. Криворізький педін
ститут(1962), КГРІ(1967). В 1948
1949 зав. оргвідділом Бережанського
райкому ЛКСМУ Тернопільської обл. В
19501953 служба в армії. В 1953
1954 ст. бухгалтер центрального
ринку в Кривому Розі. В 19541956 2й секретар райкому
ЛКСМУ. В 19581960 заступник голови артілі «Хімпром». В
19601963 інструктор оргвідділу міськкому КПУ. В 1963
1966 секретар парткому тресту «Криворіжжитлобуд». В
19661969 2й секретар Інгулецького райкому КПУ. В 1969
1973 1й секретар Тернівського райкому КПУ. В 19731979
2й секретар міськкому КПУ. В 19791992 голова Криворізь
кої міськради та міськвиконкому. В 19921993 голова
міського відділення Пенсійного фонду України. Депутат
Верховної Ради України (19811984). Член Президії Верхов
ної Ради України. Нагороди: ордени Трудового Червоного Пра
пора (2), «Знак Пошани» (2), Почесна Грамота Президії Вер
ховної Ради України).
Нагороджуються працівники органів місцевого само
врядування, депутати всіх рівнів, керівники
підприємств, підприємці, опоряджувальники, митці за
особисті заслуги в реалізації державної політики, роз
витку економіки Кривбасу, благоустрою та ін.
Нагрудний знак
«Добровольського І. А.»
(Довідково: Добровольський Іван Ан
дрійович
(14.04.1916, Житомирська обл. 
09.06.1996, Кривий Ріг). Професор,
доктор біологічних наук. Заслужений
працівник вищої школи України (1980).
Зак. Криворізький педінститут
(1937). В 19371941 асистент, ст. вик
ладач Криворізького педінституту.
Учасник ВОВ з серпня 1941. Воював у
складі саперних частин. Пройшов від Сталінграда до Берлі
на. В боях втратив ногу. З 1946 ст. викладач, доцент, заві
дувач кафедрою ботаніки, декан факультету природознав
ства. Відомий еколог, геоботанік. Заснував 2 ботанічні сади
в Кривому Розі. Автор 160 наукових праць. Нагороди: орде

ни Вітчизняної війни 1,2 ст., Червоної Зірки (2), «Знак Поша
ни», медалі ім. Макаренка, Докучаєва).
Нагороджуються громадяни міста, студентська мо
лодь, науково педагогічні працівники за видатні наукові
досягнення, які сприяють подальшому розвитку при
родничих наук, відновлення та рекультивацї гірничих
вироботок, створення рослинно ландшафтної інфраст
руктури по благоустрою міста, за роботи, які становлять
значний інтерес у вирішенні проблем навколишнього
середовища та забезпечення екологічної безпеки.
Нагрудний знак «Кана Д. І.»
(Довідково: Кан Давид Ісайович
(25.05.1923, Кривий Ріг  06.2010,
там же). Журналіст. Літератор. Пись
менник.Зак. Криворізький педінсти
тут (1953). Учасник ВОВ. Сержант.
Командир гарматної обслуги. В 1947
1948 комсорг школи ФЗН № 46 ШУ ім.
Дзержинського. В 19481983 кореспон
дент, заввідділами газети «Червоний
гірник». В 19731993 голова міської
організації «Спілка журналістів Украї
ни». Краєзнавець. Автор більше 40 книг про Криворіжжя. На
городи: ордени Вітчизняної війни 2 ст., Червоної Зірки, Слави
3 ст., «За мужність» 2,3 ст., знак «За заслуги перед містом»).
Нагороджуються працівники засобів масової інфор
мації, митці, літературознавці, краєзнавці за особистий
внесок в журналістику, літературну спадщину Кривого
Рогу, збагачення історичної пам’яті народу.
Нагрудний знак «Колачевського
С.М. і Колачевської Є.С.»
(Довідково: Колачевський Сергій Ми
колайович
(1849, Катеринославська губ. 
11.08.1911, Петербург, похований у
Кривому Розі). Промисловець. Доктор
медицини. Меценат.Зак. Київський
університет (1873). Працював земсь
ким лікарем в м. Кременчук, видавав
газету в Одесі. Учасник Балканської
війни 18771878. Військовий лікар. У
1881 заснував рудник свого ім’я в Тер
нах. За фахом працював до 1890.
Співзасновник синдикату «Продаруд».
Першим на Криворіжжі використав
електрику, заклав два сади та парки.
Майно заповідав громаді. Ім’я носили
рудник, залізнична станція.
Колачевська Євгенія Сергіївна
(60ті ХІХ ст.  1910, Кривий Ріг). Дру
жина Колачевського С.М. Дівоче прізви
ще Розмаринцева. Мала вищу освіту.
Після виходу заміж отримала в подарунок більше 400 га землі
на Криворіжжі. Займалася благочинністю, одна із організа
торів народної освіти в Кривбасі).
Нагороджуються медики, меценати, спонсори, освітя
ни, підприємці за значний внесок у розвиток економіки
Кривбасу, благодійну діяльність.
Нагрудний знак «Подлєпи О.П.
(Довідково: Подлєпа Олексій Пантелеймо
нович
(23.08.1907, Запорізька обл. 1970, Кривий
Ріг). Герой Соціалістичної Праці (1966). Зас
лужений будівельник України (1965). Зак.
Запорізький будівельний технікум (1933). В
19231930 працював на Запорізькому це
гельному заводі. В 19311939 майстер, ви
конроб тресту «Дніпробуд». В 19391941 ви
конроб тресту «Запоріжбуд». Під час ВОВ
будував металургійний завод у Чебаркулі.В
19511958 керуючий трестом «Кривбасбуд».
В 19581970 керуючий трестом «Криворіжаглобуд». Держав
на Премія СРСР (1950). Депутат Верховної Ради України. Ме
моріальна дошка, вулиця в Кривому Розі. Нагороди: ордени Ле
ніна (3), Трудового Червоного Прапора (2).
Нагороджуються керівники будівельних підприємств,
будівельники, молодь, наставники за видатні заслуги в бу
дівництві об’єктів гірничорудної, збагачувальної галузей.
Нагрудний знак
«Саворського П.К.»
(Довідково: Саворський Петро Кос
тянтинович
(16.11.1927, Миколаївська обл. 
26.11.2001, Кривий Ріг). Гірничий керів
ник. Заслужений гірник України (1977).
В 19441946 тракторист підсобного
господарства ШУ «Більшовик». В 1950
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іменні відзнаки та премії громадської
Асоціація «Комсомолець Кривбасу»,
єднання поколінь» 17 травня»
1952 майстер ОрськоХалівського металургійного комбіна
ту. В 19571963 майстер, начальник дільниці, секретар
парткому ш. «Гігант», секретар парткому РУ ім. Дзер
жинського. В 19631969 1й секретар Дзержинського райко
му КПУ. В 19691983 керуючий РУ ім. Дзержинського. В 1983
1989 начальник промоб’єднання «Укрруда». Депутат Верхов
ної Ради України (19751985). Кандидат технічних наук. Пре
мія Ради Міністрів СРСР (1991). Нагороди: ордени Леніна, Жов
тневої революції, Трудового Червоного Прапора (2), Почесна
Грамота Президії Верховної Ради України, знаки «Шахтарсь
ка слава» 13 ст., знак «За заслуги перед містом»).
Нагорджуються керівники підприємств, структур
гірничопромислового комплексу за збереження робочих
місць, подальшого розвитку галузі, створення нових по
тужностей та ін.
Нагрудний знак «Саласюка В.М.»
Довідково: Саласюк Володимир Мит
рофанович
(01.04.1927, Житомирська обл. 
05.1996, Кривий Ріг). Герой Соціалі
стичної Праці (1975). Керівник буді
вельної галузі в Кривбасі. Зак. Дніпро
петровський інститут інженерів за
лізничного транспорту (1949). В 1949
1959 виконроб, головний інженер
лісгоспу в Кіровській обл. У 19591962
головний інженер БУ № 4 тресту «Кри
воріжаглобуд». У 19621965 головний інженер тресту «Кри
воріжпівнічбуд». В 19651968 головний інженер тресту «Кри
воріжбуд». В 19681992 начальник комбінату «Кривбасбуд».
Керівник будівництва ДП9, ін. об’єктів промисловості, соц
культпобуту. Нагороди: ордени Леніна, Жовтневої рево
люції, Трудового Червоного Прапора (2), Дружби народів).
Нагороджуються робітники, спеціалісти, керівники
будівельних організацій, підприємств промисловості
будівельних матеріалів, підприємств та організацій з бу
дівництва, ремонту та утримання автомобільних
шляхів, працівників науководослідних і проектних
інститутів, конструкторських бюро і лабораторій, які
працюють у галузі будівництва за значні успіхи у вико
нанні виробничих завдань, підвищення продуктивності,
поліпшення якості і зниження собівартості будівельних
матеріалів, за провадження сучасних прогресивних ме
тодів і технологій будівництва.
Нагрудний знак «Семиволоса О.І.»
(Довідково: Семиволос Олексій Ілліч
(17.03.1912, Черкаська обл.  24.02.1986, Кривий Ріг). По

чесний громадянин Кривого Рогу
(1986). Новатор виробництва. Депу
тат Верховної Ради СРСР (19461958).
Освіта середня. В Кривому Розі з1929.
В 19291934 коногон ШУ ім. Ілліча. В
19341941 бурильник ШУ ім. Ілліча. В
1940 встановив світовий рекорд рудо
видобутку. В 19411944 працював на
Бакальському руднику на Уралі. Вико
нував по 50 норм за зміну. Державна
премія СРСР (1942). В 19441972 керу
ючий РУ ім. Ілліча. Нагороди: ордени
Леніна (2), Жовтневої революції, Трудового Червоного Пра
пора (2), знак «Шахтарська слава» 3 ст.).
Нагороджуються гірники, наставники, молодіжні
видобувні бригади за високу продуктивність праці,
будівництві шахт, високоефективну молодіжну
діяльність.
Нагрудний знак «Чубенка В.А.»
(Довідково: Чубенко Всеволод Андрійо
вич
(1911/1913, Кіровоградська обл. 
06.1941). Депутат Верховної Ради СРСР 1
го скликання. Новатор металургійного
виробництва. Стахановець. Освіта серед
ня. Вихованець школи ФЗН заводу «Криво
ріжсталь». З 1934 сталевар доменного, з
1935  фасонноливарного цехів. Кращий
сталевар заводу. Керував комсомольсь
кою бригадою. В армії з травня 1941. Слу
жив в окремій прикордонній комендатурі Раваруського при
кордонного загону. Пропав без вісті в боях червня 1941. На
городи: орден «Знак Пошани»).
Нагороджуються молоді працівники металургійної га
лузі, ветераниприкордонники за особисті досягнення
в праці, захисті кордонів держави.
Нагрудний знак «Шевченка П. І.»
(Довідково: Шевченко Павло Івано
вич
(30.08.1929, Харківська обл. 
03.01.2007, Кривий Ріг). Заслужений
учитель України (1976). Професор.
Кандидат педагогічних наук. Зак.
Харківський педінститут (1953). В
19531958 директор СШ у Волинській
обл. В 19581965 учитель історії СШ
№ 70, директор СШ № 90 м. Кривого

Рогу. В 19651979 завідуючий відділом народної освіти Кри
ворізького міськвиконкому. В 19791999 ректор Криворізь
кого педінституту. Делегат ІІ, ІІІ Всесоюзного, ІY республі
канського з’їздів учителів. Нагороди: ордени Трудового Чер
воного Прапора (2), Дружби народів, медалі ім. Макаренка,
ім. Крупської, знак «За заслуги перед містом»).
Нагороджуються педагогічні працівники від дошкіль
них навчальних закладів до університетів, наукові пра
цівники, державні службовці, працівники органів
місцевого самоврядування за значний особистий внесок
у розвиток середньої, професійнотехнічної, вищої осві
ти, підготовку висококваліфікованих педагогічних
кадрів, створенні підручників, навчальних посібників,
програм ін.
Нагрудний знак «Янченка Ю. А.»
(Довідково: Янченко Юрій Андрійович
(26.01.1940, Дніпропетровська обл. 
12.09.2007, Кривий Ріг). Комсомольсь
кий лідер. Педагогічний керівник. Зак.
Криворізький педінститут. У 1959
1963 будівельник, бригадир, комсорг
тресту «Криворіжаглобуд». У 19671969
секретар Криворізького міськкому
ЛКСМУ. В 19691980 заступник дирек
тора СПТУ № 28, № 10. З 1980 викладав
у Криворізькому педінституті. Учас
ник комсомольських будов, організатор походів по місцях
бойової слави. Кандидат педагогічних наук. Автор науко
вих праць. Відмінник освіти України. Нагороди: знак «За
заслуги перед містом»).
Нагороджуються педагогічні працівники професійно
 технічних навчальних закладів, вищих навчальних зак
ладів ІП рівнів акредитації, працівники органів місце
вого самоврядування, які досягли визначних успіхів у
вихованні підростаючого покоління, організацію педа
гогічної та культурно  просвітницької роботи серед на
селення, ветерани молодіжного руху, краєзнавці, слідо
пити та пошуковці.
Премія громадської організації «Криворізька міська
Асоціація «Комсомолець Кривбасу» за підтримки голо
ви Всеукраїнського благодійного фонду сприяння роз
витку фізичної культури, спорту і туризму Шевченко
В.С.
За розвиток фізичної культури, спорту і туризму в
місті та пропагування здорового способу життя.
Голова Ради Асоціації Дмитро Степанюк

ПОЛОЖЕННЯ
Про іменні заохочувальні відзнаки і
премію громадської організації «Кривор&
ізька міська Асоціація «Комсомолець
Кривбасу»:
& Нагрудний знак «Бизова В.Ф.»,
& Нагрудний знак «Бородича Л.В.»,
& Нагрудний знак «Шевченка П.І.»,
& Нагрудний знак «Янченка Ю.А.»,
& Нагрудний знак «Гутовського Г.І»,
& Нагрудний знак «Вєсніка Я.І.»,
& Нагрудний знак «Саворського П.К.»,
& Нагрудний знак «Семиволоса А.І.»,
& Нагрудний знак «Висоцького О.С.»,
& Нагрудний знак «Чубенка А.В.»,
& Нагрудний знак «Подлєпи О.П.»
& Нагрудний знак «Кана Д.І.»,
& Нагрудний знак «Саласюка В.М.»,
& Нагрудний знак «Колачевського С.М. і
Колачевської Є.С.»
І. Загальні положення.
1.1. Іменні заохочувальні відзнаки є наго&
родами Ради Асоціації «Комсомолець Крив&
басу»
1.2. Іменні заохочувальні відзнаки є фор&
мою відзначення кращих учасників Асоці&
ації «Комсомолець Кривбасу», суб’єктів гос&
подарювання, трудових колективів, вете&
ранів молодіжного руху, молоді, за значні
особисті досягнення в розвитку економіки,
науки, культури, охорони здоров’я , освіти,
соціальної сфери, захисту Вітчизни, охоро&
ни конституційних прав і свобод людини,
державному будівництві та громадській
діяльності, та заслуги по збереженню пам’&
яті про минулі та сучасні трудові, спортивні,
культурні героїчні та патріотичні звершен&
ня молоді Кривбасу, які при розбудові міста,
країни, та в часи боротьби з зовнішніми та
внутрішніми загрозами, за сприяння ста&
новлення сучасного гуманістичного, духов&
ного молодіжного та ветеранського руху з
урахуванням кращого минулого досвіду
культурних, моральних і духовних цінностей
людства, а також у зв’язку з відзначенням
щорічного святкування 17 травня «Дня

єдності поколінь». Підведення підсумків ро&
боти Асоціації і нагородження кращих відбу&
вається на міських святкових урочистостях,
на яких вручаються нагороди, а також до
професійних свят, ювілейних, пам’ятних дат
і подій.
1.3. Іменними заохочувальними відзнака&
ми Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
можуть бути нагороджені мешканці міста
Кривого Рогу, інших міст України, а також
громадяни інших держав.
Нагородження здійснюється згідно з
Рішенням Ради Асоціації «Комсомолець
Кривбасу».
Рішення про нагородження оприлюд&
нюється в друкованих ЗМІ та на веб&сайті
Асоціації в мережі Інтернет.
ІІ. Умови нагородження.
2.1. Іменними нагородами нагороджу&
ються: за видатні заслуги по збереженню
пам’яті про минулі та сучасні трудові,
спортивні, культурні, героїчні та патріотичні
звершення молоді Кривбасу, як при розбу&
дові міста, країни, так і в часи боротьби із
зовнішніми і внутрішніми загрозами та
сприяння становлення сучасного гумані&
стичного духовного молодіжного та вете&
ранського руху з урахуванням кращого ми&
нулого досвіду культурних, моральних і ду&
ховних цінностей людства, а також у зв’яз&
ку з професійними святами, ювілейними,
пам’ятними, іншими знаменними датами і
подіями та проведення щорічного «Дня
єднання» поколінь 17 травня:
& визначну благодійницьку, гуманістичну
та громадську діяльність;
& досягнення визначних успіхів у навчанні
та вихованні підростаючого покоління;
& підготовку науково&педагогічних, нау&
ковців та впровадження сучасних методів
навчання, підготовку кваліфікованих спец&
іалістів для Кривбасу;
& значну роботу з оздоровлення навколиш&
нього середовища,збереження природних
ресурсів;

& пропаганду здорового способу життя,
виховання дитини в сім’ї та інше.
ІІІ. Порядок нагородження
3.1. Клопотання щодо нагородження
іменними відзнаками Асоціації «Комсомо&
лець Кривбасу» надається на ім’я голови
Ради Асоціації.
3.2. Клопотання можуть вноситися чле&
нами Ради, Правління та Виконавчою ди&
рекцією Асоціації, а також головами район&
них організацій Асоціації, суб’єктами госпо&
дарювання, громадськими організаціями, в
тому числі ветеранами та молоддю, конкур&
сними комісіями, органами державної вла&
ди та органами місцевого самоврядування,
молодіжним міськвиконкомом, органами
учнівського та студентського самоврядуван&
ня, молодіжними радами підприємств,
організацій та установ, правоохоронними
органами та керівниками підрозділів Зброй&
них Сил, політичними партіями, проф&
спілками.
3.3. Суб’єкти господарювання узгоджують
клопотання з радами районних організацій
Асоціації за основним містом ведення діяль&
ності.
3.4. За резолюцією голови Ради Асоціації
проект Рішення про нагородження готує ви&
конавча дирекція Асоціації.
3.5. У клопотанні має бути визначено:
прізвище, ім’я, по&батькові кандидатури,
дата народження, повна назва займаної по&
сади,підстава для подання, назва нагороди,
до якої представляється, дата проведення
нагородження, контактний телефон і адре&
са електронної пошти виконавця.
3.6. До клопотання додається характери&
стика(П.І.Б за паспортом,посада, місце робо&
ти, дата народження, освіта, наявність нау&
кового ступеня, вченого звання, загальний
стаж роботи). Текст характеристики пови&
нен мати: стислий опис трудового шляху,
дані про виробничі, наукові та інші досяг&
нення, участь у вирішенні завдань, які є ме&
тою діяльності Асоціації «Комсомолець Крив&

басу». Характеристику підписує керівник
підприємства, установи, організації, гро&
мадської організації, та інших, вказується
дата підписання, робиться відповідний за&
пис і ставиться печатка.
3.7. Копія рішення Ради Асоціації щодо
нагородження вручається разом з відзна&
кою.
3.8. Виконавча дирекція відповідно до
рішення Ради Асоціації забезпечує підготов&
ку заохочувальних відзнак, посвідчень до
них, згідно затверджених ескізів і коштори&
су. П.І.Б., посада нагородженого, вказані в
нагороді, повинні відповідати даним, зазна&
ченим у рішенні про нагородження.
3.9. Ведення реєстру нагороджених
здійснюється виконавчою дирекцією Асоціації.
ІV. Вручення нагород.
4.1. Вручення відзнак проводиться в уро&
чистій обстановці головою Ради Асоціації
або, за його дорученням, одним із членів
Асоціації. Рішення про нагородження опри&
люднюється в друкованих ЗМІ та на веб&
сайті Асоціації в мережі Інтернет.
V. Права і обов’язки нагороджених.
5.1. Особи, відзначені нагородами Ради
Асоціації «Комсомолець Кривбасу» повинні
достойно ставитись до їх носіння та до їх збе&
рігання.
5.2. Втрачені заохочувальні відзнаки по&
вторно не видаються.
5.3. Нагородженому може буди виписаний
дублікат посвідчення про нагородження,
якщо буде визначено, що втрата посвідчен&
ня сталася з причин, що не залежать від на&
городженого.
P.S. Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
надрукувала проекти цього документу з ме
тою аби порадитися з криворіжцями щодо
доцільності встановлення вищезгаданих на
город. Розробники цього документу зверта
ються до громадян з проханням надіслати
свої пропозиції, зауваження. Слушні обов’яз
ково будуть враховані та впроваджені.
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Ю. М. Козаченко с
супругой Е. К.
Настекиной на
отдыхе в Цхалтубо
в 1936 г.

День партизанської слави
Ю. М. Козаченко

«Єднання поколінь», №3 (5) 2011 р.
Будинок сім’ї Козаченків
(буд №1, вул.Козаченка)

Пам’ятна дошка
на вул. ім. Ю. М. Козаченка
Братська могила
(Довгинцевський р>н),
де поховано Ю. М. Козаченка

МУЖНІСТЬ УЧИТЕЛЯ
... Юрій Козаченко. Нас супроводжує це ім’я
з перших шкільних років і до останнього дзвоника.
Хто ж ця легендарна людина?
Народився Юрій Маркович 20 лютого
1911 року в багатодітній сім’ї & п’ять синів
виховувалися в робітничій сім’ї криворіж&
ця Марка Онуфрійовича. Сім’я була друж&
ньою, працьовитою. Батько все життя
працював на шахті рудника ім. Карла
Лібкнехта.
Вчився Юрко залюбки, любив дітей, а
тому, після школи вступив до Запорізько&
го педагогічного інституту і в 1934 році за&
кінчив його, а згодом закінчив Київське
артилерійське училище. Юрію Маркови&
чу було присвоєне військове звання мо&
лодшого лейтенанта.
З жовтня 1935 до вересня 1936 року
працював учителем російської мови в Дов&
гинцівській школі №28, з вересня 1936 р.
& учителем російської літератури, а потім
завучем середньої школи №16 (тобто на&
шого сучасного ліцею) аж до початку Ве&
ликої Вітчизняної війни. В 1941 році
Ю.Козаченко прийнято кандидатом у чле&
ни партії. Недільного дня, коли німецько&
фашистські загарбники увірвалися на те&
риторію нашої Батьківщини, в Кри&
ворізькій середній шкоді мав відбутися
випускний вечір. Замість шкільного валь&
су в залі прозвучали слова клятви. Випус&
кники і вчителі присягли на вірність Бать&
ківщини, обіцяли віддати все для захисту
України.
Урочисті слова вимовляв і завуч цієї
школи Юрій Маркович, клявся іменем
Батьківщини. Зразу після випускного ве&
чора він пішов на фронт.
З перших днів воював у складі 41 &ї Кри&
ворізької дивізії в зенітній артилерії. Вона
п’ять днів стримувала наступ п’яти гітле&
рівських дивізій. В боях за Батьківщину
приймав участь на київському напрямку.
Вчитель, у числі небагатьох, залишив&
ся в живих, хоч був тяжко поранений та
потрапив у фашистську пастку. В такому
стані він був підібраний селянами, які на&
дали йому допомогу. Підлікувавшись,
Юрій Маркович потаємними стежками
пробирається на Схід, а фронт відходить
все далі і далі. З останніх сил він доби&
рається до домівки. Ось тут він колись пи&

сав вірші, вів літературний гурток, та за&
раз йому не до того.
Батько, мати та його сім’я були евакуй&
овані, брати & на фронті. Помститися во&
рогу і не дати йому відчути себе господа&
рем на нашій землі & ось почуття, які ово&
лоділи серцем вчителя.
В листопаді 1941 року комуніст Юрій
Козаченко створив в районі Соцміста і
Довгинцево підпільну організацію, до
складу якої увійшли 46 комуністів і без&
партійних. Серед них І.Москаленко,
М.Стадник, В.Шевченко, К.Посадний.
Саме вони були найближчими помічника&
ми. Ця організація складалася з кількох
груп, що діяли переважно на Соцмісті та в
Довгінцево. Група Ф.Ч.Щербака діяла на
Довгінцево, вона встановила зв’язок з гру&
пою Ф.М.Тарана. Обидві групи налічува&
ли більше 20 активістів.
Організація вела велику пропагандистсь&
ку роботу: виготовляли та розповсюджува&
ли антифашистські листівки і зведення ра&
дянського інформаційного бюро; збирали і
переховували зброю, влаштовували втечі з
полону військовослужбовців, переховували
і лікували їх, допомагали потім перейти че&
рез лінію фронту. Збирали шрифт для
організації підпільної топографії. Влаштову&
вали диверсії проти фашистів на залізницях
та рудниках. Диверсійну роботу найбільш
активно вела Довгінцевська група.
Діяльність організації Ю.Козаченка
дратувала фашистів, руйнувала їхні за&
гарбницькі плани. Почались слідкування,
внаслідок яких фашисти вийшли на
підпільників.
В 1943 році розпочались арешти. В
групі знайшовся запроданець Городець&
кий, який не виніс катувань і виказав
підпільників. В цей час Ю.М.Козаченко
знаходився на конспіративній квартирі у
Серафіми Лисенко. 24 лютого 1943 року о
6 годині ранку до будинку під’їхала підво&
да з німцями та поліцаями. Вони зробили
обшук, але нічого не знайшли. Та все ж
Ю.М.Козаченка заарештували.
Більшість членів групи була схоплена ге&
стапівцями. 15 членів організації були роз&

Кличе нас дзвоник до школи
Весело зранку щодня
Ми не забудемо школи
Всім дороге нам ім’я.
Тут працював Козаченко,
Він Україну любив,
І, як кобзар наш Шевченко,
Мужньо боровся і жив.
стріляні: Козаченка допитували в гестапо,
натравлювали на нього собак, знущалися з
керівників підпілля, які не скорилися геста&
півцям, віддали на пошматування німець&
ким вівчаркам. Серед них Ю.М.Козаченко,
Ф.Щербак, І.Москаленко, С.Поляков та інші.
15.12.1944 року їх трупи були знайдені
і 16 грудня 1944 року поховані в братській
могилі ст. Довгинцеве.
.. .Ніхто не забутий,
На попіл ніхто не згорів.
Солдатські портрети на вишитих
Крилах живуть.
І доки є пам’ять в людях,
І живуть матері, допоки й сини,
Що спіткнулись об кулі, Живуть!...
Живе пам’ять про Ю.М.Козаченко в сер&
цях криворіжців. В Тернівському районі, де
народився і проживав Юрій Маркович, ву&
лиця, що бере свій початок біля шахти „Ро&
дина» та СШ №51, носить його ім’я. Дім, в
якому жив Козаченко, не зберігся. Проте,
дім його батьків відновлено, в ньому зараз
мешкають його далекі родичі. На вулиці
знаходиться 91 будинок. 79&й будинок роз&
ташований так, що його садиба впираєть&
ся в береги річки Саксагань. Коли знахо&
дишся в центрі вулиці ім. Козаченка, чітко
бачиш проспект Артема, його Собор. На
початку вулиці встановлений меморіаль&
ний пам’ятник Козаченку Ю.М.
В 1967 році Наказом Міністерства Осві&
ти України нашій школі було присвоєно
ім’я активного учасника криворізького
підпілля Юрія Марковича та встановлена
меморіальна дошка.
Юрій Козаченко, вчителе любимий,
Наша тобі слава, щирі почуття.
Ти хотів, щоб кожен був щасливий,
В боротьбі за волю ти віддав життя.
В. Грязнова

Мемориальна дошка по вул. Революційна, 7
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ОБРАНЦІ НАРОДУ БУЛИ ОДНОСТАЙНИМИ
З тих часів минуло 20 років. Тепер про це можна говорити спокійно, з гордістю та піднесенням. Це тепер… А в третій декаді спекотного
серпня 1991 року було не до жартів. Велика країна опинилася на краю прірви. «ГКЧП» ледь не взяло гору в політичній боротьбі.
Подув вітер 1933 року. Та, на щастя, все обійшлося. В результаті подій 1991 року Україна одержала незалежність. Депутати Дзержинської
райради скликання 199051994 рр. у ті напружені серпневі дні згуртувалися і одностайно проголосували «за» вільну демократичну Україну.
Мабуть, є необхідність подати повний список районного депутатського корпусу, що віддав свій голос за незалежну Україну.

Депутати Дзержинської районної Ради І скликання (19901994 рр.)
П.І. та Б. депутата
1. Анапольський Леонід Олександрович
2. Тріско Євген Анатолійович
3. Загорський В’ячеслав Олександрович
4. Горлач Юрій Андрійович
5. Шаповалов Валерій Олександрович
6. Кондратюк Василь Данилович
7. Слободянюк Олег Дмитрович
8. Білий Віктор Гнатович
9. Фарафонова Олімпіада Іванівна
10. Рашевська Валентина Гнатівна
11. Пурін Вадим Павлович
12. Лівинський Сергій Іванович
13. Кудрявий Володимир Григорович
14. Бідний Олександр Петрович
15. Алпатова Валентина Володимирівна
16. Лисенко Ігор Володимирович
17. Єрмак Леонід Дмитрович
18. Остапенко Аркадій Іванович
19. Сухорукова Фаїна Олександрівна
20. Беркутенко Валентина Василівна
21. Чернов В’ячеслав Тимофійович
22. Сінчук Олег Миколайович
23. Макаренко Володимир Іванович
24. Костінов Леонід Денисович
25. Чекільов Євген Макарович
26. Савін Олександр Миколайович
27. Рубцов В’ячеслав Іванович
28. Мостовий Анатолій Андрійович
29. Жушман Володимир Миколайович
30. Покора Галина Дмитрівна
31. Тригубова Валентина Іванівна
32. Богачова Лілія Михайлівна
33. Павликов Іван Омелянович
34. Нефедов Володимир Григорович
35. Глушко Михайло Михайлович
36. Сокіряк Віктор Макарович
37. Непийвода Василь Семенович
38. Ткачук Світлана Іванівна
39. Москаленко Сергій Романович
40. Маркосян Людмила Василівна
41. Боклан Борис Володимирович
42. Мартиненко Євген Антонович
43. Деркач Василь Федорович
44. Степанюк Дмитро Петрович
45. Кагал Петро Іванович
46. Колісник Володимир Павлович
47. Костенко Валентин Андрійович
48. Солнцев Олександр Володимирович
49. Кошовий Григорій Петрович
50. Прусевич Лідія Олексіївна
51. Махонін Петро Тимофійович
52. Афоніна Лідія Володимирівна
53. Худяков Олександр Вікторович
54. Приступа Ірина Миколаївна
55. Похілько Володимир Ігорович
56. Вербинець Олександр Сергійович
57. Ромас Володимир Павлович
58. Стопкань Петро Леонович
59. Іваник Сергій Дем’янович
60. Горник Володимир Гнатович
61. Чирва Іван Якович
62. Бондаренко Микола Романович
63. Вершок Алла Олексіївна
64. Довбня Віктор Михайлович
65. Горбенко Віктор Купріянович
66. Башкін Микола Сергійович
67. Дробицька Таміла Костянтинівна
68. Мартинов Василь Іванович
69. Скляр Леонід Трохимович
70. Лисюк Петро Іванович
71. Кладов Анатолій Федорович
72. Новікова Тетяна Михайлівна
73. Лістрова Галина Григорівна
74. Дмитрук Сергій Ростиславович
75. Арайський Олег Олександрович
76. Пустовий Василь Леонідович
77. Синявський Віктор Андрійович
78. Анісімова Віра Андріївна
79. Шрамко Ніна Василівна
80. Марчик Лідія Іванівна
81. Король Олена Петрівна
82. Шкарбан Олександр Васильович
83. Семенова Катерина Вікторівна
84. Петленко Василь Миколайович
85. Уланов Юрій Онисимович
86. Мільчуцький Сергій Іванович
87. Романов Валерій Петрович
88. Літвін Лариса Василівна
89. Ципін Ігор Захарович
90. Магарь Василь Анатолійович
91. Труханов Микола Сергійович

Рік народ
ження
1939
1943
1939
1946
1939
1940
1962
1942
1949
1936
1939
1960
1960
1964
1952
1959
1937
1941
1939
1952
1946
1948
1946
1928
1940
1951
1961
1962
1962
1939
1941
1951
1940
1951
1945
1949
1955
1964
1954
1947
1933
1964
1947
1945
1949
1950
1939
1946
1947
1960
1926
1928
1955
1959
1964
1961
1939
1945
1960
1958
1939
1938
1942
1938
1941
1933
1944
1950
1941
1947
1935
1950
1935
1958
1960
1956
1954
1923
1943
1945
1950
1960
1947
1955
1953
1955
1955
1963
1944
1945
1942

Місце роботи
в/о «Кривбасбудіндустрія»
комбінат «Криворіжсталь»
в/о «Кривбасбудіндустрія»
Дзержинський райвійськкомат
Криворізьке спецуправління № 1 тресту «Укрметалургремонт»
Криворізьке БУ1 тресту «Укренергочормет»
комбінат «Криворіжсталь»
Дзержинська районна Рада народних депутатів
в/о «Кривбасбудіндустрія»
Дзержинське райЖЕУ
КГРІ
СПЦ2 КМК
комбінат «Криворіжсталь»
АТЦ КМК
СШ № 7
комбінат «Криворіжсталь»
КГРІ
кооператив «Ентузіаст»
комбінат «Криворіжсталь»
комбінат «Криворіжсталь»
Дзержинський райком партії
КГРІ
комбінат «Криворіжсталь»
1а міська лікарня
комбінат «Криворіжсталь»
комбінат «Криворіжсталь»
КМК
КМК
комбінат «Криворіжсталь»
комбінат «Криворіжсталь»
комбінат «Криворіжсталь»
комбінат «Криворіжсталь»
комбінат «Криворіжсталь»
1а міська інфекційна лікарня
комбінат «Криворіжсталь»
Протитуберкульозний диспансер4
КГРІ
комбінат «Криворіжсталь»
1а міська лікарня
КМК
Дніпропетровський металургійний інститут
комбінат «Криворіжсталь»
комбінат «Криворіжсталь»
Український державний проектний і проектноконструкторський інститут «Металургавтоматика»
СШ № 69
Дзержинський РЖКМ
комбінат «Криворіжсталь»
комбінат «Криворіжсталь»
КМК
комбінат «Криворіжсталь»
комбінат громадського харчування Дзержинського району

КМК
2а міська лікарня
комбінат «Криворіжсталь»
Криворізький коксохімічний завод ім. Д.С.Коротченка
КХЗ
Криворізький коксохімічний завод ім. Д.С.Коротченка
КХЗ
КХЗ
Криворізьке БУ1 тресту «Укренергочормет»
комбінат «Криворіжсталь»
Дзержинська райсанепідемстанція
Дзержинська районна Рада народних депутатів
Криворізьке БУ1 тресту «Дніпродомноремонт»
Криворізький міський виробничотехнічний вузол електрозв’язку
Дзержинська районна прокуратура
заклад ЯЕ 308/80
автооб’єднання «Криворіжбудтранс»
Народний контроль Дзержинського району
автобаза № 18
«Головкривбасбуд»
Міська станція перелив. крові
ЛКСМУ
комбінат «Криворіжсталь»
Криворізька автобаза № 15
комбінат «Криворіжсталь»

трест «Криворіжбуд»
СШ № 15
трест «Криворіжбуд»
БУ «Промбуд1» тресту «Криворіжбуд»
СШ № 15
Криворізьке виробничотехнічне підприємство в/о «Укрчорметавтоматика»
в/о «Укрчорметавтоматика»
КМК
СШ № 56
Криворізький міський виробничотехнічний вузол електрозв’язку
КБУ2 тресту «Укренергочормет»
Дзержинське відділення Промбудбанку
Криворізька ПМС тресту «Укрремшляхчормет»

Посада
генеральний директор
електромонтер доменного цеху № 2
зам. генерального директора
районний військовий комісар
зам. начальника
бригадир слюсарів
вогнезривник ЦРМП
перший заступник голови
голова профкому
начальник ЖЕУ9
секретар парткому
вальцювальник
нагрівальник металу сортопрокатного цеху № 1
водій
організатор позакласної роботи
слюсар цеху ремонту металургійного обладнання № 2
доцент
голова кооперативу
машиністка машинописного бюро відділу автоматизованих систем управління
майстер водопровідноканалізаційної дільниці ЖКВ
перший секретар
проректор
секретар партійного комітету
головний лікар
газозварник цеху ремонту прокатного обладнання
машиніст тепловозу залізничного цеху № 2
електромонтер цеху блюмінг № 3
машиніст дистриб’ютора
майстер мартенівського цеху
старший лаборант кисневого цеху № 1
зам. начальника відділу інформації
лаборант центральної лабораторії
машиніст крану конверторного цеху № 1
лікарреаніматолог
розливник сталі конверторного цеху № 2
головний лікар
зав. кафедрою
кресляр блюмінгу № 1
лікархірург
майстер РМЦ2
декан Криворізького вечірнього факультету
майстер фасонносталеварного цеху
машиніст тепловозу залізничного цеху № 2
директор Криворізького відділення
директор
головний інженер
майстер цеху ремонту прокатного обладнання
старший майстер цеху ремонту металургійного обладнання № 4
начальник житловокомунального відділу
різьбар цеху сортового скла
юрист
пенсіонерка
заступник нач. служби кап. ремонтів
лікар
майстер виробництва цеху блюмінг № 3
електромонтер коксового цеху
заступник директора
начальник цеху безрейкового транспорту
заступник секретаря парткому
голова профкому
начальник
фрезерувальник ремонтномеханічного цеху № 1
головний лікар
голова виконкому
виконроб монтажних робіт
водій автотранспортної дільниці
прокурор
начальник відділу політиковиховної праці
секретар парткому
голова комітету
директор
старший інженер
головний лікар
голова районної контр.ревіз. комісії
слюсарремонтник цеху ремонту прокатного обладнання
контролер технічного стану автотранспорту
машиніст тепловозу залізничного цеху № 2
пенсіонерка
лаборант групи якості
вчитель
швачка
транспортний робітник
вчитель
голова профкому
майстер
нач. управ. громад. харчув., торгівлі і підсоб. господарства
вчитель історії
телефоністка МТС
електрозварник дільниці № 1
керівник
начальник
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КРИВОЙ РОГ И ЕГО
Окончание, начало в предыдущем номере

Публикуем в полном объеме и без сокращений одно из первых письменных упоминаний
о начале промышленных рудных разработок в Кривбассе. Статья известного в конце ХІХ начала
ХХ веков горного инженера Д.Никольского напечатана в «Экономическом журнале» (книжка № 7)
за 1887 г. Этот журнал в 188531894 гг. издавал экономист и юрист Д.П.Субботин.

Тяжелый труд разработки руды при тех
приемах, которые здесь практикуются, ока#
зывает сильное влияние на здоровье рабо#
чих. При одном взгляде на них легко убедить#
ся, что труд этот не проходит для них даром.
Все рабочие крайне изнурены; большинство
их или с надорванными силами, или разби#
ты на ноги; походка их какая#то особенная,
неестественная; лица, несмотря на красный
цвет, в который они окрашены пылью руды,
болезненные. Особенно заметно это на руд#
никах французского общества. Число забо#
леваний между рабочими очень велико; пре#
имущественно страдают растяжением жил
на ногах, грыжею и чахоткою. Причина этих
болезней станет понятна, если принять во
внимание, какой тяжелый, нечеловеческий
труд выпадает на долю несчастных рабочих.
С раннего утра до поздней ночи они ломают
руду ломом и мотыгою, или выносят ее на
носилках (по двое) и тачках (по одному), час#
то с глубины 7#8 сажень, по крутому и край#
не неудобному спуску, и при этом все время
дышат воздухом, донельзя пропитанным
пылью руды. Для оказания помощи больным
рабочим французское общество имеет в се#
лении Кривой Рог постоянного врача и ап#
теку, из которой, по его рецепту, бесплатно
отпускаются лекарства. Но в таких серьез#
ных болезнях советы врача и лекарства, как
бы они хороши не были, подобно всем пал#
лиативам, приносят мало пользы. В данном
случае нужны не лекарства, а нечто другое:
нужно прежде всего удалить причины забо#
леваний таких болезней, как грыжа, растя#
жение вен, чахотка и пр. В этом отношении
общество криворожских руд сделало уже
почин; устройство парового двигателя для
подъема руды вместо прежних тачек и носи#
лок, сведших немало людей преждевремен#
но в могилу, значительно облегчит труд ра#
бочих, вследствие чего – как уменьшится
число заболеваний, так понизится и коэф#
фициент смертности между ними. Без со#
мнения, акционерное общество не остано#
вится на этом первом опыте облегчения тру#
да, а пойдет далее и, вместе с тем, устроит
для рабочих больницы, богадельни, ссудов#
спомогательные кассы и т. п. Вероятно, вла#
дельцы и других рудников последуют этому
примеру, и будут заботиться не исключи#
тельно о собственных выгодах, но и о сохра#
нении здоровья и сил своих рабочих, а так#
же о более справедливой оценке их труда.
Нет ничего удивительного, если при таких
ненормальных условиях разработки руды, в

настоящее время местные крестьяне
очень неохотно берутся за работу, не#
смотря на нужду, без которой немыс#
лима жизнь нашего крестьянина, тя#
жесть работы и неизбежные от нее
последствия удерживают их от рабо#
ты на рудниках. Идут они сюда толь#
ко в самые трудные для них минуты,
когда есть нечего, а добыть хлеба дру#
гим путем не представляется возмож#
ности. За этот труд они берутся на са#
мое короткое время, хотя он дает вер#
ный заработок; постоянных рабочих
вследствие этого между них нет.
Впрочем, тяжесть труда, хотя и
главная, но не единственная причина
этого; есть несколько других, второ#
степенных причин, между которыми
можно указать на следующие две. Во#
первых, у здешних жителей почему#то
сложился своеобразный взгляд на земляные
работы; по их мнению, унизительно брать#
ся за такой труд, как ломка камней, моще#
ние мостовых и т. п. Мне не раз приходилось
слышать от настоящих малороссов такие
оригинальные фразы: «Помилуйте, наш (т. е.
малоросский) мужичок не возьмется за та#
кую низкую работу (речь шла о мощении
улиц); это делают только кацапы (т. е. рус#
ские)». Такой же взгляд на подобные работы
замечается и в среде местных крестьян; если
есть малейший выбор в работе, малоросс
возьмется за что угодно, только не земляную
работу. Во#вторых, жители Кривого Рога,
составляющие главный контингент рабочих
на рудниках французского общества, пита#
ют к нему и его учредителям недовольство
за то, что общество добывает руду на их зем#
ле, арендованной на 99 лет по 10 рублей за
десятину. При составлении договора, мест#
ные крестьяне, не зная настоящего значе#
ния своей земли, с радостью согласились на
выгодную, по их в то время мнению, сделку.
Но потом, когда начались работы, и земля в
окрестностях Кривого Рога стала все более
и более дорожать, они спохватились, что
продешевили, думали даже нарушить дого#
вор, если бы был к тому повод, и до после#
днего времени высказывают свои жалобы на
арендателей. Смысл этих жалоб и сетований
таков: через 90 лет земля будет снова в рас#
поряжении крестьян, но к тому времени она
потеряет всякую ценность; руды в ней не
будет, вся она будет изрыта и перерыта, так
что не только хлеб, но и трава не будет на ней
расти, # и все это за 10 рублей, которые они
теперь получают. Такое недовольство долж#
но со временем сгладиться, если крестьяне
убедятся, что воротить потерянное нельзя и
что, наоборот, рудники могут доставлять им
постоянный заработок, а пока оно отража#
ется на интересах как жителей Кривого Рога,
так и общества криворожских руд: с одной
стороны, местные крестьяне, при свой#
ственном малороссам упрямстве, не реша#
ются идти на работу в рудниках, если не по#
нуждает их к тому безысходная нужда; с
другой, на руднике не всегда бывает доста#
точно рабочих рук. Часто, особенно летом,
чувствуется в них большой недостаток и,
кроме того, рабочие на рудниках общества
почти все переменные и потому малоопыт#
ные.
Для устранения неудобства, вытекающе#
го из неопытности переменных рабочих, на
рудниках французского общества принят

такой способ расчета с рабочими за испол#
ненные ими работы. Рабочие (средним чис#
лом 250 чел.) сбиваются в партии по 6#8 че#
ловек. Каждая партия берется наломать,
разбить, вывезти и сложить руду на извест#
ном месте, с платою посажено. Расчет с ра#
бочими делается через выборных от каждой
партии. Контора рудников знает не партии,
а их выборных; с ними ведет разговор о пла#
те, от них принимает руду и им платит день#
ги. Получив деньги, каждый выборный де#
лит их поровну между членами своей
партии. Плата не одинакова: летом дороже,
чем в остальное время года. За 1 кубическую
сажень совсем готовой руды платится от 3,5
до 7,5рублей, смотря по времени года, а так#
же по глубине рудника и расстоянию его от
места складки руды. Обыкновенно в тече#
нии дня партия рабочих человек в 8 при уси#
ленной работе успевает поставить 1 куб са#
жень. Вес сажени криворожской руды рав#
няется 1500 пуд., стало быть, на долю каж#
дого из 8 рабочих приходится разломать,
разбить, вынести и сложить по 187 пудов
руды, а так как в партии половина рабочих
занимается ломкою, а другая выноскою, то
оказывается, что каждый из 4 рабочих дол#
жен наколоть в течении дня 375 пудов, да
столько же вынести на себе каждый из ос#
тальных 4 рабочих. И за такой нечеловечес#
кий труд платится 44 коп., а самое большее
94 коп. Не хочется верить, а между тем дан#
ные эти сообщены мне на месте лицом, зас#
луживающем полнейшего доверия, если
только со стороны его не было здесь не#
умышленной ошибки. С устройством меха#
нического подъема руды плата рабочих дол#
жна измениться, но насколько она измени#
лась и в пользу ли них, мне неизвестно. Ни
детей, ни женщин на рудниках нет. Несчас#
тных случаев с рабочими за все время рабо#
ты на рудниках, по словам заведующего ра#
ботами, не было ни одного.
Совсем другой способ расплаты с рабочи#
ми на рудниках завода Юза. Здесь в настоя#
щее время работает 150 чел., в том числе 30
чел. шурфуют, 50 чел. заняты ломкой руды
да столько же выемкой верхних слоев зем#
ли, так, как на землях Белокрысенко, где
расположены Юзовские рудники, руда ле#
жит под глубоким слоем песка и глины, не#
редко толщиною в 8 сажень и более. С конца
текущего года, когда начинается здесь на#
стоящая разработка, число рабочих должно
значительно увеличиться. Рабочие наполо#
вину местные, наполовину пришлые, боль#
шей частью из Орловской губ. Местные ра#
бочие считаются не так надежными, как
пришлые; и здесь они идут работать только
в крайней нужде и притом в свободное от
полевых работ время. Если урожай хлеба в
той местности был хороший, можно быть
вполне уверенным, что на зиму ни один из
местных рабочих не явится в рудники. Не то
с пришлыми рабочими; это постоянные, бо#
лее способные рабочие, которыми завод осо#
бенно дорожит. Они получают плату не
сдельно, а поденно, летом не менее 80 коп.,
а зимою 50. Такой способ расчета сами ра#
бочие считают более удобным для себя, так
как в конце дня каждый из них имеет право
на получение определенной суммы. Безраз#
лично, сколько бы им не было сделано за это
время, вследствие чего способ этот позволя#
ет рабочим работать не до изнеможения, не
напрягаться до крайности своих сил, что

составляет в пользу них большой уже шаг.
Независимо от этого, завод Юза успел зая#
вить себя некоторыми заботами о своих ра#
бочих; так, для всех них, без различия, уст#
роены недалеко от рудников каменные ка#
зармы, где они проводят ночь и свободное от
занятий время. Устройство казарм вызвано
тем обстоятельством, что рудники лежат
далеко от сел. Близ казарм устроена лавка,
в которой рабочие могут найти хлеб, крупу,
картофель, лук, селедку, сушеную рыбу и
некоторые другие предметы первой необхо#
димости. Количество продуктов и цены на
них находятся под постоянным контролем
управления рудниками. Покупка продуктов
из лавки не обязательна; местные рабочие
обыкновенно приносят их с собой из дома,
куда они ходят на праздники.
Таковы условия работ на рудниках обще#
ства криворожских руд и Юзовского завода.
Эти работы не остаются, конечно, без влия#
ния на экономическое положение местных
жителей. Хотя на обоих рудниках в настоя#
щее время работает самый незначительный
процент жителей Кривого Рога (на 7000 жи#
телей только 300 человек), тем не менее, эти
4%, не будь означенных работ, может быть,
бедствовали в трудное для них время. Заме#
чено, что неурожаи, тяжело отзывавшиеся
здесь прежде, теперь переносятся значи#
тельно легче. Так, последний неурожай 1886
г. не был для криворожских крестьян слиш#
ком чувствителен, может быть, благодаря
тому, что нуждающиеся могли на рудниках
находить себе заработок. Кроме обыкновен#
ных работ (колка, вывоз и складка руды) на
Юзовском руднике есть побочные работы.
Так как рудники эти стоят от ближайшей
железнодорожной станции в 9 верстах, то
руда с рудников до станции перевозится на
лошадях; таким же способом доставляется
на рудники с железной дороги каменный
уголь. Перевозка того и другого предостав#
ляется желающим. Местные крестьяне охот#
но берутся за нее, зарабатывая таким путем
по 2 коп. с перевозимого ими пуда. Затем
открытие работ на рудниках отразилось на
поденной плате рабочим во время полевых
работ; за последнее время она вдвое увели#
чилась: местные крестьяне, работающие на
полях здешних землевладельцев, вместо 25
к., стали получать не менее 50 к. в день. Да#
лее ценность земли в районе Кривого Рога
вследствие той же причины быстро возвы#
шается. Хотя лучшие места, как, напр., 200
десятин, принадлежащих обществу криво#
рожских крестьян, и 1200 дес. Белокрысен#
ко заарендованы или куплены за очень низ#
кую цену, но все#таки дороже, чем в других
местах; Белокрысенко, напр., продал Юзу
свою землю по 200 руб. за десятину, тогда
как обыкновенная цена земли в той местно#
сти не более 50 руб. Следующие покупки, без
сомнения, совершатся по несравненно выс#
шей цене. Наконец, не продавая земли, из#
влекают из нее немалую для себя выгоду,
благодаря все тем же рудникам; так один из
них (Лихман) пользуется известным процен#
том с каждого пуда руды, добываемой на его
земле (если не ошибаюсь, по 1 коп. с пуда);
другие (Шмаков, Галковский, Сосновский),
предоставившие на несколько лет право ис#
следования своей земли, получают за это
значительную плату, несравненно большую
той, какую они могут получить от отдачи ее
в аренду или от обработки собственными
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средствами. Таково влияние рудников. Но
рудники только что начинают свою деятель
ность; они еще, можно сказать, в зародыше.
С увеличением числа рудников и с расши
рением на них работ влияние это будет так
же увеличиваться. Нет сомнения, что скуд
ная плата, получаемая в настоящее время
рабочими за их ужасный труд, в особеннос
ти на рудниках французского общества, бу
дет увеличена. Это тем более желательно,
что рудники означенного общества находят
ся в исключительных условиях, более выгод
ных, чем прочие рудники.
Преимущества и выгоды рудников фран
цузского общества следующие: 1) для опре
деления местонахождения руды здесь нет
надобности делать исследования, требую
щие довольно значительных затрат (каждый
шурф в среднем выводе стоит 30 рубл.), так
как руда в Кривом Роге лежит на самой по
верхности земли; 2) руда, вследствие такого
выгодного ее положения, ломается здесь без
всяких подготовительных работ, какие бы
вают необходимы в других рудниках, где она
лежит под толстым слоем песка и глины, на
выемку которых тратится немало денег; 3)
рудники французского общества располо
жены недалеко от сел. Кривой Рог и на са
мой железной дороге (Саксаганская ветвь
Екатерининской жел. дор. от ст. Долгинце
во); вагоны подходят за рудой к самому мес
ту ее разработки и без перегрузки идут от
сюда до места назначения. Все это, вместе
взятое, дает возможность французскому об
ществу продавать свою руду дешевле других.
Но, при всех преимуществах, общество
криворожских руд имеет невыгодную сторо
ну. Поль, арендуя у крестьян 200 дес. земли,
и общество, принявшееся за эксплуатацию
ее, были вполне уверены, что железная руда
находится только на этой земле и что на
долю других предпринимателей, если бы они
явились, или совсем не достанется залежей
ее, или же останется, но очень мало. Расчет
этот оказался ошибочным: разведки Юза,
Кокериля, Рау и др. показывали, что руда, и
притом такого же хорошего качества, встре
чается в изобилии в таких местах, где о ее
присутствии нельзя было ранее предпола
гать. Приобретая такие места в свою соб
ственность, означенные заводы имеют в
виду собственную разработку руды с той це
лью, чтобы иметь возможность не пользо
ваться рудой французского общества. Если
все выстроенные и строящиеся здесь заво
ды с успехом будут разрабатывать собствен
ную руду, французскому обществу криво
рожских руд останется сбыть ее только не
которым заводам, да случайным покупате
лям. В этом, по видимому, слабая сторона
рудников французского общества, для уст
ранения которой можно бы было со време
нем устроить собственный чугуноплавиль
ный завод, так как сбыть чугун обеспечен
нее сбыта руды. Но так представляется толь
ко на первый взгляд: самостоятельная раз
работка руды заводами для французского
общества не так опасна, как кажется. Мож
но быть вполне уверенным, что число заво
дов в окрестностях Кривого Рога не ограни
чится тем, которое теперь; здесь будет уст
роено немало новых заводов, на долю кото
рых могут и не достаться такие богатые за
лежи руды, какие достались заводам Юза и
Кокериля, вследствие чего они по необходи
мости должны будут покупать руду у фран
цузского общества. Затем, заводам, находя
щимся в отдаленных от Кривого Рога пунк
тах, прямой расчет выписывать криворож
скую руду, как самую лучшую и недорогую,
несмотря на значительное расстояние этих
заводов от места разработки. Почин в этом

отношении уже сделан: как мы видели, за
казы стали делаться не только нашими, но
и некоторыми заграничными заводами. На
конец, для заводов Юза, Кокериля, Брянско
го и др. хотя и приятно перегонять в чугун
руду, добытую на собственных рудниках, но
при настоящих условиях не так выгодно, как
в том случае, если бы они покупали ее у
французского общества. Руда этого обще
ства продается Юзу по 4 коп., прочим заво
дам по 4,5 коп. за пуд, Юзу же каждый пуд
руды, добываемый на земле Белокрысенко,
обходится не дешевле 5 коп., а часто и доро
же. Цена эта может несколько понизиться
только при том условии, если через рудни
ки Юза и других проведена будет новая ветвь
Екатерининской железной дороги (от ст.
Пичугино), или же продолжена Саксаганс
кая, а до тех пор руда французского обще
ства будет дешевле руды, добываемой на
других рудниках.
После французского общества в более вы
годных условиях находится Завод Юза. При
обретая прежде других землю Белокрысен
ко по очень дешевой цене и найдя в ней бо
гатые залежи руды (уже теперь количество
ее в том месте, где произведены шурфы,
можно определить в 30 миллионов пудов), он
в одно и то же время и разрабатывает свою
руду, и покупает ее у французского обще
ства. Как от добытой на собственных рудни
ках, так и от купленной руды Юз получает
более выгод, чем другие заводы. Завод Юза
находится в месте добывания каменного
угля. (Бахмутск Екатеринославской губ, у ст
Заводской Донецкой каменноуг. Ж. д.),
Юзовские угольные копи лежат возле само
го завода, а так как железная руда относит
ся к каменному углю по количеству потреб
ления как 3 к 5, то из этого выходит, что в то
время, как заводы Кокериля, Брянский и др.
должны привезти с Юзовских полей 5 пудов
угля для перегонки в чугун 3 пудов руды, за
вод Юза должен привезти из Кривого Рога
для той же цели только 3 пуда руды, имея под
руками готовое топливо. Разница в плате за
провоз 2 пудов на каждые перевозимые дру
гими заводами 5 пудов угля составляет пря
мую пользу Юзовского завода.
Что касается влияния криворожской руды
на край вообще, то оно уже и теперь замет
но. Вследствие открытия руды в Кривом Роге
и его окрестностях проведена Екатеринин
ская железная дорога (первоначально назы
вавшаяся Криворожской) от станции Си
нельниково Лозово Севастопольской дороги
на Кривой Рог и далее. Благодаря этой доро
ге, Екатеринослав значительно увеличился
как в размерах, так и по числу жителей.
Грандиозный мост через Днепр, выстроен
ный в Екатеринославе одновременно с же
лезной дорогой, дал возможность жителям
города и заречных деревень иметь постоян
ный и удобный способ сообщения между со
бою во всякое время года, чего прежде, до
проведения дороги, не было. Вследствие от
крытия рудников появились новые заводы:
брянский чугунолитейный в Екатериносла
ве, начавший действовать с 10 мая текуще
го года, и близ Екатеринослава, в сел. Камен
ском, такой же завод Кокериля и Рау. На пер
вом из этих заводов в настоящее время ра
ботает 6 000 рабочих, да столько же предпо
лагается на заводе Кокериля и Рау. Явилось,
таким образом, несколько десятков тысяч
новых потребителей, увеличился спрос на
жизненные продукты, платье, обувь и пр., а
вместе с тем, поднялась и промышленность
города, который всем этим снабжает озна
ченные заводы. Екатерининская железная
дорога в настоящее время уже приносит каз
не немалый доход, главным образом, от пе

ревозки криворожской руды и донецкого
каменного угля. Наконец, немало местных
жителей нашли себе постоянный заработок,
как на этой дороге, так и на выстроенных
здесь заводах.
Но это только еще начало влияния. С раз
витием производства железной руды и дру
гих минеральных богатств, промышлен
ность и торговля края будут расти все более
и более. То, что теперь открыто в криворож
ской земле, по всем данным, есть небольшая
частица сокрытых в ней богатств. Уже и те
перь находятся богатые залежи прекрасной
руды там, где год тому назад никто не пред
полагал об их существовании. Без сомнения,
эти открытия не остановятся, а пойдут да
лее. До какой цифры может дойти производ
ство железной руды видно из следующего
расчета. Если не ошибаюсь, в настоящее
время ежегодно привозится к нам из за гра
ницы 17 миллионов пудов чугуна, другими
словами, для наших заводов каждый год не
хватает 17 мил. пудов русского чугуна. Что
бы получить это недостающее количество
чугуна, нужно около 25 миллионов пудов
руды в год. А как Кривой Рог и его окрестно
сти настолько богаты железной рудой, что
могли бы вытеснить ею привозимый к нам
иностранный чугун, то, при благоприятных
условиях, разработка руды с каждым годом
должна все ближе подходить к указанной
цифре 25 миллионов пудов.
Само собой разумеется, что для достиже
ния таких результатов потребуется немало
времени, но дело не во времени, а в созна
нии, что рано или поздно это будет. Понят
но, как много выиграет тот край от этой за
мены иностранного чугуна русским. Вслед
ствие усиленной разработки руды и в осо
бенности деятельности заводов он сделает
ся промышленным. Через десяток, другой
лет Кривой Рог, теперь довольно большое, но
бедное село, превратится в промышленный
город. Там, где теперь голые степи, по на
правлению от Кривого Рога к Екатериносла
ву, будут выстроены чугуноплавильные, же
лезоделательные, сталелитейные, рельсоп
рокатные и т. п. заводы. Окрестности Кри
вого Рога пересекутся по всем направлени
ям рельсами, по которым будут сновать па
ровозы. Екатерининская дорога, уже и те
перь питаются, главным образом, криворож
ской рудой, сделается одной из самых бога
тых и доходных дорог. Екатеринослав, к ко
торому Кривой Рог имеет естественное тяго
тение, несмотря на то, что лежит в другой
губернии (Херсонской губернии Александ
рийского уезда), из грязного, посредственно
го города превратится в богатый и красивый
город. В связи с заводской деятельностью,
без сомнения, разовьется в крае и кустарная
промышленность: начнется производство
изделий из местного железа и стали. Благо
состояние жителей города должно значи
тельно подняться. Еще более выиграет стра
на. Достигнув возможности обходиться без
иностранного чугуна, Россия приобретет от
того громадные выгоды. Мы перестанем пе
реплачивать миллионы рублей за тот про
дукт, который много хуже нашего. Сотни
тысяч русских рабочих будут зарабатывать
себе хлеб на наших чугунолитейных заво
дах, тогда как теперь на русские деньги, вы
возимые за заграничный чугун, кормится
такое же количество иностранных рабочих.
Наконец, самолюбие наше не будет страдать
так, как теперь. В самом деле, не странно ли:
Россия богата всевозможными минералами,
как ни одна другая страна в мире, и в то же
время она в полной зависимости от иност
ранцев; минеральные богатства у нас лежат
нетронутыми в недрах земли, а мы за доро

гую цену привозим их из за границы. Осво
бодившись, на первый раз от иностранного
чугуна, мы сразу почувствуем себя крепче и
сильнее. И если все это сбудется, мы обяза
ны будем в том Кривому Рогу. Только тогда
будет сделана нами настоящая оценка бо
гатствам его. Тогда, наверное, вспомнят и
того человека, который, с редкой у нас на
стойчивостью, отдался весь исследованию
криворожских минеральных богатств и в
течение 15 лет, несмотря на всевозможные
препятствия, невзгоды, денежные затраты
и лишения, достиг, наконец, того, что кри
ворожская железная руда уже теперь стала
с успехом конкурировать на рынке с рудой,
добываемой в других местностях.
Но для того, чтобы разработка железной
руды достигла желаемых результатов и что
бы мы, по возможности, скорее могли увидеть
благие результаты ее, такое полезное во всех
отношениях дело не должно быть предостав
лено самому себе. Если наше общество, к не
счастию, глухо и слепо по отношению к лю
дям, выдающимся своею исключительною на
пользу края и родины деятельностью, то на
помощь делу должно прийти правительство,
тем более, что оно само в этом заинтересова
но. Я не имею в виду искусственного разви
тия означенного производства посредством
казенных субсидий и негласных ссуд, кото
рыми пользуются у нас некоторые счастли
вые предприниматели; не говорю также о тех
льготах и преимуществах, которые выпада
ют на долю наших сахарозаводчиков, вино
делов и др.; не упоминаю даже о таких мерах,
как повышение пошлин на заграничный чу
гун и железо, открытие торгового кредита на
льготных условиях и т. п. Я укажу на самые
скромные меры: на понижение железнодо
рожного тарифа за провоз руды в пределах
России и на выдачу ссуд из государственного
банка под залог добытой руды. Меры эти са
мые обыкновенные, не требующие от казны
никаких жертв и в то же время благодетель
ные. Эти меры, в высшей степени желатель
ные, дадут возможность криворожской руде
расходиться по всей России без особенно чув
ствительного повышения цены ее от провоза
по железным дорогам и, кроме того, в тяже
лое для промышленности время могут ока
зать предпринимателям большую поддержку.
Благодаря современной и разумной поддер
жке, разработка железной руды не будет про
зябать, а быстро пройдет впредь, изделия из
криворожского железа и стали приобретут
всеобщую известность и, кто знает, может
быть, через две с половиной тысячи лет от
времен Эсхила воскреснет слава знаменито
го некогда скифского железа, под другим
только названием.
Д.Никольский
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ВЫСОТА НИКОЛАЯ ТЕРЕЩЕНКО
Есть в Кривом Роге
улица Нахимова, что
на Первом участке.
Тихая, уютная,
спокойная и зеленая.
Именно там, в доме
№2 родился Николай
Александрович
Терещенко – танкист,
электрик,
воздушный стрелок,
на счету которого
30 боевых вылетов
на территорию
Афганистана
в смутные времена
советско4афганского
конфликта.
Советской армии он
отдал всего себя.
А еще Николай
Александрович 4
интереснейший
собеседник!

Первые шаги
Итак, город Канск Красноярского края. Именно здесь всю
зиму при температуре «за бортом» минус 45 будущие летчики
осваивали эту нелегкую профессию. Интересно, что в Канске
в 1943 году во время Великой Отечественной войны в госпи/
тале залечивал раны дед Николая – ... Терещенко. Вот такое
совпадение! После «учебки» Николай Терещенко вернулся до/
мой, где прошел стажировку и через месяц с составе группы
приступил к полетам.
Служил он в 363/м Черкасском орденов Суворова и Богда/
на Хмельницкого военно/транспортном авиационном полку
(в/ч 22527) 6/й Гвардейской военно/транспортной авиадиви/
зии. В/ч 22527 дислоцировалась в Кривом Роге в районе Дол/
гинцево. Подчинялась непосредственно Москве, а обеспече/
ние было с Киевского военного округа. Криворожские летчи/
ки выполняли разнообразные задания: операции по десан/
тированию (так, перебрасывали Болградскую дивизию ВДВ
в Молдавию, Ферганскую дивизию), перевозка техники (как
в пределах СССР, так и в зарубежные страны). Профессио/
нальная армия СССР натаскивала своих бойцов до такой сте/
пени, что они вслепую умели обращаться с техникой и бес/
прекословно выполнять любые приказы. Поэтому какого/то
шока или переживаний перед первым полетом (а это случи/
лось весной 1974 года) у Николая Терещенко не было. Все вос/
принималось как должное, по/другому и быть не могло!

Стрелок
Как мы уже знаем, Николай Терещенко был стрелком на
самолете. В его обязанности входит отстрел в случае возник/
новения опасности во время полета. В штате из семи чело/
век обязательно был стрелок, который в воздухе следил за
задней полусферой. Когда летали на Афган, то, кроме наблю/
дения за хвостовой частью, стрелки предупреждали экипаж
о выходе ракет, о стрельбе по самолету, при этом они могли
вести ответный огонь. Если по территории СССР самолеты
летали с боекомплектом, но пушки не заряжали, то в ДРА ору/
дия всегда были в боевой готовности.
…Одной из особенностей жизни военных была постоянная
привязка к месту дислокации военной части. Личный состав
при первой необходимости должен в течении двух часов пос/
ле получения специального сигнала быть готовым для выпол/
нения задания. А сигнал мог поступить в любое время дня и
ночи, и никого не волновало – свадьба у тебя, день рождения
– в двухчасовой срок обязан прибыть на аэродром. Выехать
за черту города летчики просто не имели права. Поэтому у
Николая Терещенко в квартире всегда стоял собранный че/
модан с вещами и документами. Представьте, даже на рыбал/
ку – любимое занятие Николая Александровича, – если и до/
водилось попадать, то только на свой страх и риск!
Сначала Николай Терещенко вместе с женой и двумя сы/
новьями жили на «Восходе». Но армейское начальство поза/
ботилось о том, чтобы семья переселилась в военгородок близ
Долгинцево. А там уже, как только загудит сирена, за сумку и
пешком в часть!

Суровый Афганистан
Но, безусловно, одним из самых важных и опасных зада/
ний, которое выполняли бойцы криворожской в/ч 22527,
была транспортировка грузов в Афганистан. Вылеты совер/
шались непрерывно, начиная с 1979 года и до самого окон/
чания войны. Рейсы выполнялись с утвержденной очередно/
стью: пока один экипаж работал на территории ДРА, второй
уже держал боевую готовность в Кривом Роге. По сути, про/
исходила обкатка войск – через этот котёл должны были прой/
ти все. Кто раньше, кто позже… Сначала выполняли задания
на АН/12, а после перевооружения / на ИЛ/76.
Хоть экипажи самолетов и не принимали непосредствен/
ное участие в боевых действиях, но они выполняли очень
важные функции по обеспечению советских войск: перево/
зили боеприпасы, личный состав, технику и питание. Так,
криворожские летчики десантировали псковскую дивизию
ВДВ. Николай Терещенко летал на «Ильюшине», который лет/
чики между собой называли «чистым» самолетом. А другие ре/
бята, работавшие на Ан/12, возили всё: начиная от трупов в
мешках и заканчивая совсем уж непонятными грузами.
Почему было такое распределение? Причина проста: «Ан/
тоновы» уже были морально устаревшими, заканчивали срок
своей службы и из них выжимали последние силы. В то вре/
мя как Ил/76 был новым самолетом и возил преимуществен/
но технику и личный состав.

Приказ есть приказ
Криворожские летчики базировались в Ташкенте (Узбеки/
стан). Вылеты на территорию ДРА совершались из двух го/
родов – Ташкента и Ферганы. Ребята понимали – на войне бу/
дет непросто. «У всех было состояние безысходности. Тебе
сказали лететь / назад дороги нет. Как в прыжках с парашю/

том. Одел парашют, залез в самолет, набрали высоту, дверь
открыли – и ты понял, что у тебя выход только туда. Я не бо/
ялся войны, просто было осознание того, что приказ нужно
выполнить. Любой ценой». Патриотизм советских бойцов был
очень высокий. Очень. И разговоров «я не полечу!» просто не
могло быть. Приказ есть приказ…
Как строилась работа криворожского экипажа?
Он подбирался в Кривом Роге и на протяжении всей опера/
ции был неизменный. Сначала прилетали в Ташкент, с кото/
рого работали непосредственно на Афган. Сроки пребывания
составляли примерно 2 месяца. Боевая задача ставилась чет/
ко, поэтому летчики знали: через два или три месяца (срок ого/
варивался вначале) им на смену придет другая обученная груп/
па. Потом приходил третий экипаж на подмену второму и так
далее. Таким образом выполнялась важная цель – обкатать все
новые самолеты и экипажи.
Выполнение задания строилось по такой схеме. Вылет из
Узбекистана с грузом на борту. Затем приземление в Афга/
нистане, где выгружался один груз и тут же загружался дру/
гой. После этого возвращались в Ташкент.
Всего на счету экипажа Николая Александровича 30 бое/
вых вылетов.

Опасные будни криворожских летчиков
Итак, Афганистан. Суровый военный край с иной культу/
рой, вероисповеданием граждан и взглядами на жизнь. Не/
имоверная жара, вооруженные люди и постоянная напря/
женность…
Но не это представляло наибольшую опасность для совет/
ских летчиков. А что же? Взлет и посадка. У Ил/76 была не/
большая скорость и большой вес (93 тонны весил «сухой» са/
молет, а вместе с грузом могло доходить до 200 тонн!). Во вре/
мя взлета и посадки экипаж все время переживал / самолет
идет низко, скорость маленькая, хоть бери и из рогатки стре/
ляй. При наборе высоты приходилось кружить над аэродро/
мом, чтобы набрать нужную точку и не ходить в горы. А на
Ил/76 это довольно сложно, поэтому приходилось делать не/
сколько кругов над оживленным городом.
Самым сложным местом для приземления считался Кабул.
Какие там опасные вершины! При заходе на посадку в сторо/
не оставалась гора высотой примерно 5 тысяч метров, где для
выполнения различных диверсионных заданий находились
специально обученные альпинисты. Наши летчики её осте/
регались и старались обойти на большом расстоянии. Отту/
да достать до самолета можно даже стрелой.
Посадка проходила «вприпрыжку», потому что самолет за/
ходил под большим углом, падал вниз и поднимал нос непос/
редственно перед взлетно/посадочной полосой. От этого его
сильно подбрасывало. А в Кандагаре, например, из/за отда/
ленности аэродрома от гор посадка проходила полегче – у лет/
чиков было больше места для маневра. Криворожскому эки/
пажу было разрешено садиться в трех городах: Кабуле, Кан/
дагаре и Баграме. Только там советским самолетам могли
обеспечить должное прикрытие, потому что за них давали су/
масшедшие деньги на местном черном рынке!

К войне привыкнуть невозможно…
Рассказывает Николай Терещенко: «Поднялись в воздух,
дошли до советского Термеза, а потом летишь напряженный
и всматриваешься вдаль / только бы не увидеть белую полосу
от ракеты! И так до самой точки приземления».
Если ракету удавалось обнаружить – сообщали командиру
самолета, и он делал специальные маневры, отвороты.
«Стингеры» шли на тепло. Если такая ракета вошла в теп/
ловую струю двигателя, то пиши пропало. Но шанс спастись
был: выпускались ловушки 16 и 45 калибров, температура
горения в которых была значительно выше, чем у выхлоп/
ных газов самолетного двигателя. Благодаря этому «Стинге/
ры» меняли траекторию и «отводились» от самолета.
Нельзя сказать, что это действовало со стопроцентной га/
рантией, но эффект был. А на что еще можно было рассчи/
тывать при таком весе и маленькой скорости самолета? Толь/
ко на «тепловушки»! К счастью, по экипажу Николая Терещен/
ко ни разу не стреляли. Обошлось. Да и криворожскому стрел/
ку не довелось применять оружие. Возможно, интенсивность
боевых действий в 1986/87 гг. была не столь сильной. К тому
же, на дворе была зима, во время которой наступало неболь/
шое затишье. А вот когда уже начиналась первая зелень, тог/
да летать становилось опасней.
Тяжело досталось тем летчикам, которые во время вывода
советских войск из Афганистана уходили в числе последних
– по ним велся сильный огонь, многие погибли.
…После окончания операции весь криворожский экипаж
в целости и сохранности вернулся домой. Но на сердце оста/
лась большая тяжесть…
Привыкнуть к войне нельзя. Не взирая на то, что все зна/
ли, куда и с какой целью они едут. «Сейчас многие говорят,
что та война нам не была нужна. Возможно. Но мы были во/
енными. Нас государство обучало и обеспечивало только для
того, чтоб по первому зову мы могли сорваться в любую точку
и выполнить поставленное задание. Мы так были воспита/
ны. И никто не перечил». Они выполняли свой долг перед
Родиной. После возвращения из Афгана весь экипаж отпра/
вили в отпуск.

Роковая замена
В арсенале Николая Терещенко есть множество интерес/
ных историй. Но особняком среди них стоит, конечно, слу/
чай про сбитый второй борт. Его Николаю рассказал стрелок/
сослуживец Александр Желябов. «Мы загрузились боеприпа/
сами в Ташкенте и ждали вылета. А в это же время на аэро/
дроме находился самолет из другого полка с гуманитарной
помощью на борту: газеты, книги…
Утром оба самолета улетали на Кабул. Борт с «гуманитар/
кой» должен был идти первым, а мы – за ними. Но получи/
лось так, что наш экипаж на ВПП прибыл раньше. Постоя/
ли/постояли и решили: ждать не будем, полетим первыми.
Через несколько минут после нас в воздух поднялся и второй
самолет. Как только долетели до Кабула – выстрел. Взрыв,
пламя. Во второй борт попала ракета... Самолет упал, никто
из экипажа не выжил. А весь Кабул усыпало газетами…».
Все это случилось на глазах у наших криворожских ребят.
Уже потом пришло понимание, что на месте погибших долж/

ны были быть они. Ведь афганцы знали, что вторым должен
лететь самолет с оружием для советских солдат, и именно его
собирались сбить. Не случись в последний момент той роко/
вой замены – и семь «похоронок» отправились бы в Кривой
Рог...
«Когда мы приземлились, то всех трясло. Видели же: пар/
ни за нами летят! А потом белый след от ракеты, взрыв / и
хлопцев нет…».
Кстати, за все время афганской войны из 363/го Черкас/
ского полка не погиб ни один человек. Домой, к женам и ма/
терям, вернулись все.

«Снаряды? Нет…»
А вот еще один случай. Николай Терещенко вместе с кри/
ворожским экипажем впервые прилетели в Ташкент. Пока
оформлялись документы, решили прогуляться.
«Проходили мимо большого склада. Смотрю – в ряд стоят
большие деревянные ящики. Наш радист говорит мне: «Ты
знаешь, что это такое?». Я, как бывший танкист, решил, что
это боеприпасы, на что он грустно покачал головой: «Нет,
Коля. Это гробы…». Когда мы через два месяца возвращались
из Ташкента в Кривой Рог, то их там осталось меньше чет/
верти…». После Афгана все как один говорили: невозможно
привыкнуть к смерти. Каждый раз будешь переживать, как
впервые. Оттуда, практически, все приходили психически
неуравновешенными. Дети детьми, а на счету уже не одна
жизнь…
«Ил/76» помогали разгружать наши бойцы. Смотришь – а у
него глаза прозрачные! «Сейчас, / говорит, / закончим и но/
чью уйдем на операцию». Разговариваешь с ним и думаешь:
Боже, у него же другого выхода нет. Я тебе скажу честно – ту
войну даже не хочется вспоминать! Не хочется…».

Стая чаек
А это случилось уже в мирное время. Борт Николая Тере/
щенко загружался в Ташкенте, откуда вез груз в Анадырь (Чу/
котка) – город на крайнем северо/востоке СССР. В Комсомоль/
ске/на/Амуре предстояла промежуточная посадка. «Подлете/
ли к Комсомольску, командир дал команду выпустить шас/
си. В этот момент из створок шасси вылетело что/то белое.
Сообщили командиру, на что тот ответил: «Да это нам при
загрузке шутники с аэродрома газет туда набросали!». При/
землились, начали осматривать самолет – вроде все нормаль/
но. А как заглянули во второй двигатель – остолбенели: лопа/
сти погнуты, всё в крови! Оказалось, что мы попали в стаю
чаек. Почему не сработала аппаратура и не сообщила о виб/
рации / непонятно. Мы сели на честном слове! А если бы так
и взлетели, не заметив поломку, то последствия встречи с
пернатыми могли бы быть очень плачевными».
Вскоре в Комсомольск/на/Амуре прислали новый двига/
тель, и наш борт смог благополучно выполнить задание.

А теперь 4 на заслуженный отдых!
В ноябре 1988 года он навсегда покинул авиацию. Но без
дела сидеть не хотелось. Тогда дядя Николая Александрови/
ча подарил племяннику несколько пчелиных семей. С тех пор
пчеловодство стало одним из любимейших хобби! Николай
уехал в деревню, где на свежем воздухе да в окружении жуж/
жащих питомцев почти год отдыхал после лётной карьеры.
Затем было еще двадцать лет кропотливой работы на пред/
приятиях города. И только сейчас Николай Александрович
ушел на заслуженный отдых. Теперь его ждет общение с лю/
бимыми внуками, рыбалка и множество воспоминаний в теп/
лой дружеской компании о былых полетах, увиденных стра/
нах и пережитых опасностях.
За время службы он действительно успел посмотреть мир:
был в Чехословакии, Польше, Венгрии, Афганистане, на
Дальнем Востоке, Сахалине, Чукотке, острове Буревестник,
а также на самой северной точке Советского союза – мысе
Шмидта. Чтобы ни случалось в жизни, он никогда не теряет
расположения духа, всегда остается хорошим человеком и на/
дежным товарищем. Такой он, Николай Терещенко – криво/
рожский стрелок, прошедший Афганистан.
Роман Клименко
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«Щоб якісно та безпечно жити 
вчись захищати свої споживчі права»
Підсумкове рішення учасників «круглого столу» на тему: «Щоб якісно та безпечно
житивчись захищати свої споживчі права!», організованого Криворізькими міськими організаціями
ВГО «Союз споживачів України», «Депутати органів місцевого самоврядування», «Комсомолець
Кривбасу», «Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської асоціації працівників
професійно–технічної освіти», ДП «Кривбасстандартметрологія», міськім відділом Дніпропетровського
державного обласного управління з питань захисту прав споживачів Держспоживстандарту України,
органами місцевого самоврядування міста по захисту прав споживачів.
Учасники «круглого столу», підсумовуючи
обговорення проблем захисту прав спожи'
вачів в місті, які відбулися на багатьох захо'
дах, проведених громадськими організація'
ми, погоджуються з висновками опубліко'
ваними в заявах та в газеті «Єднання по'
колінь» що в роки незалежності України в
Кривому Розі багато зроблено по реалізації
Закону України “Про захист прав спожи'
вачів”. Перш за все ліквідовано дефіцит то'
варів, робіт, послуг. Суттєво розширено ме'
режу торгівлі, ринків, сфери громадського
харчування та побуту. Споживачі міста ма'
ють вільний доступ до товарів. Державна
влада міста та органи місцевого самовряду'
вання приділяють споживачам належну ува'
гу: створений потужний центр стандарти'
зації, сертифікації і метрології з широким
спектром випробувальних лабораторій, в
тому числі по ГМО і дитячим товарам; на
ряду з державним відділом з питань захисту
споживачів створені і працюють структурні
підрозділи у виконавчих органах міста та
районах за рахунок місцевого бюджету; без'
перебійно діє правоохоронна та судова сис'
тема при розгляді справ споживачів; питан'
ня споживачів заслуховуються на сесіях рад,
засіданнях виконкомів, координаційних ра'
дах, висвітлюються в ЗМІ; проводяться
різноманітні конкурси якості власного ви'
робництва як “100 кращих товарів України”
та інше.
Але громадськість міста повинна знати,
що на сьогодні безпека та якість життя лю'
дини в місті стали першочерговою націо'
нальною проблемою як влад всіх рівнів, так
і суспільства в цілому.
Цей висновок базується на таких даних:
86% перевірених дитячих і продовольчих
товарів, особливо імпортного виробництва,
які реалізуються споживачам міста, не
відповідають встановленим стандартам,
нормам та правилам; у 73,1% з числа пере'
вірених підприємств виявлено порушення
споживчого законодавства; як по Україні так
і в місті біля 50% горілчаних виробів, 55%
винних, 70% коньячних, 80% віски підроб'
лені або фальсифікат; смертність від от'
руєнь небезпечними алкоголем, тютюном,
харчовими продуктами та медикаментами
набагато перевищують смертність на вироб'
ництві та від ДТП; вода непридатна для
вжитку і в поєднанні з непомірними шкідли'
вими промисловими викидами скорочує на
десятки років середній вік життя громадян
міста; із'за небезпечної сфери споживання
та життя ' 40% дітей через незадовільний
стан здоров’я мають проблеми з навчанням.
За інформацією МОЗ за останні 10 років зах'
ворюваність школярів зросла на 26,8 %.
Якщо в першому класі налічувалося 30%
дітей, які мають хронічні захворювання, то
в середніх класах 50%, а в старших – понад
64%. Половина '50% учнів загальноосвітніх
шкіл, мають знижений рівень фізичного

розвитку та фізичної підготовленості, а 82%
учнів початкової школи через порушення
опорно'рухового апарату нездатні в повно'
му обсязі виконувати програмних тестів з
фізичного виховання. Загалом, за період на'
вчання в школі , ПТУ, учні втрачають трети'
ну свого здоров’я. 80% випускників мають
розлади нервової системи. 50% страждають
короткозорістю. Кожен другий палить сига'
рети, або вживає спиртні напої чи наркоти'
ки. Таким чином, чисельність здорових дітей
за період навчання в школі знижується в 4
рази. Останнім часом почастішали випадки,
коли школярі, студенти раптово помирають
на уроках фізкультури.
В цих умовах особливої уваги місцевих
влад потребує захист населення міста перш
за все в таких напрямках життєдіяльності:
як якість і безпечність освітянських, медич'
них та житлово'комунальних послуг, про'
дуктів харчування, питної води, медичних
препаратів. Тут, найбільш, ціни не відповіда'
ють якості. Ми підтримуємо міського голову
Ю.Г. Вілкула в його намаганнях покращити
якість та безпеку життя членів міської гро'
мади, викладених в його передвиборчій про'
грамі під гаслом «Краще збережемо'нове по'
будуємо!».
Разом з тим ми вважаємо, що протистоя'
ти викликам сучасного ринку повинні не
тільки міський голова та влади міста, а й
саме суспільство через свої громадські
організації. Тому учасники «круглого столу»
вітають діючі міську організацію ВГО “Союз
споживачів України”, «Асоціацію спожи'
вачів», «Депутати органів місцевого самовря'
дування», «Комсомолець Кривбасу» та інших,
які взяли на себе надзвичайно відповідаль'
ну роботу по захисту прав споживачів, особ'
ливо молоді та дітей, в сферах своєї статут'
ної діяльності.
Ми погоджуємося з оголошеним в ЗМІ те'
зісом, що головним ворогом для недоброчес'
ного бізнесу є сам споживач, як головний
інвестор вітчизняного виробництва та
імпорту. А освічених споживачів небезпеч'
них для такого бізнесу, набагато більше.
Учасники «круглого столу»:
1.Підтримують намагання Верховної Ради
України, Президента України В.Ф. Янукови'
ча, Уряду М.Я. Азарова щодо законодавчого
реформування державного нагляду за спо'
живчим ринком України, встановлення
відповідальності за надання споживачам
небезпечних товарів, робіт та послуг, гаран'
тованих їм ст.42 Конституції України.
2. Пропонують владам міста провести ряд
організаційних заходів щодо підвищення
соціальної відповідальності перед спожива'
чами виробників та бізнесу за якість та без'
пеку товарів, робіт та послуг, вищим ступе'
нем якої є добровільне їх страхування.
3.Пропонують молодіжним радам
підприємств, органам учнівського та студен'
тського самоврядування усіх навчальних

закладів міста запровадити вивчення учні'
вською, робітничою та студентською молод'
дю їх прав як споживачів на якісне та безпеч'
не життя.
4. Підтримують підсумкове рішення учас'
ників «круглого столу» на тему «Гро'
мадськість міста – за здоровий спосіб жит'
тя», який був організований громадськими
організаціями та виданнями «Червоний
Гірник» та «Єднання поколінь», підтриманий
другими ЗМІ і відбувся 18.11.2010р.
5. З метою підняття суспільного звучання
та консолідованого впливу на проблеми спо'
живчого ринку ' пропонують міській та рай'
онним радам в своїх складах утворити
постійні комісії / або позафракційні групи /
«Захист споживача», затвердити відповідні
програми по захисту прав споживачів та рек'
лами в місті з фінансуванням не менше 1
(одної) гр. на одного члена міської громади в
рік. Фінансування цих програм здійснювати
з участю громадських організацій, викорис'
товуючи досвід Росії та ЄС. Покращити ма'
теріально'технічну базу відділу у Криворізь'
кому регіоні Головного Дніпропетровського
обласного управління, міських та районних
органів у справах захисту прав споживачів.
Відсутність сучасної оргтехніки, Інтернету,
електронної пошти суттєво негативно впли'
ває на інформованість споживачів та опера'
тивність вирішення їх проблем.
6.Підтримують ініціативу молоді щодо
створення в межах статутної діяльності
міської організації ВГО «Союз споживачів
України» підрозділу «Громадський контроль»
(ГК), до якого залучити на добровільних за'
садах з відповідною правовою підготовкою
колишніх депутатів місцевих рад, їх ак'
тивістів, учнівську, робітничу та студентсь'
ку молодь у відповідності до ст.ст.24, 25 За'
конів України «Про захист прав споживачів»,
«Про рекламу» та інших нормативних актів
держави та органів місцевого самоврядуван'
ня з видачою членам ГК відповідних по'
свідчень.
Матеріали діяльності ГК та членство в ГК
оприлюднювати на веб'сайті Асоціації «Ком'
сомолець Кривбасу» (www.kk'krivbass.org.ua)
в розділі «Вони небезпечні для споживачів!»,
веб'сайті ВГО «Союз споживачів України»
(http//comsumerunion.com.ua) та інших
друкованих та електронних ЗМІ, як вітчиз'
няних так і міжнародних систем сповіщен'
ня (RAPEKS, TRAPEKS). Пропонують ГК за'
лучити до спільної роботи з державними та
іншими органами влади в сфері технічного
регулювання, державного та метрологічно'
го нагляду за ринком і цінами, захисту прав
споживачів та реклами від недоброчесної
конкуренції та злочинної діяльності.
7. Рекомендують органам влад всіх рівнів
забезпечити покращення інформування но'
востворених суб’єктів підприємництва та
підвищення рівня знань діючих ' щодо вимог
діючого законодавства як у частині ведення

торгівлі та надання послуг, так і вимог зако'
нодавства щодо захисту прав споживачів, а
також змін, що вносяться до нормативно'
правових документів з зазначених питань.
Учасники «круглого столу» підтримують
гасла, які консолідують зацікавлені сторони
в поліпшенні якості та безпеки життя міської
громади:
«Краще збережемо'нове побудуємо!».
«До високої якості життя разом!»
«Від якості влади до якості життя !»
«Майбутнє в єдності поколінь!»
Довідково: в підготовці та роботі «круглого
столу» прийняли участь:
Степанюк Д.П.,Костюченко М.І, Сапіга
В.О.,Василиненко В.М. СкибаМ.М., Стецен'
ко А. М., Скріпнік М.А., Тюлькачов О.О., Ба'
рабаш ДП,Милова Н.І.,Павліков С.П.,Кравець
М.Т. Малєєв С.В, Лушпій А.А, Лисенко А.С.,'
Семенова Т.І.,Кеуш А.Я.,Бухтіярова
Н.К.,Гунько В.І., Сидоренко Г.І.,Тимчишин
І.Ю.,Абрамов Євген,Бочкарьова А.О., Василь'
єва В.О., Велікодній А.В., В’ячеславоваН.І,.'
Гаврілюк О.В.,Гесєв Іван, Гулієв Кармен, Да'
нилова Г.Ф., Денисенко Т.В., Жаборовська
Олена,Ждановська Т.А., Жук Ю.В., Зозуля
Н.В.,Каримова Т.В., Керницька Т.В., Клімкін
Антон, Коваленко Н.Т., Козицький Ю.В., Коз'
лов Валентин,Комарчук Т.М.,Коновалов
Ю.М, Лаврюк Олена, Лещенко І.О., Линик
Олександр, Лисова А.І., Лисункін Д.Ю., Лозо'
ва Г.Ф.,Лотовченко Л.М., Мавдрик Т.М.,Малов
М.Г., Малов С.М.,Мармеладов Олександр,'
Мартинова Т.Ф., Медведянова С.І.,Мечинсь'
ка О.П.,Михайленко Л.О,.Михайлик Л.О.,'
Мокряк В.В., Нечепуренко Іван, Облат Л.В.,
Павлів О.В.,Паркіна Л.М., Пентегов В.М.,
Пікуль І.В., Рибаченко Н.Р, Рябець Г.П., Сав'
ченко В.Г.,Салащенко І.І., Самусенко Юлія,
Сапсай К.А.,Семеніщенко О.В., Семиволос
А.І.,Собко ВА,Тверецька Н.П., Тоічкіна О.В.,
Топорець П.В., Труш В.І.,Усік Н.Н.,Федоренко
Ю.А., Федченко Л.В.,Фоменко Н.П.,Хавренко'
ОВ, Цвіченко С.М., Цибань О.М., Черниш
І.В.Чумаченко С.А., ШафранськаН.С., Шев'
ченко Антон, Шелудко Оля, Шулін Ю.М., Яки'
менко Максим, Якименко Н.Д. та інші.
Довідки: Адреса(50005, Кривий Ріг,
вул.. Орджонікідзе, 31 (оф.3)
ДПСтепанюк тел.0503352180; Собко
ВА (056)4042320
НРРибаченко тел.0667757755
ДПБарабаш тел.0503210028
ВОСапіга тел.0962327258
Emel: kk_komsorg@i.ua
Web: kkJkrivbass.org.ua
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И ПОЭТА, И НАС
ЗОВУТ СТЕПНЫЕ ДАЛИ
«Степные дали» # седьмой сборник стихотворений
Феликса Мамута. В него вошли поэтические откровения
автора о любви ко всему земному и вечному.
Почти 60 лет Феликс Мамут проживает в Кривбассе. Он
не просто сроднился с нашим краем, он впитал в себя его
красоту и величие, стал с ним одним целым. Как и в преды)
дущих сборниках, его стихотворения пронизаны светом, со)
греты душой, исполнены музыкой. О чем бы он ни писал: о
родном городе, о людях, строивших и прославивших его, о
красоте его улиц и парков, величии шахт и домен, ) все ис)
полнено с глубокой любовью и привязанностью.
Город с лунным ландшафтом, пугающий взрывами,  вот он.
Он стальной паутиной дорог, словно кокон, обвит.
Он из жестких конструкций и дивных туманов сработан:
От колонн – до цехов, от дворцов и до каменных плит…
Я люблю этот город с разлетом плеча исполина.
Тут кипящий металл, из печей вырываясь, звенит,
Тут легка и тонка в бабье лето парит паутина,
А над степью заря, растекаясь лучами, горит.
Неизвестное завтра в сегодняшних наших свершеньях.
В этом вечном боренье и стон, и призыв, и мольба.
Для истории города годы – одни лишь мгновенья.
Но с тобой, Кривой Рог, навсегда нас связала судьба.
Поэт рисует для нас «картину в словах», будь это красоты
нашего степного края, родного города, души человеческой,
с ее радостями и печалями, и во всем чувствуется его лич)
ность как человека, творца. Он ничего не требует взамен, а
идет по дороге жизни, тревожась и сомневаясь, радуясь и
печалясь, болея душой и восторгаясь. Тематика его стихот)
ворений настолько разнообразна, что трудно выделить
часть бытия, о чем бы ни писал автор. В каждом разделе
книги мы видим привычного для нас поэта, и в то же время
нового, неразгаданного. «Колдовская трель» представляет
нам тонкого ценителя природы. Казалось бы, что особенно)
го в степных просторах или весенних грозах, но у автора они
звучат проникновенно:
Пронзает степь блаженство и покой.
Она у трели колдовской во власти.
И в этой песне, вешней и хмельной,
Соединилось все земное счастье.
«Искры вечности» заставляют нас задуматься о бреннос)

ти бытия, о месте человека во вселенной, его роли в исто)
рии, о памяти.
Все в памяти запечатлела
Многострадальная земля:
И черный пепел Хиросимы,
И горький опыт Октября…
Все памятно и все так близко,
Хотя не близок жизни бег…
Быть может, прочтя эти строки, мы задумаемся, что останет)
ся после нас, что мы передадим потомкам. Руины и хаос или цве)
тущую землю. Ведь жизнь для того и дана, чтобы созидать, а мы
почему)то все разрушаем, особенно последние десятилетия.
В цикле «Горняцкой славою рожденный» автор передает не
только любовь к родному краю, его величие и многострадаль)
ность, но и делится с нами своими мечтами о будущем:
Чтоб человек, с гармонией не споря,
Шел по земле не с бомбой, а с сохой,
чтоб внук не знал чернобыльского горя
И не был на земле отцов изгой.
Совсем другого поэта мы видим в разделе «На крыльях не)
жности». Это тонкий лирик, чувствующий глубоко и даря)
щий любовь и тепло души.
Тобою, нежность, преисполнен я.
И навсегда твоей послушен воле!
Без нежности не может жить земля,
А человек, естественно, тем более.
Отдельно хочется сказать о «Криворожских портретах», в
которых Ф.Мамут знакомит нас с целым рядом наших зем)
ляков, известных и не очень, живущих и ушедших в мир
иной. Нельзя остаться равнодушным, читая строки, посвя)
щенные Юрию Каминскому, Ивану Авраменко. Также цело)
му ряду людей творческих, одаренных, талантливых: кри)
ворожским поэтам, писателям, музыкантам, художникам,
композиторам, журналистам, актерам.
Дождь утрат размывает сюжеты.
Память в прошлое – неумолима.
Стынет ночь со слезами рассвета,
А потери и тяжки и зримы.

Эти строки поэт посвятил поэтам)рудановцам, погибшим
в автомобильной катастрофе 29 ноября 1982 года. Тогда мы
потеряли 7 криворожских литераторов, членов литератур)
ного объединения «Рудана».
Не выходя за пределы поэтического мира, каждому Ф.Ма)
мут сказал слово, исполненное любви и уважения, восхище)
ния талантом. Отдельно надо сказать об иллюстрациях, в
основе которых лежат картины художника И.Г.Авраменко,
который в картинах воспел наш край, показал его особен)
ную красоту. Ему автор посвятил строки, исполненные дра)
матизма и возвышенности:
На трон красы Вас, видно, Бог возвел.
Хоть и тернистой та была дорога.
Блестяще Вы сыграли свою роль,
Воспев красу и мощь Кривого Рога.
«Степные дали» ) книга лирическая, исполненная откро)
вений Феликса Мамута, которые утверждают силу поэзии
во имя жизни:
Поэзия! Свети, сгорая,
Любовью, счастьем и добром.
Во имя радости без края
Трудись и мыслью, и пером!
Н.Артеменко

Будуються мікрорайони.

ВСЕ О КРИВБАССЕ
В ДВУХ ТОМАХ
Вас ждет интересный экскурс
в историю и современность
(люди, события, факты).

Звоните (097) 280#18#76
Тираж «Енциклопедії Криворіжжя»
очень ограничен!
Народний депутат України другого скликання (1994)1998 рр.), голова
Дзержинської райради першого скликання (1990)1998рр.) Дмитро Степа)
нюк, громадські організації: Асоціація «Комсомолець Кривбасу», «Депута)
ти органів місцевого самоврядування», ВГО «Союз споживачів України» гли)
боко сумують у зв’язку з передчасною смертю голови правління та заснов)
ника Асоціації «Комсомолець Кривбасу»

Ладнича Дмитра Дмитровича

Висоти Соцміста.

і висловлюють щире співчуття рідним та друзям покійного. Все своє
життя Ладнич Д.Д. присвятив будівельній галузі, пройшов шлях від про)
стого робітника «Кріворіжаглобуду» до керівника будівельного тресту
«Криворіжбуд». Його життя тісно пов’язане з комсомолом Кривбасу, з його
героїчною сторінкою на ударних комсомольських будовах «Криворіж)
сталі», коксохімзаводу та інших великих підприємств міста. Дмитро Дмит)
рович був секретарем комітету комсомолу, секретарем парткому ордена
Леніна тресту «Криворіжіндустрбуд».
Вагомий внесок він робив у розбудову будівельної галузі вже за умов
незалежної демократичної України, якій незабаром виповнюється 20
років. Враховуючи видатні заслуги Ладнича Д.Д. перед містом і комсомолом, він нагороджений міськви)
конкомом нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 3 ст., відзнакою Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
«За заслуги», грамотами та подяками Дніпропетровської облдержадміністрації та обласної ради, Дзер)
жинської районної ради.
Відзначений Грамотами ЦК ВЛКСМ та Верховної Ради УРСР за особливі досягнення під час будівництва
ДП №9. Пам’ять про нього назавжди збережеться в серцях комсомольської молоді як про відповідального
молодіжного лідера, партійного і господарського керівника, надійного товариша і друга.

