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«Єднання поколінь», №5 (7) 2011 р.
Рекомендації учасників засідання галузевої ради
підприємців будівельної галузі, піклувальної ради
ПА Т «Криворіжіндустрбуд» з теми:

«Формування професійномобільного
кваліфікованого робітника  спільна турбота
роботодавців і ПТНЗ»
Голова
Асоціації
«Комсомолець
Кривбасу»
Д. П. Степанюк

Вручається знак «Серце віддаю дітям». Це право надано Д.П.Степанюку
та виконавчому директору Асоціації «Комсомолець Кривбасу» В.О.Сапізі

Нагороди Асоціації чекають володарів

ЛАВИ ГУРТУЮТЬСЯ,
ІДЕЇ ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ
Зібралися два роки тому криворізькі комсорги різних
років і вирішили – об’єднатися. Згуртувалися навколо
одне одного, як у минулі юнацькі щасливі часи. Істина
відома і перевірена часом і досвідом. Однодумці завжди
порозуміються. Так саме й вийшло. Так і утворилася в
жовтні 2009 року громадська організація «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу». Її очолив ко@
лишній комсорг ремісничого училища Дмитро Степа@
нюк. Власне, то й була його ідея згуртуватися, заради
славетних справ започаткувати нову сторінку в молод@
іжному і ветеранському русі. Девізом Асоціації стало
гасло: «Майбутнє в єдності поколінь». Мета цієї гро@
мадської організації полягає не у відродженні комсомо@
лу як такого, а у впровадженні і трансформації в сучас@
не життя тих кращих молодіжних традицій, які були
здатні перемагати на фронтах бойових дій і трудових
вахтах. Ініціативу Дмитра Степанюка підтримали такі
ж, як і він, комсорги 60@х – 80@х, а деякі члени Асоціації
значно раніше очолювали комсомольські осередки
шкіл, заводів, трестів. Громадську організацію «Комсо@
молець Кривбасу» в Москві представляють Андрій
Гіренко (по комсомольській лінії пройшов шлях від груп
комсорга з РУ ім. Дзержинського до 1@го секретаря ЦК
ЛКСМУ) та корінний криворіжець Валерій Славиков (у
1970@1975 рр. 1@й секретар Криворізького міськкому
ЛКСМУ). В столиці нашої держави філію Асоціації з кри@
ворізькою пропискою очолює Ніна Ткаченко, там же
мешкає й почесний співголова Асоціації «Комсомолець
Кривбасу» Валентина Шевченко (у Кривому Розі піонер@
вожата, у Києві – голова Президії Верховної Ради Украї@
ни 1985@1991 рр.). У Дніпропетровську ідеї Асоціації
пропагує Анатолій Москаленко. Ось ці однодумці ідуть
пліч@о@пліч третій рік. Вони впевнені, що ідеї асоціації
«Комсомолець Кривбасу» захоплять все ширші верстви.
Від людей літніх, поважних у суспільстві, до молоді.
Без конкретних справ все обмежується порожніми
словами. Так, з «Комсомольцем Кривбасу», на щастя,
не склалося. Конкретика почалася одразу. Активісти
знайшли художників, скульпторів, дизайнерів, буді@
вельників, переконали їх у доцільності та необхідності
реставрувати меморіал на братській могилі воїнів@виз@
волителів, що на кладовищі поблизу КХЗ у Дзержинсь@
кому районі. З нагоди відкриття відремонтованої ком@
позиції відбувся мітинг. Він, власне, й розпочав уро@
чистості з нагоди Дня Перемоги в травні 2010 року. За
звітний період Асоціація встановила меморіальні дош@
ки. Одна на честь Героя Соціалістичної праці, єдиної
жінки@будівельника в Кривбасі – кавалера медалі «Серп
і молот» Ганни Армашової. Друга – керівника підприє@
мства «Криворізький науково@виробничий центр стан@
дартизації, метрології та сертифікації» Леоніда Машк@
іна. Готується проект по встановленню меморіальної
дошки на честь будівельника та одного з організаторів
Асоціації «Комсомолець Кривбасу» Дмитра Ладнича.
@ Саме наша організація, @ підкреслив у своїй доповіді
Д.П.Степанюк, звернула увагу громадськості Кривого
Рогу, властей міста на те, що в травні 2011 року випов@
нюється 45 років від нагородження міської комсо@
мольської організації орденом Трудового Червоного
Прапора. Комсомольці тих часів покликали всіх небай@
дужих на загальні збори, які відбулися в Палаці куль@
тури ім. Артема. Приїхали гості з Москви, Києва,
Дніпропетровська.
@ Ми тоді домовилися, @ говорить голова Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» Дмитро Степанюк, @ що
віднині 17 травня кожного року в Кривому Розі буде
відзначатися на офіційному рівні «День єднання по@
колінь». Наш досвід вже вивчається в інших містах і ре@
гіонах.

Це доречно. Не слід забувати славетні традиції, тре@
ба вивчати історичну спадщину нашого народу, краї@
ни, міста. По@перше, це цікаво, а по@друге, варто про@
аналізувати, з висоти часів, це минуле, ті події, які не@
гативно вплинули на подальший розвиток. Ще, хоча б
заради того, аби злочин не повторився в подальшому.
Нагадаємо, що за президентською програмою 2015рік
проголошений роком «Єднання поколінь». Це співпа@
дає з міською програмою «Краще збережемо, нове по@
будуємо!» Справді, ті гасла нашої Асоціації спрямовані
на те, що майбутнє – в єдності поколінь. До цього ак@
тивісти Асоціації, її симпатики йдуть шляхом прове@
дення науково@практичних конференцій (проведено
чотири), засідань «круглих столів» (проведено п’ять),
засідань (проведено понад 50). Там накреслюють і пла@
ни, і теми, колективно обговорюються їх суть і значен@
ня, пошук виходу з проблем і реалій сьогодення. До
подібних дій залучається молодь, широко використо@
вується наставницький рух.
@ Ми , @ говорить Дмитро Степанюк, @ намагаємося
зберегти те краще, що накопили представники стар@
ших поколінь. Краще зберегти, помножити, виходячи
з реалій часів, в яких живемо.
І справді, все, що накопили наші старші брати, бать@
ки і діди, відкидати не слід. Треба шукати, тим ретель@
ніше зернятко розвитку. Хто нищить історію, той руй@
нує майбутнє. Саме заради цього Асоціація «Комсомо@
лець Кривбасу» знайшла можливість взяти участь у
випуску книг місцевих авторів. Так, у травні 2011 р.
світ побачила добірка віршів Ф.Мамута «Степные
дали», а днями виходить з друку книга журналіста@
історика В.Бухтіярова «Придніпровці за Піренеями» до
75 річчя національно@революційної війни в Іспанії
1936@1939 рр. ЮНЕСКО визнає, що 1936 рік став по@
чатком антифашистської боротьби. До друку готують@
ся книги, буклети про видатних криворіжців, академ@
ічне видання «Пам’ятники Кривбасу», «Із визвольною
місією» (про події грудня 1943 – лютого 1944 рр. на Кри@
воріжжі).
Асоціація цінує тих, хто плідно працює над виконан@
ням програм, планів, задумів «Комсомольця Кривба@
су». Для цього й були засновані почесні знаки: «За зас@
луги» та «Серце віддаю дітям». За цей час вручено 87
знаків «За заслуги» та 83 – «Серце віддаю дітям». Свого
часу ветерани комсомолу Кривбасу підтримали ідею
присвоєння відомому криворізькому актору Володи@
миру Полубоярцеву звання «Народний артист Украї@
ни». Зараз готуються документи, аби відзначити ще
одного земляка – директора музичної школи № 4 Ва@
лерія Дьоміна. Творчим педагогічним колективом він
керує з 1977 (!) року. Він, безумовно, заслуговує на по@
чесне звання заслуженого працівника культури. Є
надія, що Валерій Олексійович його отримає.
З метою відзначення молодих криворіжців за їх вне@
сок у розбудову незалежної держави, Асоціація вста@
новлює 21 знак, які названі іменами видатних синів
та дочок трудового Кривбасу в різних сферах життя.
Щороку вони будуть вручатися кращим фахівцям своєї
справи, яким не більше 35 років на момент нагород@
ження.
Асоціація «Комсомолець Кривбасу» має далеко@
глядні, реальні плани, задуми, ідеї. Більшість будуть
впроваджуватися в життя найближчим часом. Акти@
вісти в цьому впевнені. В них уже накопичився пер@
ший досвід, а ще велике бажання бути корисними сус@
пільству. Делегати звітно@виборчої конференції Асо@
ціації «Комсомолець Кривбасу» одностайно переобра@
ли своїм головою Дмитра Степанюка.
Фото Ю. Жук

Заслухавши та обговоривши питання: формування професійно@мобіль@
ного кваліфікованого робітника @ спільна турбота роботодавців і ПТНЗ;
актуальність та значимість якісної підготовки професійно@мобільного
кваліфікованого робітника для будівної галузі, учасники засідання
відмічають необхідність створення належних умов для учнів, студентів
під час проходження виробничої практики, та задоволення потреб осо@
бистості в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації різних категорій населення, враховуючи вимоги робото@
давців будівельної галузі.
Актуальними сьогодні є безліч проблем, які потребують вирішення, це:
ліцензування нових будівельних, інтегрованих професій, оплати праці
учням, студентам під час виробничої практики, працевлаштування ви@
пускників, установлення гідної заробітної плати, закріплення випуск@
ників на виробництві.
Ринок праці потребує робітничі кадри @ будівельників нової якості і ве@
ликої кількості, що не можуть задовольнити навчальні заклади міста. Упав
престиж будівельних професій.
Необхідно активізувати роз’яснювальну роботу щодо порядку форму@
вання соціального діалогу між роботодавцем і навчальним закладом, ро@
боти піклувальних рад навчальних закладів, порядку укладання дого@
ворів, працевлаштування випускників (ПТНЗ, ВНЗ) працівниками кад@
рових служб при наданні першого робочого місця.
З метою заохочення роботодавців щодо покращення рівня підготовки
кваліфікованих робітників міською організацією «Комсомолець Кривба@
су», Криворізькою міською організацією «Депутати органів місцевого са@
моврядування», Дніпропетровською обласною організацією ВАПП в місті
Кривому Розі, профспілками, органами місцевого самоврядування зап@
роваджується щорічний конкурс на звання «Краще підприємство (робо@
тодавець @ замовник кадрів) року», конкурс проводитиметься для
підприємців, установ, організацій міста всіх форм власності. Розроблено
положення конкурсу та склад організаційного комітету .
Затверджено Положення про іменні відзнаки та премії громадської
організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу», які
мають вручатися щорічно у «День єднання поколінь, 17 травня»
Необхідно посилити громадський контроль по впровадженню держав@
но@громадського управління навчальними закладами через: активізацію
батьківської, учнівської, студентської громадськості і роботи піклуваль@
них рад, тісну взаємодію з місцевими органами влади, профспілками,
молодіжними організаціями, з депутатами всіх рівнів, роботодавцями і
працівниками навчальних закладів.
Учасники засідання галузевої ради підприємців будівельної галузі і про@
мисловості, піклувальної ради ПАТ «Криворіжіндустрбуд» рекомендують:
1. Взяти за основу досвід роботи соціального партнерства ТОВ
«Електромонтаж», ПАТ «Криворіжіндустрбуд» по підготовці кваліфікова@
них робітників для будівельної галузі нової генерації.
2. Вважати одним із вирішальних чинників забезпечення якісної
підготовки кваліфікованих робітників @ будівельників, розроблення та
впровадження державних стандартів професійно@технічної освіти з про@
фесій будівельної галузі з урахуванням вимог роботодавця @ замовника
кадрів, техніко@економічного рівня та подальшої модернізації навчаль@
но@матеріальної бази ПТНЗ, навчально@практичних центрів при ПТНЗ з
будівельних технологій (ЦППРК № 1, КПБЛ, КЦППРКБГ).
3. В колективних договорах, договорах про співпрацю замовників кадрів
з навчальними закладами повніше використовувати передбачені зако@
нодавством пільги, які б забезпечували ефективну активізацію виробнич@
ників та ПТНЗ, в тому числі з питання модернізації навчальної бази зак@
ладів та впровадження новітніх технологій у підготовці робітничих кадрів,
проходження виробничої практики учнями, слухачами, студентами, на@
дання першого робочого місця та інші чинники, які впливають на якість
освітнього процесу.
4. В договорах між навчальними закладами та роботодавцями @ за@
мовниками кадрів закласти правові та економічні питання стимулюван@
ня навчальних закладів щодо розвитку навчально@матеріальної бази,
оплати праці, заохочення молоді, педпрацівників,
наставників, нау@
ковців, методистів, які б ґрунтувалися на взаємній зацікавленості та
відповідальності сторін через узгодження колективного договору
підприємств, щорічних договорів роботодавця і навчального закладу по
підготовці кваліфікованих робітників@будівельників нового покоління.
5. Постійно оновлювати зміст професійно@технічної освіти шляхом
впровадження у навчальний процес науково@технічних досягнень та
новітніх технологій, розробки та впровадження системи незалежного
оцінювання рівня професійної підготовки кваліфікованого робітника,
продовжити комп’ютеризацію та інформатизацію навчального процесу.
6. Вдосконалити систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників та працівників, які залучаються
до організації та проведення професійного навчання персоналу на ви@
робництві, впровадити обов’язковість їх стажування в умовах виробниц@
тва.
7. Сприяти впровадженню державно@громадського управління на@
вчальними закладами через активізацію батьківської та учнівської (сту@
дентської) громадськості і роботи піклувальних рад, тісну взаємодію з
місцевими органами влади, професійними, молодіжними, громадськи@
ми організаціями, з депутатами всіх рівнів, роботодавцями, керівника@
ми навчальних закладів.
8. Основною оцінкою роботи соціального партнерства вважати якість
освітніх послуг, наданих учням, студентам робочих оплачуваних місць
для виробничо@технологічної практики, їх подальше працевлаштуван@
ня та закріплення їх на виробництві.
9. При розробці колективного договору, проведенні міського конкурсу
на «Кращий колективний договір» (розділ молодіжної політики) та кон@
курсу «Краще підприємство @ замовник кадрів року», з метою заохочення
роботодавців щодо покращення рівня підготовки кваліфікованих робіт@
ників, започаткувати іменні відзнаки видатних людей міста та премії.
10. Засобам масової інформації ТРК «Рудана», ТРК «Криворіжжя», га@
зеті «Червоний гірник» та іншим друкованим виданням роботодавців вис@
вітлювати систематично у рубриках «соціальне життя @ освіта @ вироб@
ництво» досвід роботи, проблеми та їх вирішення.
11. Взяти до уваги, що створений міською службою зайнятості інфор@
маційний портал про наявність вільних робочих місць на ринку праці міста,
області та України, використовувати при працевлаштуванні випускників.
Учасники розширеної Піклувальної ради будівельних професій
та галузевої ради підприємців і промисловців

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” ».
Видавець: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”»
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ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН
ВІДЗНАЧИВ 75!РІЧЧЯ
(фоторепортаж нашого спеціального кореспондента Юлії Жук)

Районний вернісаж.
Тон задають юні музики.
Прапор Дзержинського
району в руках Героя
Соціалістичної Праці,
видатного металурга
сучасності Анатолія
Сторожука.

Виступає голова
Дзержинської
районної
у місті Ради
С. Д. Степанюк

Ювілярів вітають: міський голова Ю. Г. Вілкул, заступник голови облради В. О. Павлов,
секретар Криворізької парафії отець Віктор.

Єднання поколінь

Гості з міста/побратима Нижнього Тагіла
Юнь у казковому
танку

Сучасні
ритми

До наступних зустрічей та ювілеїв

Керівники Дзержинського району різних років

Наша
спортивна
гордість

До ювілею
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ЖОВТНЕВОМУ
(сторінками історії та сьогодення)
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН МІСТА КРИВОГО
РОГУ УТВОРЕНИЙ В ЧЕРВНІ 1936 РОКУ
КОРИТНІК
ВОЛОДИМИР
ВАСИЛЬОВИЧ
Голова Жовтневої
районної у місті ради
Народився 10 серпня 1964
року в с. Лисогірка Городоксь"
кого району Хмельницької об"
ласті. У 1989 році закінчив
Криворізький Ордена Трудового Червоного Прапору
гірничорудний інститут. Свій трудовий шлях почав з
1982 року слюсарем металургійного комбінату «Кри"
воріжсталь». З 1989 року по 1996 рік обіймав посади
від майстра до головного інженера будівельно"мон"
тажного управління «Житлобуд» акціонерного товари"
ства «Славутич». З лютого 1996 року по грудень 1997
працював комерційним агентом ТОВ «Бета ЛТД».
Близько 7 років віддав Центральному гірничо"зба"
гачувальному комбінату, де підіймався по кар’єрним
сходинкам від економіста, провідного інженера до на"
чальника відділу. З січня 2005 року по грудень 2007
року працював на керівних посадах Північного гірни"
чо"збагачувального комбінату. З грудня 2007 року
знову повернувся на Центрально"збагачувальний
комбінат, де очолив посаду заступника директора із
закупівлі і логістики, а з травня 2008 року – директор
із закупівлі і логістики управління комбінату.
У листопаді 2010 року обраний головою Жовтневої
районної у місті ради.
Нагороджений Грамотою Асоціації «Укррудпром»,
відзнакою Дніпропетровської обласної державної адмі"
ністрації – нагрудним знаком «За розвиток регіону», По"
чесною грамотою Дніпропетровської обласної ради, По"
чесною грамотою виконкому Криворізької міської ради.

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
ІВАНІЩЕН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Посада: голова виконкому Жовтневої райради депу"
татів трудящих м. Кривого Рогу.
На посаді: 1936"1941; 1944"1945 рр.

БОНДАРЬ КОСТЯНТИН ІСАКОВИЧ
Посада: голова виконкому Жовтневої районної ради
депутатів трудящих.
Дата народження: 1904 р.
На посаді: 1945"1952 рр.

ГАСЕНКО ГРИГОРІЙ МУСІЙОВИЧ
Посада: голова виконкому Жовтневої районної ради
депутатів трудящих м. Кривого Рогу.
Дата народження: 03.11.1910 р.
На посаді: 1952"1956 рр.

ПАВЛИШ МИКОЛА ДЕМ’ЯНОВИЧ
Посада: голова виконкому Жовтневої районної ради
депутатів трудящих м. Кривого Рогу.
На посаді: 1956 р.

КОВАЛЬ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
Посада: голова виконкому Жовтневої районної ради
депутатів трудящих м. Кривого Рогу.
Дата народження: 02.05.1920 р.
На посаді: 1956 " 1969 рр.

ПОПОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
Посада: голова виконкому Жовтневої районної ради
депутатів трудящих м. Кривого Рогу.
Дата народження: 1927 р.
На посаді: 1969"1983 рр.

ВОЛОШИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Посада: голова виконкому Жовтневої районної ради
народних депутатів м. Кривого Рогу.
Дата народження: 29.11.1937 р.
На посаді: 1983"1989 рр.

НІКУЛЬНІКОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Посада: голова виконкому Жовтневої районної ради
народних депутатів м. Кривого Рогу.
Дата народження: 10.10.1946 р.
На посаді: 1989"1993; 1994"2000 рр.

ЛУШПІЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Посада: голова виконкому Жовтневої районної ради
народних депутатів м. Кривого Рогу.
Дата народження: 07.11.1947 р.
На посаді: 1993"1994 рр.

ХІСНИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
Посада: голова Жовтневої районної у місті ради.
Дата народження: 15.09.1946 р.
На посаді: 2000"2010 рр.

КОРИТНІК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Посада: голова Жовтневої районної у місті ради.
Дата народження: 10.08.1964 р.
На посаді: з 2010 р.

Жовтневий район – один із найстаріших районів міста, який
зробив рішучий крок в історію освоєння Криворізького залі"
зорудного басейну. Бо саме тут, на території Дубової і Сухої
Балки, було видобуто перші пуди Криворізької залізної руди,
які були відкриті ще наприкінці ХІХ століття. Вони і сьогодні є
головними підприємствами по видобутку високоякісної заліз"
ної руди.
Жовтневий район м. Кривого Рогу, створений в 1936 році, є
одним з найстаріших районів міста, на території якого розпо"
чато освоєння Криворізького залізорудного басейну та один із
найбільших районів міста з населенням понад 134100 чоловік.
Площа Жовтневого району складає " 5953 га. До складу рай"
ону входять: 4 мікрорайони, 13 скверів, 4 парки, 271 вулиця
загальною протяжністю 527 км. Житловий фонд району " це
1054 багатоквартирних будинків різної форми власності та
6266 будинків приватного сектора.
Жовтневий район " це район"трудівник, тут розташовано 18
промислових підприємств. Одними з найбільших промислових
підприємств є три великі публічні акціонерні підприємства
гірничо"металургійного комплексу Кривбасу: „Центральний
гірничо"збагачувальний комбінат”, „Криворізький залізоруд"
ний комбінат” та „ЄВРАЗ СУХА БАЛКА”. Доречі, ПАТ „Централь"
ний гірничо"збагачувальний комбінат” " єдине підприємство в
Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний
способи добування руди, а також залучає до переробки відхо"
ди збагачення. ПАТ „ЦГЗК” спеціалізується на здобичі, пере"
робці і виробництві сировини для металургійної промисловості
" окатишів і залізорудного концентрату.
Жовтневий район сьогодні – це 73 навчальні, 11 медичних, 19
культурних та 7 спортивних закладів, створені людськими ру"
ками та розумом; житлові масиви: Зарічний, Індустріальний.
Сучасні об’єкти підприємництва збагачують особливим колори"
том та дизайном індустріальне обличчя теперішнього району.
Широко представлена історико"культурна самобутність райо"
ну: будинок і музей Олександра Поля, першого відкривача заліз"
них руд на Криворіжжі; будинок у житловому масиві Більшовик,
де в 1904 році знаходився перший соціал"демократичний осере"
док; старовинні вулиці: Ногіна, Дишинського, Ватутіна; адміні"
стративний будинок Криворізького залізорудного комбінату.
До пам’яток історії району відносяться, насамперед, меморіаль"
ний комплекс загиблим воїнам у районному парку, меморіал за"
хисниками Кресівської греблі, дві братські могили, пам’ятники
Б.Хмельницькому, М.Горькому, М.Фрунзе, М. Мусоргському.
Жовтневий район по"своєму унікальний, він зберіг у собі кра"
су і велич місцевої природи, має надзвичайно привабливий
природний краєвид. На Кресівському водоймищі, берегах річки
Саксагань, ставках створені зразкові пляжні зони відпочинку.
Парки, сквери та пляжні зони додають району індивідуальність
та неповторність. Улюбленим місцем відпочинку жителів став
світлодинамічний фонтан, що на вулиці Мусоргського.
За роки незалежності України в районі введено в експлуата"

цію біля 500 об’єктів малого та середнього бізнесу, завершуєть"
ся реконструкція вул. Мусоргського, управління навчання та
розвитку персоналу Публічного акціонерного товариства «Цен"
тральний гірничо"збагачувальний комбінат», будуються нові
дитячі та спортивні майданчики.
З року в рік район стає кращим та упорядковується завдяки
зусиллям промислових і комунальних підприємств та руками
прославлених людей, які створюють сторонки історії району,
серед яких:
" Бєльський Олександр Гнатович, заслужений діяч мистецт"
ва України,
" Вілкул Олександр Юрійович, голова Дніпропетровської об"
ласної адміністрації,
" Карнаух Микола Гаврилович, доктор медичних наук, про"
фесор, академік Академії гірничих наук;
" Тимошенко Павло Геннадійович, генеральний директор
публічного акціонерного товариства «Центральний гірничоз"
багачувальний комбінат» та інші.
Зробити життя мешканців району більш комфортним, зруч"
ним, добротним – мета й спільна праця громадськості,
підприємств, закладів та органів місцевого самоврядування.
Саме від наших спільних зусиль, самовідданої праці, любові
до своєї землі залежить добробут громадян району, його благо"
устрій, краса, сучасний дизайн та архітектура.
Ми з гідністю продовжуємо трудову естафету наших дідів та
прадідів заради миру й добробуту в нашому спільному домі.

Доля щаслива

СПОЛОХ ГАНГУТУ
Звук раптово зник. Плівка виявилася заїждженою. Таких залишилося лише дві. Фільми: «Ми з
Кронштадту» та «Чапаєв». Їх крутили мало нещодня. А то й по кілька разів у день. Для вільних
від бойової варти моряків та поранених. Події на екрані випливали із струменю світла кінопроE
ектора, а звука бракувало. То від того, що зверху лунала канонада. І фільми ті демонструвалися
в абсолютно екстремальних умовах. Уже багато діб тривала оборона півострова Ханко, або він
більше відомий, як Гангут.
У тих боях брав участь криворіжець
Іван Коваль. Сам він разом із родом своїм
походив із степової Єлісаветградщини
(Кіровоградська обл.). В Кривбасі опи"
нився разом із батьками. Занадто круто
взялася тоді влада за «реформи» на селі.
Від тих новацій населення села різко ско"
ротилося. Люди побігли до міст, аби там
загубитися. Так сталося і з Ковалями.
Вони стали городянами. Доля дорослих
пов’язалася з рудою, а діти росли стеб"
лятками самі по собі. Іван вперше зали"
шив рідну домівку навесні 1939 року.
Міцний, кмітливий. Шлях " один"єдиний.
На флот! Хотілося й ближче до своєї ок"
руги. Та й на Чорному морі тепліше, за"
тишніше. Івана Коваля повезли на Бал"
тику. Невдовзі він став курсантом шко"
ли радистів ім. Попова в Кронштадті.
Вона стала флагманом Балтійського
флоту в підготовці зв’язківців.
Пізньої осені 1939 року групу курсантів
по тривозі підняли із ліжок і невдовзі вони
опинилися в Карелії, де почалася війна з
Фінляндією. Морський радист послужив
сухопутним командирам. Іноді вони пода"
вали радіосигнали для морських ВПС.
Курсанти радіошколи іспити склали в ході
бойових дій, після їх закінчення їм вручи"
ли посвідчення і направили по місцях
служби на Балтику. Іван Коваль потрапив

до радіорубки військово"морської бази,
що на півострові Ханко. Він ще мав ста"
родавню назву – Гангут. Ті укріплення яв"
ляли собою форпости на шляху до Крон"
штадту та Ленінграду. Моряки тим пиша"
лися, а ще й тим, що стрічка на безкозирці
позначалася написом «Червонопрапор"
ний Балтійський флот».
База першою відчула на собі удар німець"
ких корабельних гармат. У розпалі стояли
«білі» балтійські ночі. Вони від заграви по"
жеж і вибухів стали ще білішими. Гарнізон
Ханко тримався через силу. Він ще й кон"
тратакувати встигав. Спромоглися відбити
у противника більше десятка малих ост"
ровів. Гангут витримав до тридцяти наваль"
них штурмів. Радіоголос захисників цих
позицій лунав до початку грудня 1941 року.
Моряки"гангутці відійшли тільки за нака"
зом командування. Тими грудневими ноча"
ми їх евакували катери. На той час старший
червонофлотець Іван Коваль встиг заліку"
вати рану, хоча страждав від контузії. Віз він
із собою гармонь свого загиблого друга Саш"
ка. Вони, якось, вивантажували снаряди і
потрапили під обстріл. Один одного тілами
прикривали. Через тиждень Іван Михайло"
вич таки назавжди втратив товариша. Його
прах прийняло сіре вологе каміння землі
Ханко.
Вже після війни ветерану БФ І.М.Кова"

лю вручили пам’ятний знак «Гангут. 1941
р. 164 доби оборони». Вважав по"праву
його бойовою нагородою. Носив із горді"
стю поруч з орденами Червоної Зірки та
медаллю «Зо оборону Ленінграда». А в
грудні 1941 року вдалося відпочити лише
дві доби. А потім всі на захист Ленінгра"
да! Зв’язківцю Івану Ковалю довелося
навіть на верхів’я Ісаківського собору
підніматися. Він таким чином корегував
вогонь батарей. Морські корабельні гар"
мати із відчутною ефективністю викори"
стовувалися під час осади міста над Не"
вою. Всі 900 діб витримав моряк з Криво"
ріжжя. Переможцем повернувся додому.
При цивільному житті почав лаборан"
том у КГРІ. А потім кар’єра складалася по
партійно"господарській лінії. Вікопомним
для Івана Михайловича став період з 1961
по 1969 роки. Тоді він очолив Жовтневу
райраду та райвиконком. То, мабуть,
найліпші роки в історії Жовтневого райо"
ну, коли міцніла його промисловість, зак"
ладалися нові мікрорайони. Недаремно
голова райвиконкому І.М.Коваль одержав
орден Трудового Червоного Прапора. Во"
лею долі Іван Михайлович увійшов в істо"
рію Кривого Рогу, як засновник Тернівсь"
кого району. Саме він, колишній гангу"
тець, став першим його керівником.
Н.Артеменко

РАЙОНУ – 75

ЖОВТНЕВЕ ФОТОРЕТРО

Учні СШ № 36 ім. Кірова ШУ ім. Кагановича щойно закінчили Гірники відпочивають у парку ШУ «Дубова Балка».
19311932 учбовий рік. П’ятикласники сфотографувалися
1939 рік. До початку війни 2 роки. Публікується
разом з педагогами на пам’ять. Публікується вперше.
вперше.

Герої серед нас

РЯТІВНИК ГРЕБЛІ
Плече боліло від того, що автомат у ру
ках бійців практично не замовкав. Сила
віддачі прикладу уже відчутно дошкуля
ла. А німці все лізли й лізли. Їх не можна
було пропустити на дамбу. Там сапери
капітана Голубчика продовжували знеш
коджувати вибухівку на греблі. Фашис
ти відчували, що їм у Кривбасі настав
кінець. Вони встигли підірвати головні
потужності КРЕСу, готувалися знищити
й дамбу водосховища.
Про це дізналися місцеві мешканці і
змогли повідомити командування 37ї
армії. Там швидко оцінили небезпеку й
сформували спецзагін під командуван
ням офіцера розвідвідділу підполковни
ка А.Шурупова. Криворіжці Іван Фурт,
Іван Гудзь, Михайло Санкевич взяли на
себе місію провідників. Вони непомітно
для ворога провели «шурупівців», і ті з
ходу вибили гітлерівців з греблі. І поки
сапери ліквідовували загрозу, решта
загону відбивала атаки противника. Той
легендарний бій увійшов в історію виз
волення нашого краю. Всі його учасни
ки одержали бойові нагороди. Іван Фурт,
зокрема, став кавалером медалі «За
відвагу». В ті дні він увійшов до складу
10ї гвардійської Криворізької повітря
нодесантної дивізії.
Та назавжди за Іваном Пилиповичем
закріпився почесний титул рятівника
греблі КРЕСу. А далі були бої в півден
них районах України, на території Мол
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давії, Румунії, Угорщини, Австрії.
Гвардії старшина Фурт відзначився в
нічному штурмі міста Печь. Коман
дарм37 генераллейтенант Шарохін
особисто вручив сміливцю орден Чер
воного Прапора. Кілька разів кров про
ливав. І завжди повертався до рідної
частини. Заслужив ще й орден Слави
3 ст. Повернувся на рідний рудник май
же одразу після Перемоги.
Колись гірники врятували його від
смерті. Хлопчина залишився круглим
сиротою. Батько загинув у кінці грома
дянської війни, так і не взнав, що наро
дився син. Мати померла на початку
страшних тридцятих. Повернувся фрон
товик і одразу взявся до роботи. Руки ску
чили без неї. Всі наступні роки віддав
руднику. То він звався ім’ям Кагановича,
то ХХ партз’їзду, то «Сухою Балкою».
Справжнє визнання до патріота і
визволителя рідного міста Івана Пили
повича Фурта прийшло дещо із запіз
ненням. Тільки в дні 50річчя визво
лення Кривого Рогу від німецькофа
шистських загарбників йому разом з
побратимами І.Гудзем та М.Санкеви
чем було присвоєне звання почесного
громадянина Кривого Рогу. Іван Пили
пович до того ж ще й повний володар
знаку «За заслуги перед містом». Тому
відзнаку йому вручали тричі.
С.Москаленко
Фото: 1. І. П. Фурт в 1945р. та в 1995р.

Знаменитості району

СЕБЕ І КРИВБАС
ПРОСЛАВИЛИ
Булда Степан Костянтинович, Герой Ра
дянського Союзу (1912, с. Вовчанка Петрівсько
го рну Кіровоградської обл. – 21.11.1965, Кри
вий Ріг). Із селян. Працював у колгоспі рідного
села. В Червоній Армії з листопада 1943. Учас
ник Великої Вітчизняної війни з січня 1944. Во
ював у складі 429 СП 52 СД 57 А 3го Українсько
го фронту. Кулеметник, червоноармієць. Відзначився в боях на
плацдармі Дністра в с. ГураБікулуй. Вів вогонь в оточенні. Осо
бисто знищив 24 фашисти. Герой Радянського Союзу Указом
від 13.09.1944. Після війни мешкав у Кривому Розі. Працював
на КРЕСі, ЦГЗК. Ім’ям названа вулиця в Жовтневому рні.
Рижов Михайло Іванович, Герой Радянсько
го Союзу (06.11.1922, с. Урахча РибноСлободсь
кого рну Татарстан, Росія – 04.1988, Кривий Ріг).
Із селян. Навчався в технікумі механізації, аерок
лубі. Закінчив Чкаловську військову авіашколу
пілотів (1944). Учасник Великої Вітчизняної
війни з червня 1944. Командир ланки 103 ШАП
230 ШАД 4 ПА 2го Білоруського фронту. Здійснив 123 бойо
вих вильоти на штурмовку. Герой Радянського Союзу Указом
від 15.05.1946. В армії до 1975, полковник. Працював на Лені
нському рудоремонтному заводі. Ім’я на Стелі Героїв, меморі
альній дошці. Нагороди: ордени Леніна, Червоного Прапора (2),
Вітчизняної війни 1 ст. (2), Червоної Зірки, медалями.
Циганков Василь Євдокимович, Герой Ра
дянського Союзу (29.04.1920, с. Сніжа Дмит
ровського рну Курської обл. – 16.06.1990, Кри
вий Ріг). Із селян. Працював у місцевому колгоспі,
на заводі в Москві. В армії з травня 1940. Учас
ник Великої Вітчизняної війни з червня 1941.
Пройшов бойовий шлях від Прибалтики до Бер
ліна. Гвардії старший сержант, командир відділення 72ї гвар
дійської окремої розвідроти 71 гв. СД 6 гв. А 1го Прибалтійсь
кого фронту. Відзначився в боях на Західній Двіні. Мав три по
ранення. Герой Радянського Союзу Указом від 22.07.1944. Зак
інчив Ярославське військове училище. В армії до 1960, майор.
Працював головою комітету ДТСААФ ЦГЗК. Ім’я на Стелі Героїв,
меморіальній дошці. Нагороди: ордени Леніна, Вітчизняної
війни 1 ст., Червоної Зірки, Слави 3 ст.
Шконда Дмитро Кирилович, Герой Радянсь
кого Союзу (22.08.1926, Кривий Ріг – 28.04.1945,
Берлін, Німеччина). Із робітників. В армії з трав
ня 1944. Учасник Великої Вітчизняної війни з
вересня 1944. Червоноармієць 986 СП 230 СД 53
А 1го Білоруського фронту. Відзначився в боях
за Берлін. Загинув у бою. Герой Радянського Со
юзу Указом від 15.05.1946. Похований у м. Костшин (Польща).
Ім’я на Стелі Героїв, в назві ЗОШ № 54, на 2х меморіальних
дошках.
Варфоломєєв Микола Іванович, почесний
гірник, заслужений наставник молоді України
(1980). (13.11.1936, Хмельницька обл.). Із селян.
Закінчив Криворізький гірничий технікум
(1976). У Кривбасі з 1962. Бурильник шахт «Цен
тральна», «Ювілейна» РУ ім. ХХ партз’їзду/ «Суха
Балка». Майстер підземного буріння. Нагороди:
ордени Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора,
Трудової Слави 3 ст.
Васютинський Микола Михайлович, керів
ник промисловості. (21.10.1936, Вінницька обл.).
Із селян. Закінчив КГРІ (1960). У Кривбасі з 1955.
У 19601961 технік інституту «Металургавтома
тика». В 19611996 майстер, секретар парткому,
директор ЛРРЗ/ВАТ «ЛЕМКАР». Очолював міське
відділення фонду миру. Нагороди: орден Трудо
вого Червоного Прапора, медалі.
Вовченко Віталій Володимирович, генерал
майор. (14.01.1942, Кривий Ріг). Із робітників.
Вихованець СШ № 36. У 19591961 токар РУ ім.
ХХ партз’їзду. В армії з квітня 1961.Військовий
льотчик. Закінчив Військовополітичну акаде
мію ім. Леніна. Очолював Військову Раду по
вітряної армії. Має 2,5 тис. годин нальоту. В за
пасі з 1994. Очолював Смоленську міську Раду. Нагороди: ор
дени Червоної Зірки, «За службу Батьківщині в Збройних Си
лах» 3 ст., медалі.
Гіль Павло Євстахійович, Герой Соціалістич
ної Праці (1981). (13.12.1937, Волинська обл.. –
22.10.2006, Кривий Ріг). Із селян. Закінчив П’я
тихатське училище механізації сільського госпо
дарства (1956). В Кривбасі з 1954. Працював лю
ковим на шахті № 5 РУ ім. Фрунзе, піднімав ціли
ну в Казахстані, бульдозеристом, екскаваторни
ком ЦГЗК. Член криворізького клубу екскаваторників«мільйо
нерів». Депутат Верховної Ради СРСР 10, 11 скликань. Лауреат
Державної премії України, СРСР. Встановив 2 світові рекорди
із навантаження руди. Нагороди: орден Леніна (2), Трудового
Червоного Прапора, знаки «Шахтарська слава» 3 ст., «За заслу
ги перед містом» 3 ст., медалями.
Гудзь Іван Пилипович, почесний громадя
нин Кривого Рогу (1994). (05.09.1917, Кривий
Ріг – 01.2003, там же). Закінчив Криворізький
гірничий технікум. Працював на шахтах ШУ
Червоногвардійське.Під час Великої Вітчизня
ної війни перебував у підпіллі. Учасник операції
із порятунку греблі КРЕСу в лютому 1944. Во
ював на фронтах. Працював машиністом на шахтах «Нова»,
«Гвардійська». Нагороди: орден Б.Хмельницького 3 ст. (Украї
на), Вітчизняної війни 1, 2 ст., знаки «За заслуги перед містом»
2, 3 ст.
Санкевич Михайло Іванович, почесний гро
мадянин Кривого Рогу (1994). (12.12.1917, Керч,
Крим – 01.2001, Кривий Ріг). Із робітників. На
вчався в Дніпропетровському музучилищі. В
армії з червня 1941. Обороняв Севастополь, Ста
лінград. Брав участь у порятунку греблі КРЕСу в
складі спецзагону 37 А. Працював на будівництві.
Нагороди: орден Вітчизняної війни 2 ст., медалі.
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ВКЛОНИМОСЯ ТИМ

(братські могили, пам’ятники, меморіальні дошки та знаки Жовтневого району)
Вогонь запалив учасник визволення Криво*
го Рогу Герой Радянського Союзу Романов.
Скульптор М.К.Вронський, архітектор А.Г.*
Олейников. Територія оточена чавунною
решіткою. Місце урочистостей мешканців
Жовтневого району.
***

Пам’ятник Богдану Хмельницькому (1595*
1657), українському гетьману, встановлений
у січні 1954 р. на однойменній площі в Жов*
тневому районі. Являє постать полководця
на повний зріст, який тримає правицею бу*
лаву. Скульптор О.В.Васякін, архітектор
В.П.Клочко. Виготовлений на замовлення
Держхудфонду України на честь 300*річчя
возз’єднання України з Росією спеціаліста*
ми заводу «Криворіжсталь». Залізобетон на
цегляному постаменті. Місце урочистостей
у Жовтневому районі.
***

Пам’ятник Максиму (Олексій Максимович)
Горькому (1868*1936), письменнику, відкри*
тий у 1959 (реставрований у 1969 р.) на тери*
торії ЗОШ № 71 у Жовтневому районі. Являє
постать у повний зріст у весняно*осінньому
одязі. В лівій руці тримає бриль. Виготовле*
ний із залізобетону на цегляному постаменті
спеціалістами Держхудфонду України.
***

Пам’ятник на честь загиблих гірників під
час обвалу ґрунту 01.05.1934 р. на ш. «Проф*
інтерн» ШУ ім. Кагановича, встановлений у
1939 р. Підданий реконструкції в 1979 р. з
перенесенням в сквер на розі вулиць Симбі*
рцева та Конституційної в Жовтневому рай*
оні. Являє 6*гранник із граніту, де викарбу*
вані фотографії та прізвища загиблих:
Г.Х.Айденяна, М.К.Деджувані, А.О.Доровсь*
кого, У.Ф.Ляпшея, Є.С.Мошиченка, Н.Ю.*
Шильмана. Реконструкцію провели архітек*
тор О.О.Савельєв, інженер О.Є.Мошиченко.
***

Пам’ятник композитору Мусоргському
Модесту Петровичу (1839*1881), встановле*
ний у 1957 р. на подвір’ї музичної школи №
2 (вул. Ватутіна, 33а) в Жовтневому районі.
Митець зображений у робочому кріслі в мо*
мент творчих роздумів. Скульптор О.В.Ва*
сякін. Виготовлений із залізобетону.
***
Пам’ятник полко*
водцю часів грома*
дянської війни Фрун*
зе Михайлу Васильо*
вичу (1885*1925),
встановлений
в
червні 1967р. у сквері
на фоні ПК ім. Фрун*
зе. Постать на повний
зріст у військовій
формі часів грома*
дянської війни. Виго*
товлений із скла май*
страми з Київського
худфонду. Стрічку на
відкритті розрізав
С.А.Шаповалов, який
воював під команду*
ванням М.Фрунзе. В
1984 р. відлитий із ча*
вуну на комбінаті
«Криворіжсталь» без
зміни форми. Архі*
тектор Б.П.Кохно.
***
Пам’ятник В.І.Леніну,
встановлений у квітні
1960 по вул. Петроза*
водській (фасад Жовтне*
вого райвиконкому) на
честь 90*річчя з дня на*
родження. Являє постать
на повний зріст, правиця
зведена в закликаючому
русі. Виготовлений із за*
лізобетону на постаменті
із цегли спеціалістами
майстерні Держхудфонду
України.
***

В.Г.Циганенко, Г.М.Строкань, Д.В.Войчи*
шин, Г.М.Хотін, В.П.Абрамчук, С.М.Бонда*
ренко.
***
Пам’ятний знак
на честь 50*річчя
ТЕЦ ім. Ілліча,
відкритий в листо*
паді 1979 в сквері
біля адмінкорпусу
ТЕЦ по вул. Елект*
ричній у Жовтнево*
му районі. Являє
прямокутну тумбу з цегли, в центрі меморі*
альна дошка із мармуру з написом про те, що
перша черга електростанції стала до ладу в
листопаді 1929 р. Проект художника*дизай*
нера В.Т.Андрєєва.
***

Братська могила героїв*підпільників
С.Т.Циганенка, Г.Г.Козакова, Б.Г.Малолєтка
та невідомих воїнів*визволителів, закладена
під час боїв за Кривий Ріг, на цвинтарі в сел.
Бажанове в Жовтневому районі. Меморіаль*
на плита із чавуну встановлена в 1967 р.
***

Меморіальна дошка на честь полководця
часів Великої Вітчизняної війни генерала
М.Ф.Ватутіна, встановлена на будинку № 2
однойменної вулиці в травні 1975 р. Являє
барельєф генерала та гранітну розетку з на*
писом, яка свідчить на честь кого названа
вулиця.
***
Меморіал на честь спецзагону 37 А під ко*
мандуванням підполковника А.М.Шурупо*
ва, який врятував від вибуху дамбу КРЕСу,
відкритий не березі Кресівського водойми*
ща в травні 1977 р. Являє собою композицію
з 3*х гармат. Протитанкова встановлена на
потужному постаменті з написами по боках
та датою подвигу – 1944 р. На майданчику
розташовані гаубиця та зенітка часів війни.
Бійці загону у кількості 200 осіб витягли з
греблі 3 т. вибухівки. Протягом доби відбили
8 ворожих атак. Архітектор С.Д.Буланов.
***
Пам’ятний знак на
честь видобутку 150*
мільйонної тонни то*
варної руди підземни*
ми потужностями РУ
ім. Комінтерну, відкри*
тий в червні 1979 р. по
вул. Кремлівській у
Жовтневому районі.
Символізує трудовий
подвиг гірників протя*
гом 1886*1979 рр.
Являє вагонетку, яка
обперезана циліндром
з трьома металевими
жердинами. Компози*
ція художника І.П.Мар*
ченка.
***

Меморіальна дошка на честь Маршала Ра*
дянського Союзу О.М.Василевського, вста*
новлена в травні 1985 на будинку № 28 одной*
менного бульвару. Напис на сірому граніті
свідчить, що бульвар носить ім’я видатного
полководця Великої Вітчизняної війни.
***

Меморіальна дошка на честь Героя Ра*
дянського Союзу Г.О.Скляра, відкрита на
споруді ЗОШ № 32 в листопаді 1967 р. На*
пис на сталевій брилі свідчить, що школі
присвоєне ім’я колишнього вихованця,який
загинув 19.07.1943 р. В 2005 р. піддана ре*
конструкції.
***

Братська могила воїнів*визволителів у
парку культури та відпочинку ім. 50*річчя
Радянської України по вул. Ватутіна в Жов*
тневому районі, закладена під час боїв за
Кривий Ріг. Меморіал споруджений у травні
1957 р. В центрі композиції постать солда*
та, який тримає прапор і шолом, та жінка з
вінком, що схилилася над Вічним вогнем.
Перед меморіалом – могила з 865 іменами.

Пам’ятний знак на честь вихованців Кри*
ворізької школи міліції (тепер Криворізька
філія ДДУВС), які загинули при виконанні
службових завдань, встановлений в 2009
перед спорудою філії в мікрорайоні 7*й Зар*
ічний у Жовтневому районі. Серед загиблих

Меморіальна дошка на честь Героя Ра*
дянського Союзу В.Ю.Шкапенка, встановле*
на в травні 1985 р. Напис на граніті свідчить,
що вулиця названа на честь воїна*патріота.
***
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СВЯТИМ МІСЦЯМ
Меморіальна
дошка на честь
Героя Радянсько
го Союзу В.О.Ди
шинського, вста
новлена в люто
му 1985 р. на бу
динку № 1 по од
нойменній ву
лиці. Напис на
сіробілому
граніті свідчить,
що вулиця назва
на на честь виз
волителя Криво
го Рогу.

Меморіальна дошка на честь Героя Ра
дянського Союзу М.І.Рижова, встановлена в
1933 на фасаді будинку № 12 по вул.
Невській. Напис на металевій розетці
свідчить, що в цьому будинку мешкав Герой
Радянського Союзу М.І.Рижов.
***

***
Меморіальна дошка на
честь Героя Радянського
Союзу
Д.К.Шконди,
встановлена в травні
1967 р. на споруді ЗОШ
№ 54 по вул. Казахській у
Жовтневому районі. На
пис на білому граніті
свідчить, що в цьому на
вчальному закладі на
вчався воїнпатріот, який
загинув в боях за Берлін.
***

Меморіальна дошка на честь Героя Радянсь
кого Союзу Д.К.Шконди, встановлена на ок
ремій тумбі у квітні 1975 р. на початку одной
менної вулиці. Постамент виготовлений із за
лізобетону. Напис на сірому граніті свідчить,
що вулиця названа на честь воїнапатріота.
***

Меморіальна дошка на честь бійців спец
загону підполковника А.М.Шурупова, який
врятував від вибуху дамбу КРЕСу, відкрита
в червні 2008 р. Адреса: вул. Десантна в
мікрорайоні Зарічний. Являє гранітну сте
лу з меморіальною розеткою, де вказано про
подвиг спецзагону. Під час відкриття висту
пав учасник операції, почесний громадянин
Кривого Рогу І.П.Фурт.
***
Меморіальна
дошка на честь
Маршала Радянсь
кого Союзу М.М.Ту
хачевського, вста
новлена в листо
паді 1979 на фасаді
будинку № 2 одной
менної вулиці. На
чавунній розетці
напис свідчить, що
вулиця названа на
честь військового
діяча
***
Меморіальна дошка
на честь Маршала Ра
дянського
Союзу
М.М.Тухачевського,
встановлена в листо
паді 1979 р. на фасаді
будинку № 79а на од
нойменній вулиці. На
пис на білому мармурі
свідчить, що вулиця на
звана на честь видатно
го військового діяча.
***

Меморіальна дошка на честь Героя Ра
дянського Союзу В.М.Симбірцева, встанов
лена у квітні 1985 на будинку № 2 одноймен
ної вулиці. Напис на червоному граніті
свідчить, що вулиця названа на честь героя
визволителя.
***

Меморіальна дошка на честь Героя Ра
дянського Союзу В.Є.Циганкова, встановле
на на будинку № 1 по вул. Кропивницького в
1992 р. Напис на металевій розетці вказує,
що тут мешкав Герой Радянського Союзу
В.Є.Циганков.
***

Меморіальна дошка на честь першого ле
гального засідання більшовицького осеред
ку ШУ «Дубова Балка», встановлена на фа
саді будинку № 39 по вул. Більшовицькій у
листопаді 1967 р. Напис на білому граніті
свідчить, що тут під керівництвом більшови
ка В.А.Валявка відбулися збори, де сформу
вався партійний комітет на чолі А.А.Канани
шева, гірника рудника «Суха Балка»
***

Меморіальна дошка на честь учасника ре
волюційних подій О.В.Панкєєва, встановле
на у квітні 1983 р. на фасаді будинку № 6 на
однойменній вулиці. Являє барельєф з чаву
ну та розетку з написом, на честь кого назва
на вулиця.
***
Меморіальна дошка на честь М.К.Кропив
ницького, встановлена в 1958 на фасаді бу
динку № 25 на однойменній вулиці. Напис
на граніті свідчив, що вулиця названа на
честь видатного українського драматурга.
Демонтована.
***

Меморіальна дошка на честь засновника
промислового видобутку руди на Кри
воріжжі О.М.Поля, встановлена на фасаді
будинку № 1 по вул. Дишинського (колишня
садиба О.М.Поля). Будинок споруджений у
1873, де до 1881 р. й мешкав Поль. Дошка
відкрита в 1986 р. Напис на чорному граніті
свідчить, хто мешкав у цьому будинку.
***
Меморіальна дошка на честь воїнаінтер
націоналіста В.В.Лошкула (19641984),
відкрита у квітні 1985 р. на фасаді ЗОШ №
57.Напис на розетці свідчить, що тут навчав
ся В.В.Лошкул, який загинув в Афганістані.
***

Меморіальна дошка на честь воїнаінтер
націоналіста М.П.Лисяка, встановлена в
лютому1989 р. на фасаді ЗОШ № 93 по вул.
Армавірській, 11. Складається з двох частин.
На білій розетці з мармуру написано, що тут
навчався М.П.Лисяк, який загинув в Афган
істані. На іншій, з червоного граніту, пода
ний портрет воїна.
***

Меморіальна дошка на честь воїнаінтер
націоналіста А.М.Рзянкіна, встановлена в
1989 р. на фасаді будинку, що на розі вулиць
Сержанта Рзянкіна та Кремлівської, № 30.
Напис на сталевій брилі свідчить, що вули
ця названа на честь кавалера ордена Лені
на, який загинув в Афганістані. Поданий
барельєф героя.
***
Меморіальна дошка на
честь воїнаінтернаціоналі
ста С.М.Калантая, встанов
лена на окремому флагштоці
з трьох брил у 1989 р. на по
чатку однойменної вулиці.
Напис на стелі свідчить, що
вулиця названа на честь
криворіжця, який загинув в
Афганістані.
***
Меморіальна дошка на
честь воїнаінтернаціонал
іста С.М.Калантая, встановлена в 1990 на
фасаді ЗОШ № 46 (вул. П’ятихатська). Напис
на розетці свідчить, що тут навчався С.М.Ка
лантай, який загинув в Афганістані.
***
Меморіальна дошка на честь пожежника
Ю.В.Мішуровського, встановлена в 2008 р. на
фасаді будинку № 9 по вул. Конституційній.
В.Бухтіяров

РІШЕННЯ РАДИ
№ 1/1 від 02.11.2011р.

Про нагородження
почесними відзнаками
Асоціації «Комсомолець
Кривбасу» з нагоди 75!річчя
заснування Жовтневого
району
м. Кривого Рогу
За багаторічну, плідну
працю, професіоналізм, по
слідовну змістовну роботу
по збереженню героїчних
традицій молодіжного руху в
районі, наполегливу діяльність
по патріотичному вихованню
студентської, учнівської та
робітничої молоді на кра
щих досягненнях стар
ших поколінь, та з наго
ди 75річчя з дня засну
вання Жовтневого райо
ну м. Кривого Рогу Рада
Асоціації вирішила:
1 . Нагородити Почес"
ною відзнакою громадської організації
«Криворізька міська Асоціація «Комсо"
молець Кривбасу» «За заслуги»:
" Квартюка Василя Михайловича вете
рана праці, секретаря комітету комсомолу
РУ ім. Карла Лібкнехта (19631966рр.), пер
шого секретаря Жовтневого, Тернівського
райкому Компартії України (19751988рр.),
наставника молоді.
" Шрубенко Лідію Григорівну  ветера
на праці, першого секретаря Жовтневого
райкому комсомолу України (1971
1977рр), наставника молоді
" Мурашка Володимира Леонтійовича
 ветерана праці, другого секретаря Жовт
невого райкому комсомолу України (1970
1974рр), наставника молоді
" Мосейчика Володимира Васильовича
 ветерана праці, заступника секретаря ко
мітету комсомолу ЦГЗК (19711975рр), зав
оргвідділом Жовтневого райкому Ком
партії України (19801985рр), наставника
молоді
" Трофименко Любов Семенівну 
підприємця, завсектором обліку та фінансів
Жовтневого райкому комсомолу України
(19871989рр.), наставника молоді;
" Малашка Євгена Івановича  підприє
мця, секретаря комітету комсомолу (1975
1977рр.), секретаря парткому ( 19771981
рр.) КЗРДА, голову комітету народного кон
тролю Жовтневого району (19811987рр),
наставника молоді;
" Бугая Віталія Анатолійовича  ветера
на праці, секретаря комітету комсомолу РУ
ім. Комінтерну (1976 1980 рр.), голову Жов
тневої районної організації Асоціація «Ком
сомолець Кривбасу», наставника молоді;
" Потапенка Анатолія Івановича  ке
руючого справами виконкому Жовтневої
районної у м. Кривий Ріг ради (2003  т/ч),
наставника молоді;
" Храплюк Ірину Михайлівну  секрета
ря комітету комсомолу ШПФ, завідуючу
сектором обліку та фінансів Жовтневого
райкому комсомолу України
(1985
1991рр), завідуючу загальним відділом
виконкому Жовтневої районної у м. Кри
вий Ріг ради, наставника молоді;
2 . Нагородити Почесною відзнакою
громадської організації «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець Кривба"
су» «Серце віддаю дітям»:
" Коритніка Володимира Васильовича
 голову Жовтневої районної у м. Кривий
Ріг ради (2010т/ч), наставника молоді;
" Хисного Володимира Федоровича  ве
терана праці, заступника голови (2010т/ч),
голову Жовтневої районної у м. Кривий Ріг
ради (20002010 рр.), наставника молоді;
" Швед Людмилу Григорівну  ветера
на праці, секретаря Жовтневого райвикон
кому, секретаря Жовтневого райкому Ком
партії України (19781987рр), наставника
молоді;
" Новікову Олену Володимирівну  за
ступника начальника архівного відділу
Криворізького міськвиконкому, завідуючу
сектором обліку та фінансів Жовтневого
райкому комсомолу України (1980
1982рр.), наставика молоді.
3. Рішення оприлюднити в друкова"
них ЗМІ та на веб"сайті Асоціації в ме"
режі Інтернет
Д.П.Степанюк, голова Ради
Асоціації «Комсомолець Кривбасу»,
народний депутат України другого
скликання, заслужений працівник
промисловості України,
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ДОЛЬНИКОВ А.М.:

«МЫ БЫЛИ

Из воспоминаний Дольникова Александра Моисеевича
члена Криворожской организации ЛКСМУ с 1919 г.

Родился 20 ноября 1901 года в Кри
вом Роге. Отец был кузнецом. Жили
бедно, семья состояла из 13 человек.
Отец, мать, дед по линии отца и нас
10 душ детей. Свои детские годы по
мню плохо, так как ничего светлого в
детстве не видел, кроме нужды, бес
конечных болезней членов семьи,
причитаний матери с жалобами на
горькую жизнь. Жили мы в хатема
занке с земляным полом. Квартира
состояла из комнаты и кухни с рус
ской печью и грубкой, отапливав
шейся соломой и навозными кирпи
чами. В центре комнаты стоял столб,
подпиравший потолочное бревно. От
столба к стене была протянута сит
цевая занавеска, разделявшая ком
нату на две неравные части. В ма
ленькой половине стояла кровать ро
дителей, а в большей стоял ничем на
покрытый стол из грубых досок, по
бокам стояли 2 лавки деревянные и
2 табуретки. На стене висело дешевое
зеркало, а над столом висела кероси
новая лампа с жестяным абажуром
(колпаком). С левой стороны столба
стоял видавший виды старый платя
ной шкаф. Вот и вся меблировка
квартиры. Пища была однообразная.
По утрам картошка в мундире с круп
ной солью. Зимой еще подавалась
квашеная капуста, и нарезался хлеб
ломтями. Все одновременно сади
лись за стол, дед произносил молит
ву, и мы приступали к еде. Затем по
давался большой самовар ведра на
полтора, и каждому мать наливала
чаю в кружку размером с поллитро
вую банку и давала по четверти кус
ка сахара. Каждый норовил с этим ку
сочком сахара одолеть кружку чаю и
съесть кусок хлеба. Если ктолибо
просчитывался с температурой чая
или ему не хватало сахару, то он до
ливал чай без сахара, а с солью, так
как сахара больше не положено было.
На просьбы когонибудь из детей до
бавки сахара, ответ был неизмен
ный: «Я что, вам графиня Бобринс
кая? Что у меня свои сахарные заво
ды? Вас много, а отец один». Продол
жать разговор на эту тему было бес
полезно. Мать была неумолима, и не
потому, что она была скупая, нет.
В доме вечно царила нужда. Обед
состоял из неизменного постного
борща, называвшегося почемуто
фальшивым борщом. На второе по
давалась традиционная пшенная
каша, чутьчуть заправленная пост
ным маслом. Ужин подавался из ос
татков обеда. И так на протяжении
многих лет. Изредка борщ заменялся
постным супом из фасоли или горо
ха, а на второе вареная кукуруза.
Иногда бывали и «мясные» дни. Мяс
ной обед состоял из требухи, начи
ненной пшеном. От варки требуха
разбухала, и каждый получал по кус
ку «мяса». Эти дни были большим ис
ключением из обыденной жизни.
Один раз в неделю мать пекла хлеб и

делала пампушки с чесноком. Этот
день мы ждали с нетерпением. Да и
что могло быть лучше свежих пампу
шек с чесноком, хоть «аромат» чесно
ка разносился по всему двору. Но та
ких семей, как наша, было немало
среди рабочей бедноты. Исключени
ем бывали пасхальные дни. На Пас
ху мы ели мясные обеды, бывала
рыба, и мать пекла вкусные штучки.
Но Пасха быстро проходила, к тому
же, она бывала раз в году, и все начи
налось снова. Игрушек у нас никаких
не было. Девочки делали себе тря
пичные куклы, а лицо разрисовыва
ли химическим карандашом, а маль
чишки играли в «цурку» или в «лапту»
с самодельным мячом. Мы завидова
ли детям, которые ели мороженое за
1 коп. Нам на это денег не давали.
Чтобы покататься на карусели, надо
было платить 1 коп., но денег не было.
Мы выходили из положения: три раза
крутили карусель и за это один раз
катались бесплатно. Какая была ра
дость, сидеть верхом на коне и вер
теться, воображая, что ты мчишься
в атаку. Лубочных картинок с ура
патриотическими сюжетами было
хоть отбавляй. Каждый из нас мнил
себя генералом Скобелевым или ге
нералом Мищенко героями русско
турецкой и русскояпонской войн.
Город Кривой Рог, или вернее мес
течко Кр. Рог, как он тогда называл
ся, был очень пыльным летом и гряз
ным осенью, зимой и весной. Моще
ных улиц не было, а тротуаров и по
давно. Электричества и телеграфа
также не было. Только на рудниках
акционерных обществ «Брянского»,
«Бельгийского», французского «Про
виданс» было проведено энергоснаб
жение. Средствами связи служили
только извозчики. Весной вся грязь
с гор и территории базара грязными
жидкими потоками устремлялась
вниз в центр, на почтовую ул. (ныне
ул. К.Маркса). В это время улицу мож
но было перейти только по деревян
ным мосткам. Периодически с По
чтовой улицы грязь сгребали щита
ми в Голодяевский переулок и спуска
ли в реку Саксагань. Для этой цели
изготовлялся щит, в него впрягали 4
6 лошадей и сгребали грязь. Город ос

вещался несколькими керосиновы
ми фонарями, один из них висел у во
лостного управления, один у сельско
го управления, один у гданцевского
моста и еще коегде. Магазины мест
ных купцов Либермана, Соболева,
Переверзева, Слободского, Тульчин
ского и др. Освещались газовыми фо
нарями или лампами, и свет от них
падал на улицу. После закрытия ма
газинов наступал мрак, и жизнь в го
роде замирала. Пройти в темноте
было невозможно, лишь изредка
можно было встретить одиноко ша
гающую фигурку с ручным фонарем
в руках, спешащую кудато. В городе
был единственный кинотеатр
«Чары», принадлежавший некоей
Карпенко. Работал он только по вос
кресным дням в светлое время суток
и давал по 23 сеанса немых фильмов
в сопровождении пианино. Киноте
атр почемуто называли «биографом»
или «иллюзионом», демонстрировали
фильмы: «Грех», «Во власти греха»,
«Дочь пивовара», «Героический под
виг Василия Рябова» и т.д. Програм
ма строилась по определенному пла
ну: в начале «видовая картинка» (хро
ника), затем драма из 34 частей, а в
заключении «комедия» с участием
Макса Линдера, Пренса или Глупыш
кина. В конце каждой части в зале за
жигался свет, пока киномеханик го
товил очередную часть фильма.
Электричество вырабатывалось дви
гателем, который все время пыхтел.
Городские постройки преимуще
ственно представляли собой глино
битные украинские хаты, исключе
ние составляли «АзовскоДонской
банк», «Международный коммерчес
кий банк», «Купеческий банк», «Обще
ство взаимного кредита» и магазины
крупных торговцев, которые были 2
х этажными и добротными. Весь этот
ансамбль «украшала» Николаевская
церковь (сейчас на этом месте памят
ник Ленину) и каменный дом свя
щенника. На Базарной улице (ныне
ул. Октябрьская) были две гостини
цы «Россия» и «Петербургская», где ос
танавливались приезжавшие по де
лам коммивояжеры, окрестные по
мещики и пр.»деловой люд».
На Вокзальной улице был Купечес
кий клуб, каменное двухэтажное зда
ние, где господа по ночам играли в
карты, выигрывали или проигрыва
ли целые состояния. Во дворе клуба
был сад, так и называвшийся «Клуб
ный сад», в который пропускали толь
ко по билетам. В Саду под навесами
стояли 2 бильярда, где играли на
деньги, в центре располагалась эст
рада, на которой по вечерам играл
оркестр. Сад освещался разноцвет
ными лампочками. Был ресторан, где
готовили вкусные блюда, и аромат
разносился вокруг, вызвал аппетит,
от которого слюнки текли у тех, кто
не в состоянии быть посетителем это
го Сада и ресторана. Глядя через за
бор, мы, мальчишки, бесплатно слу
шали музыку, вдыхали запахи блюд,
которые подавали господам и лицез
рели пирамиды бутылок с различны
ми винами и фруктами. Еще там был
летний крытый театр, где изредка
выступали приглашенные труппы
артистов или отдельные исполните
ли. Накануне первой мировой войны,
в 1913 или 1914 г. некий Почтман по
строил свою электростанцию. Поста

Конный отряд криворожской милиции (1920);

вил 2 дизеля с динамомашинами и
дал электросвет. Электросветом
пользовались банки, магазины круп
ных торговцев и квартиры местной
буржуазии. Беднота оставалась с ке
росиновыми лампами или коптилка
ми. Приблизительно в это же время
провели и телефонную линию, обслу
живающую тех же господ.
На Извозчичьей ул. (ул. Янова)
была стоянка извозчиков. Грязь и
смрад вечно стояли на этой улице,
которая никогда не высыхала, даже
в самое жаркое лето. Лишь изредка
зимой грязь замерзала. На этой ули
це с одной стороны были лабазы
скупщиков хлеба, а напротив стояли
арбы, фургоны, подводы крестьян,
приезжавших продавать зерно. Бли
же к Николаевской улице (ныне Ле
нина) стояли извозчики, а за ними
биндюжники и грабари. В городе был
единственный автомобиль, принад
лежавший управляющему Гданцевс
ким чугуннолитейным заводом Пу
хальскому. Автомобиль «Бенц» имел
вид фаэтона, рычаги тормозов нахо
дились справа на подножке машины
за дверцей. Там же находилась сиг
нализация, 3 груши и 3 рожка. Все
население обувалось в сапоги или
резиновые боты, а летом многие хо
дили босиком с подвернутыми шта
нами, особенно молодежь и маль
чишки. Другой обувью нельзя было
пользоваться изза грязи, а когда на
возвышенностях грязь просыхала, то
стояла едкая красная рудная пыль,
так как руду возили на гданцевский
завод на грабарках.
В городе было несколько «монопо
лек», где государство торговало вод
кой. Частная торговля водкой была
запрещена. На водку существовала
государственная монополия. Но зато
было много трактиров, кабаков и
прочих злачных мест. Особенно мно
го было всяких харчевен, где изпод
полы торговали водку на Базарной
(ныне Октябрьской) улице. Чем здесь
только не пахло. Запах кислой капу
сты смешивался с запахами лука и
чеснока. Запах жареной рыбы сме
шивался с запахами горелого масла.
Торговля этой снедью производилась
с рундуков, столов и просто с табуре
ток. Мух роились миллиарды, грязь
и вонь невыносимая, но никому не
было дела до этой антисанитарии.
Тут же рядом размещались лавчонки
старьевщиков, сапожников и всякие
рундуки с мануфактурой. Рядом
были 2 магазина братьев Осадчих,
торговавших иконами и книжками
из жития святых, лубочными плака
тами и антисемитскими брошюрка
ми. По улице важно расхаживал го
родовой Рубанов, толстый и усатый.
Этот «блюститель порядка» не заме
чал ни яичной скорлупы, ни арбуз
ных корок, ни отходов от картошки,
лука, дынь, капусты и пр. овощей и
фруктов. Выше по Базарной улице на
месте нынешней пожарной команды
стояла полуразвалившаяся казарма
времен русскотурецкой войны. Она
служила общественной уборной для
приезжавших на базар. Внутри ка
зармы можно было передвигаться
лишь по большим глыбам ракушеч
ника, и горе тому, кто оступится. Он
погружался в эту клоаку и ни один
час тратил на приведение себя в по
рядок, тем более, что воды близко не

было. Воду добывали только в колод
цах. За казармой находился рыбный
ряд, где с возов, поставленных на ко
лодки, торговали рыбой. Здесь вся
земля, вернее грязь, была пропитана
запахами тухлой рыбы. Справа от ка
зармы был овощной ряд. Здесь веч
но пахло гнилой капустой и прочими
овощами. Мух было неподдающееся
учету количество, десятками броди
ли огромные крысы. Никакой борьбы
с этой заразой никто не вел. В резуль
тате в 1911 году вспыхнула эпидемия
холеры, унесшая сотни человеческих
жизней в могилу. В городе была одна
земская больница, которая всегда
была переполнена. Было также в го
роде несколько частных врачей. Мно
гие семьи из бедноты пользовались
услугами бабок и знахарей. Беднота,
как правило, жила на окраинах горо
да «Тарапаковке», «Черной горке»,
«Красной балке». На рудниках, где
жил рабочий люд, районы называ
лись «брехаловка», «сучий куток», «на
халовка» и прочие оскорбительные
наименования. Вот в такой матери
альной, духовной и «культурной» об
становке жили мы, будущие комсо
мольцы Кривого Рога и наши сверст
ники.
В школу я пошел в 1909 году. Учил
ся в бесплатной благотворительной
школе. Мать купила мне сумку из гру
бой мешковины, выкрашенной в зе
леный цвет с рисунком петуха. Пер
вые 2 года я ходил в школу один, за
тем подрос и младший брат. Сапог на
всю семью была одна пара, и мать
водила нас в школу поочередно. Она
снимала сапоги с меня, одевала мне
постолы, а с сапогами шла за братом.
Таким же порядком она забирала нас
со школы. Учился я прилежно, но
было трудно, так как заниматься
приходилось по учебникам, куплен
ным в складщину, и тогда, когда учеб
ник был свободен. Если учесть, что ко
всему мне, как старшему, приходи
лось еще нянчить младших братьев
и сестер, то на приготовление уроков
времени почти не оставалось, а в
школе учитель Богуславский за не
приготовленные уроки бил линейкой
по рукам (ладоням), причем в торце
вой части линейки была вмонтирова
на медная проволока. После такой эк
зекуции ладони очень болели. Жало
ваться дома было бесполезно, так как
там считали, что если учитель бьет
ученика или ставит в угол на колени,
то за дело. Мол, он «учит». Спасибо,
что детей учат бесплатно. Целой тра
гедией бывало, когда я просил у ма
тери 2 копейки на тетрадь. В таких
случаях я получал ответ: «Это же ра
зорение, ведь я тебе на прошлой не
деле давала 2 копейки на тетрадь». Я
отвечал, что, то была тетрадь для рус
ского языка, а теперь нужна для
арифметики. Тогда мать требовала
старую тетрадь, проверяла, вся ли
она исписана, давала подзатыльник
за то, что не экономно пишу и остав
ляю промежутки между колонками
цифр, но 2 копейки давала. Через не
делю все повторялось снова. Однаж
ды мать ушла на базар за несложны
ми покупками на обед, а меня оста
вила нянчить малышей. Я ей сказал,
что мне нужно сделать уроки. Она от
ветила: «Черт не хватит твоего учите
ля, успеешь сделать уроки попозже».
Когда она ушла, ктото из малышей
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разбил нечаянно глиняную миску.
Когда мать вернулась домой и увиде#
ла разбитую миску, то она в первую
очередь побила меня полотенцем, а
затем дала шлепков виновнику про#
исшествия. Я от обиды сбежал из
дома и вернулся лишь вечером, ког#
да отец уже пришел с работы. Он
меня усадил рядом с собой и накор#
мил, а дед лежал на печи и все вор#
чал, что отец вместо того, чтобы меня
наказать за то, что поздно явился,
наоборот, кормит, и предсказал, что
из меня выйдет вор и бандит. Мой дед
вечно ворчал, всех поучал и получал
удовольствие, когда кого#нибудь из
нас наказывали. Мы деда не любили,
но боялись его и слушались. На сле#
дующий день я пришел в школу с не#
приготовленными уроками. Учитель
Богуславский поставил в классе в
центре табуретку и больно меня по#
рол ремнем на виду у всего класса. Я
встал, схватил свою сумку и выбежал
из класса, не обращая внимания на
окрик учителя: немедленно вернуть#
ся. Я бежал, не оглядываясь, к речке
Ингулец, где лег на траву под плаку#
чей ивой. У меня было горячее жела#
ние поджечь школу, камнем разбить
голову учителю за издевательства и
куда#либо удрать из дому. Но мне
было жаль отца и мать, которых я
очень любил. Вечером я пришел до#
мой потрясенный, с сильной голов#
ной болью. Мать пощупала голову и
сказала отцу, что у меня жар, и что я
весь горю. Ночью я бредил и во сне
вспоминал учителя. Проболел я 3 не#
дели. К нам приходил земский врач
Абрамичев и лечил меня, давая из
больницы бесплатные лекарства.
Врач сказал матери, что все скоро
пройдет, и я выздоровею, что у меня
сильное нервное потрясение. Мать
мне приносила рюмочку сметаны,
яичко и яблоко. Но я плохо ел и силь#
но исхудал.
Когда я немного поправился, я рас#
сказал матери о том, что меня в шко#
ле учитель порол за неприготовлен#
ные уроки. Мать ответила: «Конечно,
бить ребенка бедняка много охотни#
ков, пожалеть ребенка только неко#
му». Во время моей болезни меня на#
вещали мои лучшие школьные дру#
зья: Голдовский Аркадий, Лукацкий,
Ротштейн, Цитрон, # которые потом
вместе со мной сражались в 1#м Кри#
ворожском коммунистическом полку
и стали первыми комсомольцами в
1919#1920 гг. Лукацкий и Цитрон по#
гибли в боях с контрреволюционны#
ми бандами. После моего выздоров#
ления, я категорически отказался
идти в школу, и на семейном совете
было принято решение отдать меня
«в люди». Так, не окончив 4#й класс, я
пошел зарабатывать себе кусок хле#
ба за 30 руб. в год на табачный склад
Каданера в 1913 г. Официальный ра#
бочий день был 12#ти часовой, фак#
тически он длился 13#14 часов, осо#
бенно в летнее время. Обязанности
мои были несложные, с утра до вече#
ра я таскал ящики с махоркой, таба#
ком или папиросами. То разгружал

биндюги, привозившие со станции
табачные изделия, то складировал на
складе или, наоборот, со склада для
отправки. Целый день дышал табач#
ной пылью, чихал и задыхался.
Через год в 1914 г. началась пер#
вая мировая война. Отца, как и мно#
гих других рабочих и крестьян, моби#
лизовали в царскую армию. Буржуа#
зия же откупалась или фиктивно за#
числялась на шахты шахтерами, ра#
ботающими на оборону, получала
броню и в армию не призывалась. Я
помню проводы мобилизованных. Во
дворе волостного правления собра#
лись многие сотни мобилизованных
жителей города, а у ворот огромные
толпы провожающих: жены, матери,
старики, дети. После переклички
всех мобилизованных построили в
колонну по 4 человека, была подана
команда, заиграл оркестр, и колонна
двинулась к гданцевскому мосту по
пути на ст. Кривой Рог. На мосту было
протянуто белое полотнище с надпи#
сью: «Счастливого пути, криворож#
цы, желаем Вам вернуться с побе#
дой». До ст. Кривой Рог народ двигал#
ся пешком по пыльной дороге 4 вер#
сты. Пыль была красной от растертой
руды, солнца не видно было из#за
пыли, а жара стояла невыносимая.
Все вспотели, пыль забивала рот, нос
и глотку, по лицу катился липкий
красный и грязный пот. Лица стали
бронзовыми, как у индейцев, и я
вспоминал часто героев прочитан#
ных мною книг. Особенно я любил
книги Фенимора Купера, а также «Хи#
жину дяди Тома», «Морские расска#
зы» Станюковича. Тогда, конечно, я
и представить не мог, что позже и сам
буду участником увлекательных и
интересных морских путешествий,
на себе испытаю тяжелый труд моря#
ка.
На вокзал мы пришли часам к 3#4
дня под беспрерывный плач и причи#
тания провожающих. Мобилизован#
ные шли, понурив голову. У каждого
была своя дума: «На кого оставить
жену и детей, и кто о них позаботит#
ся? За что я должен идти на смерть?
Кому нужна война и кто ее затеял?»
Эти и другие высказывания проноси#
лись по толпе. Вскоре началась по#
грузка в поданный эшелон из товар#
ных вагонов. Женщины подняли
крики и вопли, расположились на
рельсах и не хотели уходить с путей.
Пристав и городовые в этот раз были
исключительно вежливы и упраши#
вали: «Господа, господа, да нельзя же
так, встаньте, пожалуйста». Часа пол#
тора – два длилось уговаривание, и,
когда народ поднялся, поезд тронул#
ся в путь. Многие тогда не знали, что
им не суждено больше с фронта вер#
нуться домой. После отправки эшело#
на мы возвращались домой, и шли,
словно с похорон. Дома сразу стало
пусто, мать все время плакала и при#
читала: «Как мы теперь будем жить?»
Вскоре в Кривой Рог приехал на ос#
вящение госпиталя Херсонский гу#
бернатор барон Фон Гревениц. Он
стал еще толще после 1911 года, ког#

да он 1#й раз приехал в Кривой Рог на
закладку памятника царю#«освобо#
дителю» императору Александру вто#
рому, в ознаменование 50#летия «ос#
вобождения» крестьян от крепостной
зависимости. В этот раз он приехал
без парадной формы, попроще. Его
обступили жены мобилизованных
(это происходило на том месте, где
ныне стоит историко#краеведческий
музей, в то время там стояло здание
госпиталя, а затем казначейства).
Все плакали и просили помощи. Он
ответил, что многосемейным будет
оказана помощь по указу его величе#
ства государя#императора. Он при#
казал адъютанту собрать прошения.
Через месяц матери, как многосемей#
ной, назначили вспомоществование
(так мудрено именовалась помощь)
аж 3 р. 20 коп. в месяц. Нечего ска#
зать, царь «позаботился». Нужда в
доме с каждым днем становилась все
больше и больше. В связи с войной
росла дороговизна, спекулянты и ку#
лаки наживались на повышении цен,
а беднота еще больше голодала. Мать
уходила на поденку, кому постирает,
кому побелит хату, и зарабатывала
гроши. Я и младший брат вместе за#
рабатывали 5 руб. в месяц, да 3 руб.
20 коп. давала «казна». На эти сред#
ства жили. Дед болел и еще больше
ворчал. К концу дня мы очень уста#
вали и быстро засыпали. Спали мы,
дети, все на земляном полу. Мать сте#
лила камышовый мат, поверх него
рядно, давала 2 подушки с цветными
ситцевыми наволочками, кому не
хватало места на подушке, сворачи#
вал пиджак под голову. Простыней не
было. Укрывались одним одеялом,
протянутым поперек, и старым от#
цовским пальто. Дед спал на печи и
всю ночь кряхтел и стонал. Добро,
что в квартире было тепло. Раз в не#
делю старшие дети ходили в баню, а
младших мать сама мыла в корыте и
расчесывала волосы густым гребнем.
В 1915 году отец вернулся с фронта
калекой. Мать была рада, что отец
остался жив, и благодарила Бога, что
он сохранил жизнь отца для детей. Я
в это время уже 2 года работал, и за#
рабатывал уже 5 руб. в месяц. Мой
новый хозяин Тульчинский, наряду с
различного рода кличками, которы#
ми он меня называл, нередко давал и
подзатыльники, так, просто, без при#
чины, «для порядка», желая подчерк#
нуть свою власть надо мной. Я мол#
чал и терпел, подавляя в себе обиду,
а мать все повторяла: «Терпи, сынок,
хозяин дает нам кусок хлеба». Но уж
больно горьким был этот хлеб. В 1916
году меня вовлекли в профсоюз, име#
новался он обществом взаимопомо#
щи рабочих и служащих, председате#
лем его был Киселев. На собраниях,
которые изредка проходили, я впер#
вые услышал слово забастовка,
смысл которого я еще не понимал,
лишь после февральской революции,
когда свободней стало говорить, я
стал понемногу разбираться, что и к
чему.
Окончательно мое политическое

1920 год. Штаб красногвардейского
отряда в Тернах

Командиры Криворожского красногвардейского отряда.
Справа П.П.Чечель (первый в папахе)
мировоззрение определилось после чае, и всегда требовал от своих под#
немецкой оккупации в 1918 году, ког# чиненных твердого выполнения ин#
да я увидел немецкий произвол, гра# струкций и наставлений по уходу и
беж хлеба, скота, птицы и пр., рас# хранению оружия.
стрелы, а за ними петлюровщину с ее
В июле 1966 года ко мне приехал
батьками и атаманами. Эти уголов# погостить мой брат Семен с семьей,
ные шайки «самостийников». Я окон# и за обеденным столом мы вспомни#
чательно и бесповоротно встал на ли этот случай. Брат высказал обиду,
путь советской власти. Когда же в мае что я его наказал через 7 дней после
1919 года стал формироваться 1#й происшествия. На что я ему ответил,
Криворожский коммунистический что всякое преступление должно
полк, я вместе со многими моими быть наказуемо, независимо от дав#
друзьями добровольно записалися в ности. Мы все смеялись над детски#
этот полк. На следующий день уже ми проказами. За столом сидели мои
дрались с бандами атамана Григорь# дети и внуки. Самая маленькая внуч#
ева под Блакитной, Высокопольем, ка заметила: «Дядя Семен нехолосый,
Большой Александровкой и Белой он чуть не убил моего дедуленьку».
Криницей, а после разгрома банд
В 1922 году я вступил в партию и
Григорьева, мы в июле 1919 г. органи# в тот же год по комсомольской моби#
зовали первую на Криворожье комсо# лизации ушел служить на флот. Вос#
мольскую организацию в составе 15 станавливать «красный Балтийский
человек. Там, в комсомоле, под руко# флот». Скоблили ржавчину, чистили
водством видных большевиков Сиво# ил, осваивали специальности, по#
лапа, Фесенко, Михно, Воробьева и том на этих кораблях ходили в пла#
др., возглавлявших УКОМ партии, вание, и снова учились. В Великой
мы, молодые комсомольцы, закаля# Отечественной войне участвовал не
лись в настоящих большевиков и яв# только я, но и 2 моих сына, Влади#
лялись верными помощниками мир и Леонид. Владимир погиб на#
партии. Чем только мы тогда не за# кануне окончания войны, погибли
нимались. В продотрядах, в отрядах также на фронте и 3 моих брата. Уво#
ЧОН по борьбе с бандами Клепача, лился я в отставку по болезни, буду#
Иванова, Свища и др., орудовавших чи награжденным 5#ю орденами и 7#
в 1920#1922 годах в Криворожском ю медалями, в том числе орденами
уезде. Патрулировали по городу, ох# Ленина и Красного Знамени. Ушел
раняя советские учреждения и мир# служить юношей, а вернулся седым
ный сон граждан. Вели непримири# пожилым человеком. Вот вкратце и
мую борьбу с мелкобуржуазными вся моя автобиография. Подробную
юношескими организациями «Со# книгу о криворожской организации
кол» (великодержавная юношеская комсомола, ее людях, ее жизни и
организация), « Юнацька спілка» борьбе в 1919#1922 гг. я написал под
(петлюровская мелкобуржуазная названием «Так начинался сегод#
юношеская организация), «Маккаби» няшний день». Она получила высо#
(еврейская националистическая кую оценку и по мнению издатель#
мелкобуржуазная организация). Все ства, и обкома комсомола. Эта кни#
они в то время существовали легаль# га является хорошим материалом
но. Борьба шла за влияние на моло# для воспитания молодежи на приме#
дежь. Борьба упорная, непримири# рах их отцов и дедов, комсомольцев
мая, доходившая зачастую до кулач# периода гражданской войны. В зак#
ных потасовок. Но в этой борьбе мы лючение я обращаюсь к своим зем#
вышли победителями, ряды наши лякам, комсомольцам Кривого Рога
росли, мелкобуржуазные организа# и всей молодежи. Вглядитесь в про#
ции разваливались, а ее вожаки ока# шлое, сравните с настоящим и пред#
зались в лагере врагов революции. ставьте себе будущее. Как без про#
Следует добавить, что вся эта работа шлого не могло быть настоящего,
велась в условиях гражданской вой# так без настоящего не может быть
ны, голода и разрухи, когда зачастую будущего.
приходилось браться за оружие, что#
Фамилии первых комсомольцев,
бы отстоять город от налетов кулац# вступивших в комсомол 15 июля
ких банд. В этой борьбе погибли мно# 1919 года и положивших начало ком#
гие из моих товарищей: Тамарин, сомола Криворожья:
Цитрон, Голдовский Марк, Безбо# 1. Грингут Семен (он же 1#й секре#
родько, Шпоркин и многие другие. Я
тарь КСМ организации) # умер от
помню, вернувшись с отрядом из
тифа в январе 1920 г.
Широковского района, где мы вели 2. Понтрягина Фаня # умерла
борьбу с бандой Иванова, я наведал# 3. Дольников Александр # живет в
ся домой, отец умирал. Мать дала мне
Одессе по ул. Комсомольской, 57,
поесть в кухне, и вдруг раздался выс#
кв. 4
трел. Пуля попала мне в картуз, про# 4. Голдовский Аркадий # живет в г.
била его, сбила с головы и ушла в сте#
Алматы, Джамбула, 106б, кв. 24
ну. Все испугались, в том числе и я, а 5. Бездольный Юзик # погиб в Оте#
виновник сбежал. Оказывается, ког#
чественной войне
да я пришел домой, то револьвер 6. Голинский # умер
«Смит#Вессон», заряженный одним 7. Голосовский Семен # погиб в 1937
японским винтовочным патроном, я
г.
положил на шкаф, а карабин взял с 8. Казаков (впоследствии разложил#
собой в кухню. Мой младший брат
ся и был исключен)
Семен, которому в то время было лет 9. Шварцштейн Иосиф # умер от ту#
8#9, встал на табуретку, достал ре#
беркулеза в 1921 г.
вольвер и нажал на курок. Произо# 10. Цитрон # убит бандитами
шел выстрел, он испугался, бросив 11. Кричевский Моня # погиб на
револьвер, и сбежал. Я хотел его про#
фронте в Отечественной войне
учить, но не мог найти. В тот же день 12. Сердюковский # погиб в Отече#
отряд снова выехал против бандитов
ственной войне
в село Гуровка. После возвращения в 13. Ройфе Рива # живет в Киеве
город, я снова явился домой, и, зас# 14. Павлоцкий # погиб в Отечествен#
тав брата, отхлестал его. Честно го#
ной войне
воря, в то время отхлестать следова# 15. Скрипченко Лида # проживает в
ло меня, чтобы не оставлял заряжен#
Харькове
ное оружие в доме, где имеются дети.
Один из организаторов комсомо
Но зато этот случай послужил мне хо#
ла на Криворожье в 1919 году
рошим уроком на всю жизнь. Прослу#
Дольников Александр Моисеевич
жив почти всю жизнь на военной
(написано в июне 1967 года)
службе, я всегда помнил об этом слу#
Печатается впервые
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О. А. Зєлов
(в центрі)
після
отримання
«іспанського
ордена»

О. А. Зєлов
після
закінчення
авіашколи

Штурманські маршрути
в іспанській блакиті
Вони літали в одній ескадрильї.
Дружили. Впевнено прокладали
курс бойових машин. Криворіжець
Павло Чернявський та новгородець
Олександр Зєлов. Вони й не знали,
що й ми будемо вважати їх своїми
земляками. Перший народився над
плесами Саксагані, під Інгульцем
милувався тихими водами степів2
чанки. Другий обрав місцем помеш2
кання Кривий Ріг уже після війни.
Спочатку служив у транспортній ав2
іації, що базувалася в Кривбасі, а
потім викладав навігаційну справу.
Життя об’єднало їх у схожу біогра2
фію, поріднило з Придніпров’ям. Ми
ж з вами підемо шляхом ще одного
добровольця 2 Олександра Антипо2
вича Зєлова. Від старшого товари2
ша, фронтовика Миколи Петровича
Пузя, дізнався, що доброволець2
«іспанець» таки мешкав у Кривому
Розі. Микола Петрович і сам усю
війну від Одеси до Сталінграда і Бер2
ліна пройшов у лавах діючої армії.
Служив авіамеханіком у легендарно2
му 692му авіаційному полку «іспан2
ця» Левка Шестакова. Обслуговував
літаки двічі Героїв Радянського Со2
юзу Амет Хан2Султана, Лавриненко2
ва, Головачова, Алелюхіна. Уже після
війни допомагав у створенні іспансь2
кого земляцтва в Кривому Розі, опі2
кувався вихідцями з Піренеїв. На
жаль, Микола Пузь не знав адреси
родини Олександра Зєлова. Мені з
цим ім’ям довелося зустрітися в
Москві під час опрацювання списків
учасників війни в Іспанії 1936 – 1939
років. Короткий, у два рядки, запис:
«Зєлов Олександр Антипович. 1914.
Росіянин. Лейтенант, штурман лан2
ки СБ 872ї авіабригади КВО. В
Іспанії: 30.5.38 – 15.11.38. Орден
Червоного Прапора». Звірив дані з
Павлом Чернявським. Та ж сама бри2
гада, той же день прибуття на Піре2
неї, та сама військова спеціальність.
Словом, почав детальний пошук.
Кілька років тому, під час підготов2
ки текстів до енциклопедії Криворі2
жжя, випадково вийшов на Євгена
Зєлова. Викладачем металургійної
академії працював. Сподівався, що
мені той самий Зєлов і потрібен. На
моє щастя, так само і вийшло. Та ось
енциклопедична тема не дозволяла
переключатися на інші пошуки. Те2
пер шкодую. Євгена Зєлова, прямо2
го нащадка слави полковника авіації
Олександра Зєлова, не стало. В ака2
демії підказали, що тут працює доч2
ка Зєлова2молодшого, онука Зєлова2
«іспанця». У результаті вдалося здо2
бути фотографію Олександра Анти2
повича, як тільки він повернувся з
Іспанії. Капітан ВПС. Ладна гімнас2
терка з високоякісної бавовни, ко2
мандирський ремінь навперехрест. У
петлицях емблема належності до ав2
іації і «шпала». На грудях знак пара2
шутиста. «Іспанського» ордена ще не

має. Мабуть, фото зроблене ще до
прийому в Кремлі. Члени родини
навели ще на одне джерело пошуку.
Була розповідь про О.А.Зєлова в га2
зеті «Металлург». У редакції дозволи2
ли переглянути підшивки. І таки
знайшов. В одному з номерів за 1975
рік зустрів замітку, яку довго шукав.
Виявилося, що її написав мій давній
знайомий Микола Петрович Пузь.
Напередодні 302річчя Перемоги га2
зета багато публікувала матеріалів
про ветеранів війни. Мене зацікави2
ли останні рядки: «Олександр Анти2
пович тривалий час викладав у Кри2
ворізькому авіатехнічному училищі
цивільної авіації, товаришував з
іспанськими патріотами і з тими, хто
воював в Іспанії добровольцем» («Ме2
таллург», газета КМЗ, 1975, 22.03.
№23).
На ранок поїхав до авіаційного ко2
леджу. Звернувся до його начальни2
ка Анатолія Олександровича Андру2
севича, людини незвичайної долі.
Чого вартий лише один титул 2 Ге2
рой праці Лаосу, це як у нас Герой
Соціалістичної Праці. Порозумілися
на півслові. Поки дійшов до відділу
кадрів, особова справа О.А.Зєлова
вже лежала на столі.
2 Полковник Зєлов, 2 повідомила
хранителька безцінного документа
Надія Філь, 2 очолював у нас військо2
вий цикл.
Словом, ветеран двох воєн переда2
вав свій досвід майбутнім авіаторам.
Так і потрібно. Це зараз бойові льот2
чики, які пройшли гарячі точки,
працюють нічними охоронцями в
дитячих садках, або, сумнівного по2
ходження, офіс охороняють.
З біографії: «Зєлов Олександр Ан2
типович народився 30 серпня 1914
року в селі Нова Руса Дем’янського
району Новгородської області в бага2
тодітній родині коваля. У 1927 – 1931
роках 2 учень школи ФЗН річкового
транспорту в Чистополі». Деякі ко2
ментарі: батько з вісьмома дітьми
вимушений був шукати кращої долі.
Поїхав на Волгу. Влаштувався на
Камське річкове пароплавство.
З біографії: «Одержав диплом суд2
нотехніка 32го розряду і ходив за
спеціальністю на кораблях Камсько2
го пароплавства. Поступив до Горьк2
івського електротехнічного техніку2
му. У грудні 1933 року добровільно
пішов до лав Червоної Армії. Одразу
став курсантом школи спецслужб у
Москві». Там готували штурманів.
Армія одержувала нову техніку, й
Олександр Зєлов був серед тих, хто
її опановував. Треба сказати, що він
постійно вдосконалював свої навич2
ки. Як тільки траплялася нагода,
просився на курси. Закінчив
Харківську військову школу, кур2
си в Полтаві, двічі в столиці авіації
Союзу – Моніне. А почав служити в
авіації в складі 12ї важкої бомбарду2

вальної авіабригади електротехні2
ком. Вона дислокувалася в тих
місцях, де народився. А потім став
штурманом у Київському військово2
му окрузі в складі 872ї авіабригади.
З Овруча й написав рапорт з прохан2
ням направити на допомогу іспансь2
кому народу, який на собі відчув, що
таке фашизм. Тоді закордонні візи
одержали десять екіпажів СБ.
2 Ви тепер, 2 попередили в штабі, 2
механік Зеленський. Для всіх ви
їдете на монтаж виставкового пав2
ільйону до Парижу.
2 Ну що, мушкетери! 2 пожартував
старший групи Михайло Карпенко.
– Готуймося до зустрічі з польськими
прикордонниками.
Залізничники замінювали рейки
на європейський зразок. Вони дещо
вужчі від вітчизняних. Жолнежі
ліниво перевіряли документи. Все
обійшлося. У Німеччині льотчики
вперше побачили штурмовиків, лю2
дей у чорних уніформах з черепами
на кашкетах. Світ ще здригнеться
від них. А в травні 1938 року вони
поводилися спокійно, але виявляли
ознаки недовірливості. Група тільки
на кордоні з Бельгією відчула себе в
повній безпеці. Кілька днів волонте2
ри провели в готелі, а потім несподі2
вано зникли. Їх спробувала розшуку2
вати французька жандармерія. Але
вони вже були недосяжними для неї.
2 Салуд, камарадос! – вигукнув Ва2
силь Суворов, що зустрів авіаторів
на франко2іспанському кордоні.
Його добре знали по авіабригаді. В
Іспанію він виїхав раніше, і тепер зу2
стрічав новоприбулих. Разом при2
їхали на аеродром Херона, а потім
усі перелетіли на Касас2Ібан’єс, що
під Альбасете. Там з’ясувалося, що
належить літати на дивізії італійсь2
кого експедиційного корпусу, який
намагався відрізати республіку від
середземноморського узбережжя.
Мало кому з прибулих льотчиків
дісталися нові машини. Літали на
старих, які уже відчули на собі роз2
риви зеніток, черги винищувачів із
легіону «Кондор», або «залізних со2
колів» Муссоліні. Льотчики, які
мали досвід польотів у небі Іспанії,
вчили колег: якщо розриви в зені2
ток чорні, значить установка
німецька, якщо білі – італійська.
Німецькі виявилися набагато враз2
ливішими для літаків. А тут ще й
сумна звістка. Загинув Олександр
Сіроченко. Майже юнак, тільки2но
виповнилося 23 роки. Уродженець
Миколаєва, він, звичайно, мріяв
про море, будував кораблі. Відвіду2
вав Миколаївський аероклуб, який
врешті2решт привів його до Одесь2
кої військової школи льотчиків. І ось
його літак підбила зенітка. Респуб2
ліканці саме штурмували заколот2
ників у районі Кастелоне2де2ла2
Плата. Було припущення, що пілот

О. А. Зєлов (праворуч)
з друзями
по ескадрильї

загинув ще до того, як його літак
упав у море. Ворог насувався на Са2
гунто та Валенсію. Влітку 1938 року
обстановка в Іспанії різко погірши2
лася. Франція закрила свій кордон.
А це означало для республіканців,
що вони позбавляються можливості
одержувати військову техніку з2за
кордону. Її французи заарештува2
ли. Ось в якій обстановці довелося
воювати Олександру Зєлову та його
побратимам. Літали над горами Ка2
талонії, хвилями Середземного
моря. Громили італійську дивізію
«чорного пір’я». Вона ще пам’ятала,
як рік тому допікала їй авіагрупа
полковника Сенаторова, де ланкою
командував Федір Полушко. Бом2
бардувальників прикривали вини2
щувачі Сергія Грицевця. Через рік
він першим у СРСР стане двічі Ге2
роєм Радянського Союзу. Крім под2
вигу, позначеному на сорока збитих
літаках противника, ще й товари2
ша врятував. Вперше за історію ав2
іації Сергій сів на ворожій території
і вивіз майора Забалуєва, якого
щойно збили самураї.
Над Ебро в окремих випадках схо2
дилося з обох боків до 150 літаків.
Напевно, Олександр Антипович
Зєлов пам’ятав про це все життя.
Пілот вів літак за маршрутом, який
йому вказував штурман. Лейтенант
армії республіки Зєлов ще й «ланко2
вим» був. Слідкував, щоб підлеглі
йому штурмани екіпажів «катюш»
не збилися з курсу, вчасно вийшли
на об’єкт бомбардування – Гандесу.
Над ціллю загинув екіпаж у складі
льотчика Миколи Величка та штур2
мана Володимира Титова. СБ Зєло2
ва привіз до півтора десятка про2
боїн. Більше п’ятидесяти разів
піднімався в грозове небо Іспанії
літак Зєлова. Мені не вдалося вста2
новити з ким саме літав Олександр
Антипович. Тепер, мабуть, ніхто не
з’ясує. Відомо, що з групи Карпен2
ка, до терміну її перебування в

Іспанії, залишилася половина
літаків. Спеціальне відрядження до
Іспанії для О.А.Зєлова закінчилося в
листопаді 1938 року. У березні 1939
року його нарешті знайшов орден
Червоного Прапора за №2326. Після
урочистого вручення в Кремлі, ко2
роткого відпочинку, капітан Зєлов
одержав призначення в Рязанську
вищу школу штурманів. Іспанія по2
казала, що кадри для авіації по2
трібно готувати ще ретельніше. І він,
Зєлов, мав право це робити. За пле2
чима півроку війни. Початок Вели2
кої Вітчизняної застав його в тій же
Рязані. На всі вимоги направити у
фронтову авіацію, відповідь була од2
ною: готуйте кадри. І тільки на по2
чатку 1942 року штурману Зєлову
вдалося здійснити кілька бойових
вильотів на Західному фронті. Зас2
лужив медаль «За оборону Москви».
Невдовзі з фронту відкликали і по2
вернули до Рязані. А кадри таки ви2
рішили долю війни. Вони спромог2
лися взяти верх над «люфтваффе».
З 1946 по 1961 майор, підполков2
ник і, нарешті, полковник О.А.Зєлов
служив штурманом авіаполку транс2
портної авіації. До «іспанського» Чер2
воного Прапора додалися ще один
орден Червоного Прапора (1949) та
два ордени Червоної Зірки (1954,
1955). А ще медаль «За бойові заслу2
ги». Оселився в Кривому Розі, за
місцем попередньої служби. Ось
уривки з атестації керівника
військового циклу Криворізького ав2
іаучилища спецслужб ЦПФ Олек2
сандра Зєлова від 31 грудня 1963
року: «За характером спокійний,
врівноважений. Володіє організа2
торськими здібностями. Його на2
вчальна група має добрі показники
в навчанні та дисципліні». Його сер2
це зупинилося 25 жовтня 1970 року.
Училище супроводжувало «іспанця»
Зєлова траурною процесією. Цими
рядками віддамо йому шану і ми.
Володимир Бухтіяров
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ПОЭТЕССА
СЕРАФИМА
(САРРА)
ГУБЕНКО
Ее уже нет в живых. Память о ней хранят брат Анатолий,
племянница Тамара и ученики. Близкие люди сохранили
полный текст поэмы Серафимы (Сарры) Даниловны Губенко
(23.11.1918J13.12.2008) о мужестве и патриотизме людей
ее поколения. Они поднялись на смертный бой с фашизмом
и одолели его большой кровью. Серафима из криворожского
поселка Рыбасово, что в Жовтневом районе. Из простой
семьи. В свои семнадцать лет она уехала в Киев, поступила
в университет. Правда, нужда заставила ограничиться
педкурсами. После них Серафима уехала в далекий
Казахстан. Там обучала девчонок и мальчишек.
На чужбине и появились первые рифмованные строки.
Домой вернулась только в 1944 году. Работала учителем
начальных классов в СШ № 36 им. Кирова на руднике
им. Кагановича. Еще шла война, когда рождались строки
этой поэмы. А еще ее часто видели с гитарой.
Все фотографии публикуются впервые: 1. С.Губенко (в центре) с подJ
ругами по учебе в Киеве; 2. С.Губенко (в центре) с друзьями в Казахстане;
3. С.Губенко 1939 г. 4. В родном Рыбасово. В центре с гитарой и с родJ
ственниками.
ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ
Хочется петь мне о радости и горе:
Душу свою всю раскрыть.
А глубина ее – синее море,
Можно купаться и плыть
Хочется петь мне красиво, чудесно,
Песней тревожить сердца
Так, чтобы слушать было интересно,
Хочется петь без конца.
Хочется петь о страданьях и муке,
Злостью киплю на врага.
Хочется взять перо вещее в руки:
Душу раздеть донага.
Сколько терзаний, а сколько мучений
Вынес наш русский народ?
Враг победить нас не смог, без сомнений,
Хоть он стоял у ворот.
Выросла крепкой страна молодая,
Сильных дала сыновей:
Воля народная – воля святая,
И не сломил ее змей.
Как ты богата, страна дорогая,
Все на полях твоих есть:
Озеро, речка и чаща лесная…
Этих богатств мне не счесть.
Из всех богатств самым явился
Русский геройский народ.
Мужеству, силе весь мир удивился,
Двинулся как он в поход.
Птицей подняться мне хочется выше:
Все разглядеть, рассмотреть.
Петь очень громко: ни громче, ни тише,
Как наш ТАРАС умел петь.
Ведь он любил Украину родную,
В ссылках, тоскуя, страдал
Пел про орлиную волю степную,
В песнях смеялся, рыдал.
Если б, ТАРАС, из земли ты поднялся,
Глазом одним увидал,
Как наш народ со врагами сражался,
Ты б, запевая, стонал.
Я не могу описать, чем терзаюсь:
Боль мне писать не дает.
Слезы бегут, я в соленых купаюсь,
Сердце о горе поет.
Много таких нас, страдальцев сердечных,
Не позабыть нам войну.
В песнях народных, всегда бесконечных,
Слышу всегда про страну.
Слышу людей ожиданья, чаянья,
Петь в унисон я могу.
Брошу тоску и долой отчаянье.
Все расскажу, не солгу.
Были три брата… Красавцы такие!
Где же теперь их найти?
Я обошла все дорожки земные,
Их не нашла на пути.
Шуру проклятые немцы забрали,
Крикнул сидевшим в дому:
«Прощайте, сині українські далі!»
Эхо вторило ему.

«Прощайте, люди мої дорогії,
Вам я привіт передам,
З вами завжди мої мрії, надії,
Буду боротись я там.
Ви не горюйте, батьки мої рідні,
Вірьте: додому вернусь!
Вишні українські, хаточки бідні!
Дайте, я з ними прощусь!
Прощай, садочку, хорош, зелененький.
Груші, що я посадив.
Прощай, Толюся, брате маленький.
Шляху, котрим ходив.
Ждіть ви повернення наших, червоних,
Німцям мішайте ви скрізь:
Більш партизан і гуртків оборонних.
Тільки без стону, без сліз».
Свистнула плетка, по спине огрела,
Немец толкнул его в дверь.
Тусклая свечка сильнее коптела,
Страшно припомнить теперь.
Черная ночь надвигалась сурово:
Ветер, сердясь, завывал…
Плач и рыданья… О, это не ново!
Кто их не видел, не знал?
Прятался Гриша от псов, от голодных,
В сене, амбарах, садках…
Не описать мне мучений народных:
Холод и голод, и страх.
Но когда голос «Катюши» раздался,
«тигров», «пантер» напугав,
Красным навстречу наш Гриша подался,
Русским солдатом он стал.
Дальше на запад бои грохотали,
Рвались снаряды, свистя,
Танки, машины по улицам мчались,
Сталью могучей блестя.
«Мы уничтожим проклятых, конечно, J
Гриша в письме нам писал, _
Нашу РОССИЮ восславим навечно.
Шуру везде я искал.
Много мы пленных своих находили,
Им мы свободу несли.
В «лагерях смерти» как тени бродили,
Их от могилы спасли.
Шуры там нет, я рычу, как взбешенный,
Вою, как зверь, как шакал,
Бьюсь я отважно, я сил не лишенный,
Злым, беспощадным я стал.
Жив если будет – найду непременно,
Если погиб – отомщу:
Черной крови, говоря откровенно,
Реки по полю пущу».
Третьего брата мы Толиком звали.
Всем он отрадою стал,
Нежные ласки ему даровали,
Кто его видел и знал.
Во втором классе он начал учиться,
Когда прогнали врага.
Ужасу ж нужно такому случиться…
Все рассказать вам? Ага?
Мать и отец, уходя на работу,

Толе задачу нашли:
«Із школи прийдеш, дивись на охоту,
Клаптик скопаєш землі.
Вивчиш уроки, в кіно тоді підеш,
З учнями, як ти казав,
Думаю, ти нікого не обідеш…
Щоб я не чув і не знав.
Більш нікуди не ходи, мій синочку,
Річку залиш і поля.
Гинуть гуртом, зачасту в одиночку:
Мінами вкрита земля.
Бачиш, це ворог, бажаючи смерті,
Кидав багато їх скрізь,
Гибли щоб діти, цікаві і вперті,
Толю, нікуди не лізь!»
В школу ходил он, прилежно учился,
Только пятерки имел,
Прыгал, смеялся, поJдетски резвился,
Был любопытен и смел.
День был чудесный: сады расцветали.
Как ты прекрасна весна!
Пели ребята, порой хохотали,
Была дорога тесна.
Вдруг, неожиданно выстрел раздался,
Взрыв оглушительный был,
Кажется, бой здесь опять начинался…
Пес зарычал и завыл.
Люди бежали, волнуясь, кричали:
«Хто це і де так зробив?
Діти! Ви чули? Куди побіжали?
Чий це собака завив?»
Целой гурьбою во двор забежали:
Ищут причину тревог.
Стекла в окошках еще дребезжали…
Пару увидели ног.
Толины пальцы в сторонке лежали…
Лентами кожа снялась.
Крупные слезы из глаз побежали,
Струями кровь полилась.
Он не стонал, не кричал и не охал,
Бледный, как стенка, лежал.
Пуще соловушка в роще затекал.
Дедушке Толя сказал:
«Візьміть бинти в чемодані, в хатині,
Осьо, в кармані ключі,
Тьоті віддайте оцій, Василині,
Поки прибудуть врачі.
Дєдушка рідний! Болить мені дуже…
Вкиньте ви в річку мене,
Бинт на грудях зав’яжіть мені туже:
Толя глибоко пірне.
Дєдушка! Рідний! Нічого не бачу.
Ой, не берись за плече:
Буде боліти… Ні, я не заплачу.
Дєдушка! Кров ще тече?
Дайте води і на ручки полийте!
Дєдушка! Я – піонер…
Воду холодную… Ручки помийте!
Краще і легше тепер».
Скорая помощь явилась, конечно,
Его в больницу свезла.

Мне не забыть его, знаю, что вечно
Память о Толе мила.
Он, умирая, с врачами прощался,
Долго в бреду говорил,
Долго в агонии страшной метался…
«Дайте води!» J все просил.
Вот уж на шахтах гудки прогудели.
Кончился день трудовой,
Больш не стучали, колес не вертели,
Люди спешили домой.
Вот возвратились родные с работы,
Дом на замочке, пустой…
«Як же зайти нам? Оце то заботи?
Де ж це наш Толя? Постой!»
Дедушка, ключ от избы возвращая,
Все уж о нем рассказал.
Плакали долго, седыми качая,
Долю жестокой назвав.
Вот и могила: покоится Толя…
Вишню отец посадил.
Как дорога ты, НАРОДНАЯ ВОЛЯ,
Стоишь ты много могил.
Часто теперь, в эти лунные ночи,
Слышится стон под окном,
Сон как закроет уставшие очи,
Толичка просится в дом:
«Таточку! Рідний! Пусти мене в хату!
Так надоїло лежать…
Спиш і не чуєш? Не знав же я, тату,
Мін що нільзя розряжать.
Якби були в мене ручки ціленькі,
Сам би я двері відкрив.
Ой, відчиніть же, мої дорогенькі!!
Вітер холодний завив.
Я пригорну тебе, мамочко рідна,
Скучив же я по тобі…
Змерзла, заклякла голівонка бідна…
Ти постаріла в журбі».
Часто в окошко спросонья заглянешь:
Круглая смотрит луна.
Таешь, как свечка, от мук этих вянешь.
Долго ли будет война?
Братья родные! Бойцы дорогие!
Мстите за Толей, за Шур!
Бейте! Громите! Вы, кони стальные,
Перелетите за мур!
Пусть своей кровью враги умываются!
Плакать заставьте вы их!
Воины наши с ПОБЕДОЙ вертаются.
Нету желаний других.
Хочется петь мне о СЛАВЕ ПОБЕДНОЙ,
Чувства свои передать,
Песню пропеть, и с той песней заветной
Птицей страну облетать.
Хочется петь, как Тарас наш, Шевченко,
Только я так не смогу.
Ведь я – не он – только Сарра Губенко…
Правду сказала. Не лгу.
13 января 1945 года
пос. Рыбасово
гор. Кривой Рог
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Историческое наследие

Подготовил
Владимир
Бухтияров

Никто и подумать не мог, что целый армейский корпус неожиданно
оставит позиции и в панике побежит. А случилось именно так в ходе Ляо!
янского сражения периода русско!японской войны. Как убийственное цу!
нами, долетела эта весть до Главного штаба в Петербурге. Там узнали
также, что ситуацию пытался спасти командир Сибирской казачьей
дивизии генерал!майор Александр Самсонов. Он выскочил на пятнистом
коне на пригорок, церемониально, умело и эффектно выхватил саблю:
! Казаки и урядники, сотники и есаулы, старшины и полковники, кто
мне верит – марш!марш за мной!
Фланговая атака целой конной дивизии несколько улучшила позиции,
однако общей ситуации не спасла. При этом история сохранила имя
генерала А.В.Самсонова в когорте славных командиров и военачальни!
ков полностью провальной для имперской армии войны против Японии
в 1904!1905 гг. Мало кто знает, что его судьба, патриота и полковод!
ца, тесно связана с нашим Приднепровским краем. Следует углубить!
ся в отдельные штрихи его биографии. Она действительно поучитель!
ная и патриотичная. Правильно говорят, что «казацкому роду нет пе!
реводу». Итак, изначальные.
Александр Самсонов родился 2 (15) февраля 1859 года. А вот конк!
ретного места рождения никто пока указать не может. Его отец –
потомственный дворянин Василий Васильевич Самсонов ! имел давние
владения в с. Андреевка под Елисаветградом (Кировоградом). В 1871!
1880 гг. он состоял гласным Елисаветградского уездного земства. А
еще и участковым мировым судьей. Совсем рядом с отцовскими угодь!
ями находились такие же дворянские материнские. Целых 816 деся!
тин давали щедрые степные черноземные урожаи в с. Егоровка (те!
перь с. Нововознесенка Маловисковского р!на Кировоградской обл.). Не!
которые исследователи и краеведы полагают, что генерал Самсонов
рожден в с. Надеждино Верхнеднепровского р!на (тогда уезда) Днепро!
петровской обл. Гипотеза довольно правдоподобная и имеет право на
существование. Хотелось, чтобы Александр Самсонов, участник трех
войн ХІХ и ХХ ст., в действительности, оказался бы нашим земляком,
а это значит, прямым наследником приднепровских казаков. Начнем
биографическое повествование с киевского периода Александра Сам!
сонова. Именно там паренек начал ковать из себя военного. Впервые
отошел от отцовской и материнской опеки. Семья смогла собрать для
своего отрока не только сухари. Дворяне все!таки… С рекомендация!
ми от дворянского собрания Елисаветграда Александр поехал в Киев.
Парня сразу же записали во Владимирскую военную гимназию. В ко!
миссии приняли во внимание, что отец Самсонова отставной поручик
от инфантерии. По другим сведениям, киевская «альма!матер» Сам!
сонова!младшего имела ранг кадетского корпуса. Мы, однако, знаем,
что гимназист!кадет отличался в единоборстве со сверстниками, в
стрельбе и конной выездке. Как награду воспринимал хлопчина сереб!
ряный жетон. И по!праву. Высокие и высшие награды Отечества и со!
юзного зарубежья у него еще впереди. Говорят, отец лично прикармли!
вал рысаков, чтобы поехать за сыном!кадетом, у которого в руках све!
жее направление в Николаевское кавалерийское училище. А это насто!
ящая кузница элитных армейских кадров сродни теперешних кремлев!
ских курсантов. Родители радовались за своего первенца. Все!таки пер!
воразрядник, внеконкурсник (как кадетский хорошист) в училище. В
то лето Александр Самсонов успел побывать и в двух материнских име!
ниях: в Елисаветградском и Нижнеднепровском уездах. Первый входил
в состав Херсонской, другой – Екатеринославской губерний. В одном ме!
сте воздух чистый лесистый, в другом – днепровский. Чайки долетали к
границам материнских земель. Кружили в спокойном полете. Мальчиш!
ки лежали на косогоре и наблюдали за полетами птиц. Красивые, кры!
латые, сильные. Хотелось такими же стать, уверенными в себе. Свер!
стники знали, что их друг Саша вот!вот поедет до самого Санкт!Пе!
тербурга. Поближе к царю!батюшке. Тогда простой люд верил в его зас!
тупничество и доброту. По крайней мере, в семье Самсоновых иначе и
не думали. Они, дворяне, были опорой режима. И вот этот клан делеги!
рует своего наследника на службу царскую, ратную. В самый стольный
град Петров билет на поезд взяли по высшему разряду. Мы не знаем,
откуда именно выехали на Санкт!Петербург старший и младший Сам!
соновы. По логике развития «железки» на тот период, должен был быть
Киев. Так кадет Александр Самсонов проехал тремя столицами. От
Киевской Руси через Московское царство до столицы империи на бере!
гах Невы. Усталые путники вышли на перрон и попали в сказку белой
ночи «милого севера». А мундир!то, как у настоящих дворцовых гвардей!
цев. Не случайно же названо Николаевским кавалерийским. В этом учи!
лище ратную службу в седле познавала конная элита императорской
армии. Понятие «За веру, царя и Отечество!» имело в этих стенах осо!
бый смысл. Здесь обучали особенному образу жизни. И смыслу тоже.

«Єднання поколінь», №5 (7) 2011 р.

ГЕНЕРАЛ

Многие воспитанники Николаев
ского кавалерийского училища про
шли по нескольку войн. С честью из
них выходили. Со щитом или на
щите. Александр Самсонов дважды
водил своих конников в боях на Бал
ки и в Маньчжурию, огромная мас
са комбинированных войск пошла
за ним в августе четырнадцатого
года. А пока он учился выезду, рубил
лозу в манеже, познавал тайну и
красу кавалерийского строя под
звуки торжественных маршей. От
метки стали, как при Законе Божь
ем. Либо «неуд», либо высший балл.
Третьего, как говорится, не дано.
Красавцывсадники друг перед дру
гом показывали свою прыть и навы
ки. В памятном 1877 году корнет
Самсонов окончил училище по пер
вому разряду. Если говорить совре
менным языком,  с красным дип
ломом. Корнет – это первый офи
церский чин в кавалерии. Чтото
схожее с нынешним младшим лей
тенантом. Местом службы Алек
сандр Самсонов выбрал 12й Ах
тырский гусарский полк. Именно
тот, где эскадроном командовал в
1812 году поэтпартизан Денис Да
выдов. Когдато он целовал штан
дарт этого полка. Так же опускался
на колено и свежеиспеченный «пи
терец» Самсонов. За его плечами
уже второе учебное заведение воен
ного толка. Будет еще и академия.
Но это позже. А сейчас юный корнет
принял целый эскадрон особого ле
тучего отряда. Его сформировали в
составе Ахтырского гусарского пол
ка. Вскоре, по прибытии молодого
офицерского пополнения, полк
снялся из стационарных биваков и
отбыл на Балканы. Там началась
очередная русскотурецкая война
(она оказалась последней в череде
почти пятивекового противостоя
ния двух империй). В 1877 году рус
ская армия пришла на помощь бол
гарам. Там сложилась благоприят
ная обстановка, дабы свергнуть иго
оттоманской Порты. За спиной
корнета Самсонова гарцевал, шел
рысью, несся галопом целый эскад
рон. В составе полка успешно фор
сировали Дунай. Гусары вошли в
подчинение команды Н.Тевяшева.
Вот, что писал о нем прижизненный
биограф А.В.Самсонова, его знако
мый по Туркестану В.Мустафин:
«Кристальная личность Н.Н.Тевя
шева, доброго отцакомандира,
умевшего воспитать в своих подчи
ненных чувство долга и беззавет
ной преданности государю и роди
не, гуманного, отзывчивого,  оста
вила на всю жизнь следы на нрав
ственном и служебном обличии его
бывшего подчиненного и крепкими
узами дружбы спаяла Самсонова с
семьей генерала Тевяшева» («Исто
рический вестник», Петроград,
1916, № 8). Командир 12го Ахтыр
ского гусарского полка Николай Те

вяшев получил первый офицерский
чин в год рождения корнета Самсо
нова. Полковой командир носил к
концу Балканской войны полковни
чьи эполеты, был кавалером орде
нов св. Анны 2, 3 ст., св. Владимира
4 ст. Боевого опыта, как и корнет
Самсонов, полковник Теляшев не
имел. Тем не менее, гусары стали ос
новой Рущукского отряда. Ахтырцы
почувствовали вольницу и лихо
действовали в турецких тылах под
Плевной. В историю полка золотом
вписаны бои у болгарских сел Пи
санцы, Трестеника. Полковник зас
лужил орден св. Владимира 3 ст.,
мечи к ордену св. Владимира 4 ст.,
золотое холодное оружие «За храб
рость». Не отстал от него и корнет
Самсонов. Ратный мундир украша
ли ордена св. Анны 3 ст., св. Станис
лава 3 ст. с бантом, Аннинское хо
лодное оружие «За храбрость», а
еще и болгарский крест «За храб
рость». Получил все то, что положе
но по артикулу младшему офицеру
войска кавалерийского. Домой они
вернулись триумфаторами. Позади
первая настоящая война Александ
ра Самсонова. В это время судьба
свела его с генералом Михаилом
Драгомировым. Тогда он был вели
ким авторитетом в армейской сре
де. Именно этот генерал стоял у ис
токов военной реформы конца ХІХ
века. Корнет Самсонов понравился
умудренному боевым и житейским
опытом военачальнику. Именно ге
нерал Драгомиров порекомендовал
поступить в Академию Генерально
го штаба. Юный корнет послушал
ся мудрого совета. Ему удалось по
ступить без особых потуг. Вся его
биография играла на него самого.
Даже молодость корнета поставили
ему в зачет. Словом, в Николаевской
академии Генерального штаба од
ним слушателем стало больше. Пол
ковой адъютант Александр Самсо
нов углубился в учебники, уставы,
циркуляры, карты и схемы. Самсо
нова принял начальник академии
генерал Драгомиров. «Крестником»
назвал офицера. Похвалил, что при
слушался к совету, а годы академи
ческие быстро пролетят. Интерес
но, что Александр Самсонов окон
чил «Николаевку» в числе середня
ков. Такая серьезная учеба боевому
офицеру давалась с трудом. Выпус
тился в 1884 году по второму разря
ду. И величали его капитаном Гене
рального штаба. У новоиспеченно
го «академика» не было выбора мес
та службы. Только «перворазрядни
ки» имели привилегии ее выбрать
на свой вкус. Капитан Самсонов
судьбе покорился и уехал на Кавказ,
где принял должность старшего
адъютанта штаба 20й пехотной
дивизии, а потом – Кавказской гре
надерской дивизии. Фронтовик тя
готился штабной рутиной, попро
сился в строевые части. Команди

ром эскадрона Лубенского драгунс
кого полка запомнился Кавказу ук
раинский дворянин и кавалер Алек
сандр Самсонов. Приходилось при
нимать участие в стычках с горца
ми. Они давно уже смирились со
своей судьбой, но буйный дух свобо
ды все еще витал в головах, прикры
тых папахами. Тогда екатериносла
вец заслужил кресты св. Анны и
Станислава 2 ст., св. Владимира 4
ст., а еще несколько медалей. В 1889
году Самсонова, будто вспомнили,
что он из краев казацких, назначи
ли столоначальником в Главное уп
равление казачьих войск.
Многие последующие годы Алек
сандр Васильевич посвятил этому
роду вооруженных сил Отечества.
Есть сведения, что штабофицера
А.В.Самсонова отозвал с юга коман
дующий Варшавским военным ок
ругом, герой Балканской войны
18771878 гг., один из последних
русских фельдмаршалов Иосиф Гур
ко. Тем не менее, именно на далеком
западе империи оказался наш ге
рой. И снова штабные должности.
Для этого Самсонов закупил не
сколько комплектов адъютантских
аксельбантов. Три года службы в
ВВО Александр Васильевич пребы
вал для особых поручений у самого
старого фельдмаршала. Тот явно
полюбил талантливого офицера и
даже подарил ему свой портрет, на
писанный в варшавском салоне
масляными красками. Такой чести
мало кто удостаивался. Такие по
дарки ценились очень высоко, как
величайшее расположение к от
дельно взятым подчиненным. За
это время адъютант и подполков
ник Генштаба А.В.Самсонов исколе
сил всю Польшу. Многому офицер
научился у передовых генералов
того времени Пузыревского и Ска
нона.
Дальнейшие несколько лет жиз
ни Александра Самсонова исследо
вал кировоградский краевед Кон
стантин Шляховой. Тем более, речь
шла о Елисаветградском периоде из
биографии боевого офицера. Мы
знаем, что 25 июля 1896 года пол
ковника Самсонова назначили на
чальником Елисаветградского юн
керского кавалерийского училища.
При Самойлове это учебное заведе
ние существенно повысило уровень
аккредитации и посути своим ста
тусом уступало только Николаевс
кому кавалерийскому училищу, ко
торое полковник в свое время окон
чил. Както военные позволили ав
тору этих строк походить по корпу
сам бывшего кавалерийского учи
лища. Много утекло воды с самсо
новских времен. Казармы пере
строены, однако юнкерский дух ви
тает до сих пор за толстыми крас
ными стенами. Именно здесь пол
ковник Самсонов примерял эполе
ты кавалерийского генералмайо
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САМСОНОВ
ра. А еще елисаветградцы избирали
Александра Васильевича гласным
уездного земства и членом Елиса%
ветградского городского комитета
Красного Креста. Он имел возмож%
ность отдохнуть то в ближайшем
имении отца, то матери. Побывал
начальник юнкеров и под Новой
Прагой, где во время маневров в
1888 году отличился его эскадрон.
Тогда император Александр ІІІ теле%
граммой оказал ему свою монар%
шую милость и расположение. Ми%
лые сердцу и душе места. Четкий
изгиб Ингула, ветвь Саксагани, и
буйные сады разрастались на их бе%
регах. А еще Самсонов, наконец, же%
нился, имея 45 лет от роду. А полю%
била его и приняла руку красавица%
дворянка Екатерина. Она до конца
останется преданной мужу. В Елиса%
ветграде военным пришлось выпол%
нять гражданскую миссию. Алек%
сандр Васильевич вместе со своими
юнкерами помог местным властям
провести практически первую пере%
пись населения. Служивые с честью
выполнили свою миссию. Тот же Кон%
стантин Шляховой проследил, что
под командой Самсонова служило
много его бывших питомцев по Ели%
саветградскому училищу. Юнкера
его не подводили, многие стали стар%
шими офицерами и даже генерала%
ми.
События на Дальнем Востоке рез%
ко изменили судьбы миллионов
граждан Российской империи. В
первую очередь тех, кто пребывал в
армейском строю. С началом рус%
ско%японской войны генерал%майор
А.В.Самсонов попросился на фронт.
Его не волновало, что ехать на вой%
ну пришлось за тысячи и тысячи
верст. Генералу пошли навстречу и,
после 8 лет пребывания в Елисавет%
граде, генерал Самсонов выехал в
расположение российской Маньч%
журской армии. Он еще не знал, ка%
кой пост ему достанется, где имен%
но ему служить и воевать с самура%
ями. В марте 1904 года генерал%
майор Самсонов принял командо%
вание над Уссурийской конной бри%
гадой. Вспомнился опыт корнетов%
ских сабельных атак во главе эскад%
рона под Плевной. Боевое крещение
елисаветградца в ходе войны на Во%
стоке состоялось в мае 1904 года в
бою под Юдзятунем. Японцы на%
столько испугались казацких пик,
что на глазах десятков корреспон%
дентов бросились наутек. Об этом
писали ведущие мировые газеты. И
в центре оказалась фигура генера%
ла Самсонова. Согласно своему вос%
питанию одни называли россиян
храбрецами, другие дикими тузем%
цами. Это не главное, а что враги
все%таки бежали. К сожалению, в
той войне такие случаи были скорее
редкими, чем обычными. В целом
российская армия и флот имели
полный конфуз в боях с сыновьями

императора земли Восходящего
солнца. И все%таки уссурийские
всадники генерала с украинскими
корнями Самсонова повергли в шок
своего противника под Юдзятунем.
Еще не остыли седла и кони под
храбрецами%удальцами, как их ла%
вина снова врубилась в боевые по%
рядки японцев под Вафангоу. Уссу%
рийские сабли, ведомые Самсоно%
вым, врубились во фланг целой 4%й
японской дивизии. Из%за такого
маневра эта битва попала в актив
русской армии. Казаки с ходу изру%
били целый эскадрон японцев из
бригады генерала Акиямы. Это по%
зволило выйти из%под удара отряда
генерала Штапельберга. Быстро
менялась география боевых дей%
ствий генерала Самсонова и его
бригады. Сеньюгене, Гайджоу, Та%
шицяо. Сложная обстановка сло%
жилась под Ляояном. Самсонов ме%
тался между четырьмя полками
своего конного хозяйства и до хри%
поты кричал: «Марш, марш!» Его
взмыленный конь слушался своего
хозяина. Уссурийцы бросились в ло%
бовую фланговую атаку, захватили
сопки у Яньтайских позиций врага.
Казаков поддерживали батареи по%
левых пушек. Сопки наши захвати%
ли и удерживали до полного отхода
российских войск на север. После
этого генерал%майору Самсонову
вручили право на командование 1%
й Сибирской казачьей дивизией.
Храбрец сразу же повел ее на р.
Шахе, где, собственно, решалась
судьба армии. Быть ей в Маньчжу%
рии или откатиться, битой японца%
ми. Там впервые Самсонов встре%
тился с Реннинкампфом. Не сумел
его поддержать в связи со сложив%
шейся оперативной обстановкой. В
1914 году Реннинкампф по такой же
причине «ответит» Самсонову тем
же. Принц Каньянабез оказался
удачливее наших генералов… А еще
были Сандену, Мукден. От такого
напряжения физических и духов%
ных сил генерал Самсонов занемог,
его отозвали с театра боевых дей%
ствий. К тому времени война с Япо%
нией закончилась. Он вернулся в
европейскую часть империи уже ге%
нерал%лейтенантом, кавалером ор%
денов св. Анны, св. Станислава 1 ст.
со звездами, обладателем золотого
оружия «За храбрость», а через год
Александр Васильевич становится
еще и георгиевским кавалером. Ког%
да окреп, возглавил штаб Варшавс%
кого военного округа. Многое изме%
нилось за те последние десять лет,
как он колесил по городам и весям
царства Польского в должности
адъютанта первых лиц в округе. Те%
перь генерал%лейтенант Самсонов
сам имел несколько адъютантов
при полковничьих погонах. Тогда
военных втянули в дискуссию по
поводу целесообразности содержа%
ния целого ряда крепостей, распо%

ложенных на территории Варшав%
ского округа. Генерал Самсонов
высказался за укрепление таких
бастионов, их дальнейшее оснаще%
ние новыми артиллерийскими си%
стемами. Эти крепости еще сыгра%
ют положительную роль в трудный
период 1%й мировой войны. Особен%
но в начальный ее период. Окруж%
ной начальник штаба лично объе%
хал все казематы и бастионы. Мно%
гое удалось сделать. У Самсонова
все клеилось. Вот только виски на%
чали седеть и борода посеребри%
лась. И снова судьба круто измени%
ла его жизнь. Неожиданно генерал%
лейтенант Самсонов назначается
наказным атаманом Великого Вой%
ска Донского. Он и сам не ожидал
такого поворота в судьбе. В новой
должности его приняли холодно.
Одним словом – «иногородец». На
Дону с этим строго и принципиаль%
но. Пришлых батюшка%край воль%
ный и вольницы никогда не воспри%
нимали, хотя гостей всегда прини%
мали щедро и хлебом%солью. Гене%
рал%лейтенант Самсонов несколько
подкупил окружающих его донцов
говором. Почти что казацкий, их
стиль. С детства этому учился в вот%
чинах отца%матери. Помогла и по%
мещичья жилка. Он знал цену зем%
ле, ведь ее имели родители. А ведь
хлебодатные угодья отнюдь ведь не
в городских квартирах расположе%
ны. Самсонов уважал крестьянс%
кий труд. А по всей империи усло%
вия обработки земли под сельхозу%
годья были в принципе схожи. Что
в центре Украины, что на Дону и
Кубани. Генерал носил живопис%
ный мундир лейб%гвардии Атаман%
ского казачьего полка. Это подкупа%
ло. Донцы перед формой млели,
хотя никогда особо не пригибались.
История сохранила случай, когда
генерала и атамана всего Дона
Александра Самсонова в одной из
станиц старейшины попросили
пройти с косой по первому хлебно%
му покосу. Казаки только почетным
гостям и чинам большую милость
оказывали. Вот именно в той стани%

це генерала, по%сути, признавали
как своего. Всего лишь два года
(1907%1909) управлял Доном и его
«лампасными» полками генерал
Самсонов. А главная его заслуга
того периода – открытие Донского
политехникума. Дело пошло, ата%
ман свыкся, привыкать стали и к
нему.
И снова резкие изменения в судь%
бе Самсонова. Интересно, что он
только что вернулся в Новочеркасск
из Петербурга с абсолютным жела%
нием служить Дону и его людям. За
чаем на террасе открыл Александр
Васильевич свежий номер «Русско%
го вестника» и глазам своим не по%
верил. Там было опубликовано не%
сколько строк из официоза: «Гене%
рал%лейтенант А.В.Самсонов на%
значается Туркестанским генерал%
губернатором». От такого известия
на лбу то жар, то холод. Ему явно не
понравилась подобная импровиза%
ция. Пройдут годы, и российский
президент Ельцин будет так тасо%
вать карты, что это едва ли не при%
вело к катастрофе. К счастью, ника%
кого хаоса с назначением Самсоно%
ва генерал%губернатором Туркеста%
на не случилось. Генерал в очеред%
ной раз покорился судьбе. То поез%
дом, то водным путем, то конной
валкой держал он свой путь к месту
новой службы. Ему предстояло
стать хозяином таких территорий,
что и Европе не видать. Вот как опи%
сал генерала Самсонова его био%
граф В.А.Мустафин: «В Туркестан
Александр Васильевич приехал ле%
том 1908 года. Стояла туркестанс%
кая летняя жара. Мне вместе с сыр%
дарьинским губернатором, соглас%
но составленному мною и утверж%
денному новым генерал%губернато%
ром церемониалу, пришлось встре%
чать еще одного нового (по счету для
меня четвертого за 4 года) главного
начальника края на станции Сакс%
кульской, пограничной станции
туркестанского генерал%губерна%
торства. Генерал Романов и я при%
ехали на станцию Сакскульскую
накануне встречи Самсонова вече%
ром. Чудный степной воздух, запах
полыни, живописный закат солнца
в безграничной киргизской степи –
отвлекли наши мысли о предстоя%
щем знакомстве с новым лицом, ко%
торому вверялось управление об%
ширным краем, которое могло пере%
вернуть все созданное в крае его
предшественниками, могло повли%
ять на наше служебное положение.
Ни Романова, ни Самсонова лично
не знали. Местные киргизы поста%
вили прекрасную шелковую палат%
ку для встречи нового генерал%гу%
бернатора, приготовили вкусный
кумыс. Так часто совершались при
мне смены генерал%губернаторов,
что создалась как бы привычка
встречать новых сановников, и я
совершенно не волновался. Поезд
пришел на Сакскульскую сравни%
тельно ранним утром. Вот на пло%
щадке вагона появляется предста%
вительная фигура молодого генера%
ла, одетого в живописную форму
лейб%гвардии Атаманского казачь%
его полка. Рыжеватые волосы и бо%
рода, открытое, умное лицо в вес%
нушках, глаза смотрят приветливо
и вместе с тем пытливо. Я предста%
вился и получил приглашение зай%
ти в вагон, где находилась супруга
генерал%губернатора, женщина
действительно поразительной кра%
соты, и подростки%дети: дочь и
сын». Оказывается, столичные ре%
визоры, местные чиновники и газе%
ты буквально травили предше%
ственника генерала Самсонова. Тот
не стал оправдываться, и сам вые%
хал в Петербург. Оказалось, что ито%
говый документ составлялся на ос%
нове доносов, сплетен и закулисных
интриг. В такую клоаку и окунулся
боевой генерал, участник двух войн
генерал%лейтенант Александр Сам%
сонов. Почти до конца года он ездил
по Туркестану. Многое тогда понял,
уразумел. Кроме губернаторства,
Самсонов командовал войсками
Туркестанского военного округа,
избирался наказным атаманом Се%
миреченского казачьего войска.
Среди усачей и бородачей он встре%
тил несколько тех, с кем воевал про%
тив японцев у сопок и на сопках
Маньчжурии. Самых выносливых
брал в свой эскорт, с которым ска%
кал по степям и горам громадней%
шей территории. Когда%то этими
просторами управлял бывший ко%
мандир Ахтырского гусарского пол%
ка и непосредственный начальник
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войны 1877%1878 гг. генерал от ка%
валерии Тевяшев. Когда он скончал%
ся, генерал Самсонов воевал в
Маньчжурии. В Туркестане он пы%
тался полностью изменить систему
образования. Поездил по округам и
областям и лично убедился в необ%
ходимости местных реформ в обла%
сти обучения детей всех сословий и
национальностей. Генерал%губерна%
тор даже потребовал срочно при%
слать в Туркестан товарища мини%
стра народного просвещения импе%
рии. Нашему земляку удалось орга%
низовать целую сеть курсов для ме%
стных чиновников и власть имущих
классов. Выпускник академии Гене%
рального штаба решительно борол%
ся с невежеством и мракобесием со
стороны местных князьков. Генерал
и землевладелец имений в Херсон%
ской и Екатеринославской губерни%
ях понимал, что возможность уго%
дий в Средней Азии далеко не ис%
пользуется в полном объеме, как и
плодородие той самой земли. Сам%
сонов повел разговор о возможнос%
ти орошения площадей, где можно
снимать по нескольку урожаев в год.
В начале 1909 года генерала вызва%
ли в Петербург для доклада о состо%
янии дел в Туркестане. Он хорошо
подготовился, сделал глубокий док%
лад. Все больше говорил о пробле%
мах и планах. Тогда он успел посе%
тить несколько лекций исследова%
теля Азии Пржевальского. Он тоже
хорошо знал Закаспийскую, Семи%
реченскую, Самаркандскую и Фер%
ганскую области, а еще Хаванское
и Бухарское ханства в статусе вас%
салов. Жизнь на просторах Туркес%
тана проходила мирно и спокойно.
06.12.1910 года Александра Васи%
льевича Самсонова величайшим
указом произвели в генералы от ка%
валерии. В те годы более высокого
воинского звания попросту не су%
ществовало. Фельдмаршальский
жезл в империи давно никому не
вручали. Со времен министра Ми%
лютина и его последователя Гурко
до самого краха Дома Романовых.
В то время генералу от кавалерии
Самсонову едва ли за 50%т. Его кан%
дидатуру рассматривали еще и в ка%
честве императорского генерал%адъ%
ютанта. Кандидатура для этой вель%
можной должности подходила по
всем параметрам. А Туркестан жил
спокойной знойной и размеренной
жизнью. Со времен Скобелева здесь
царил мир. Баи, эмиры и их поддан%
ные покорились воле трона. После
событий 1905 года он несколько себя
укрепил. Ненадолго. До февраля
1917 года. Об этом генерал%губерна%
тор туркестанский Самсонов никог%
да не узнает. Приближался роковой
для Европы и губительный для Рос%
сийской империи 1914 год. Совсем
недолго оставалось до массового во%
оруженного противостояния. Ста%
рая Европа едва не захлебнется в
крови собственных народов. Даже
единоверцы пойдут друг против дру%
га. Старый свет многое на веку пови%
дал, но такого…
А тем временем восток жил тихо и
мирно. Ничего особенного его не по%
трясало. Генерал Самсонов со своей
гражданской и военной канцеляри%
ями пытался провести в Туркестане
реформы. Не все удавалось. Восток
жил по своим законам. Это генерал%
губернатор понимал, поэтому силь%
но и не навязывал свои идеи. Любил
генерал пригласить туземных джи%
гитов и с ними ускакать в ровную,
как привычный столичный иппод%
ром, степь. Над ними парили могу%
чие соколы. Туркестанцы умели с
ними обходиться. Эти птицы служи%
ли охотникам в погоне за дичью. По
той самой ровной ковыльной степи.
Копыта рысаков вырывали никогда
не паханые комья, всадники гарце%
вали и гикали, а впереди генерал на
лихом турке%станском коне. Бурка
развивалась на ветру. Таким обра%
зом, Самсонов отдыхал два%три дня,
а затем снова он погружался в госу%
дарственные дела. Обстановка в Ев%
ропе осложнялась. Арсеналы Герма%
нии, Франции, Англии трещали по
швам от военного имущества. Пер%
вая вспомнила, что ее обделили при
дележе мира. Воинственных гер%
манцев в средине ХІХ века объеди%
нил их железный канцлер Бисмарк,
однако, они не успели отхватить
свой лакомый кусок в виде колоний.
Немецкие толстосумы только и меч%
тали о переделе планеты под назва%
нием Земля.
Продолжение следует
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Пенсійна реформа в дії
Президент України підписав 8 вересня 2011 року Закон України
№3668VІ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування
пенсійної системи». Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2011 року.
Напрямки пенсійного реформування:
* Удосконалення чинної солідарної системи;
* Запровадження накопичувальної системи

Очікувані результати реформи:
Завдяки реформуванню пенсійної системи вдасться до(
сягти помітних позитивних результатів у майбутньому:
* забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних
коштів;
* створити для людей можливість накопичувати пенсії з
огляду на власні доходи; стабілізувати пенсійну систему.
* гарантування стовідсоткової виплати пенсій зараз і в
майбутньому,
* підвищення престижності роботи працівників бюджет(
ної сфери,
* детинізація економіки, забезпечення економічного зро(
стання та добробуту українців.

Головна новація Закону України «Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформу(
вання пенсійної системи» – встановлення
розміру максимальної пенсії на рівні 10 про(
житкових мінімумів для непрацездатних осіб
(на 1 вересня 2011 року ( 7640 грн., з 1 жовтня
( 7840 грн.) Обмеження пенсії максимальним
розміром не поширюється на пенсії, призна(
чені до набрання чинності цим Законом.
Максимальний розмір пенсії (крім пенсійних виплат, що
здійснюються з Накопичувального пенсійного фонду) або що(
місячного довічного грошового утримання (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової до(
помоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації
та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім
доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особ(
ливі заслуги перед Батьківщиною), призначених (перерахо(
ваних) відповідно до Митного кодексу України, законів Украї(
ни "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус
народного депутата України", "Про Національний банк Украї(
ни", "Про Кабінет Міністрів України", "Про дипломатичну
службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування",
"Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист гро(
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро(
фи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково(тех(
нічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільне(
них з військової служби, та деяких інших осіб", "Про загаль(
нообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про пенсій(
не забезпечення", "Про судоустрій і статус суддів", Постанови
Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року "Про затвер(
дження Положення про помічника(консультанта народного
депутата України", не може перевищувати десяти прожитко(
вих мінімумів, установлених для осіб, які втратили працез(
датність.
Розділ І статті 2 ЗУ "Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи"

Підвищення пенсійного віку для жінок
до 60 років ( поступове, протягом 10 років.
Право на пенсію за віком після досягнення віку 60 років
та наявності страхового стажу не менше 15 років мають
жінки 1961 року народження і старші після досягнення
ними такого віку:
55 років ( якщо вони народилися до 30 вересня 1956 року
включно,
55 років 6 місяців ( які народилися з 1 жовтня 1956 року
по 31 березня 1957 року,
56 років ( які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 верес(
ня 1957 року,
56 років 6 місяців ( які народилися з 1 жовтня 1957 року
по 31 березня 1958 року,
57 років ( які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 верес(
ня 1958 року,
57 років 6 місяців ( які народилися з 1 жовтня 1958 року
по 31 березня 1959 року,
58 років ( які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 верес(
ня 1959 року,
58 років 6 місяців ( які народилися з 1 жовтня 1959 року
по 31 березня 1960 року,
59 років ( які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 верес(
ня 1960 року,
59 років 6 місяців ( які народилися з 1 жовтня 1960 року
по 31 березня 1961 року,
60 років ( які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 груд(
ня 1961 року.
Стаття 26 ЗУ "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування" у новій редакції

Жінкам, які народилися у період
з 1 жовтня 1956 року по 31 грудня 1961 року,
після виходу на пенсію встановлюється
підвищення розміру пенсії в розмірі 2,5 %
за кожні шість місяців більш пізнього
виходу на пенсію, починаючи з 55 років
до досягнення ними 60(річного віку.
Частина 3 статті 29 ЗУ "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування" у новій редакції

До 1 січня 2015 року право дострокового
виходу на пенсію за віком мають жінки,
яким виповнилося 55 років, за наявності
страхового стажу не менше 30 років та за
умови звільнення з роботи.
У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно
до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 цього Закону, зменшується
на 0,5 % за кожний повний чи неповний місяць достроково(
го виходу на пенсію (стосується тільки пенсій, призначених
за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пен(
сійне страхування»).
Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протя(
гом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.

* Працівникам бюджетної сфери
з метою покращення пенсійного забезпечення праців(
ників закладів та установ державної або комунальної фор(
ми власності (освіти, культури, охорони здоров’я та соціаль(
ного захисту) при виході на пенсію встановлюється однора(
зова допомога у розмірі 10 призначених їм пенсій.

* Для військовослужбовців
поступово, протягом 10 років, збільшити необхідну вис(
лугу для призначення пенсій військовослужбовцям та дея(
ким іншим особам з 20 до 25 років, запровадивши при цьо(
му календарне обчислення.

Нормативна тривалість страхового стажу
для призначення пенсії за віком у мінімаль(
ному розмірі збільшена для жінок до 30
років, для чоловіків до 35 років.
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за
весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000
року.
За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження дові(
дки про заробітну плату первинними документами або у разі,
коли страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року ста(
новить менше 60 місяців, для обчислення пенсії у період до
01.01.2016 також враховується заробітна плата за будь(які
60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня
2000 року незалежно від перерв.
Для обчислення заробітку під час призначення пенсії за(
стосовується середня заробітна плата (дохід) у середньому
на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплаче(
но страхові внески, за три календарні роки, що передують
року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначен(
ня показників зазначеної заробітної плати затверджується
Пенсійним фондом України за погодженням з центральни(
ми органами виконавчої влади у галузі статистики, економ(
іки, соціальної політики і фінансів.
Частина 1 статті 40 ЗУ "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування" у новій редакції

Врегулювання пенсійного забезпечення
державних службовців:
Граничний вік перебування на державній службі ста(
новить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок. При цьому
підвищення пенсійного віку для чоловіків – державних служ(
бовців до 62 років буде здійснюватися поступово, за 4 роки.
На одержання пенсії державних службовців мають право
чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пен(
сійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", за
наявності страхового стажу, необхідного для призначення
пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абза(
цом першим частини першої статті 28 Закону України "Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у
тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та
які на час досягнення зазначеного віку працювали на поса(
дах державних службовців, а також особи, які мають не
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менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до
категорій посад державних службовців, незалежно від місця
роботи на час досягнення зазначеного віку.
Пенсія державним службовцям призначається в
розмірі 80 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було
сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року ? страхові вне+
ски на загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван+
ня, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії
не є державними службовцями, + у розмірі 80 відсотків заро+
бітної плати працюючого державного службовця відповідної
посади та рангу за останнім місцем роботи на державній
службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообо+
в’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011
року + страхові внески на загальнообов’язкове державне пен+
сійне страхування.
Стаття 37 ЗУ "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування" у новій редакції

Запровадження ІІ рівня пенсійної системи:
+ накопичувальна система загальнообов’язкового держав+
ного пенсійного страхування буде запроваджена в рік, в яко+
му буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного
фонду України,
+ учасниками ІІ рівня є особи, яким на дату запроваджен+
ня системи виповнилося не більш як 35 років,
+ розмір страхового внеску на дату впровадження систе+
ми встановити у розмірі 2% із подальшим його щорічним
підвищенням на один відсоток до 7%.
Розділ І стаття 1 ЗУ "Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи"
Особам, трудовий договір з якими розірвано за півто)
ра року до досягнення пенсійного віку, встановленого
статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове дер+
жавне пенсійне страхування", або віку, що дає право на при+
значення пенсії відповідно до законів України "Про держав+
ну службу", "Про статус народного депутата України", "Про
прокуратуру", "Про наукову і науково+технічну діяльність" (за
наявності відповідних умов), з ініціативи власника або упов+
новаженого ним органу у зв’язку із змінами в організації ви+
робництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією,
перепрофілюванням підприємств, установ та організацій,
скороченням чисельності або штату працівників, а також
виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за
станом здоров’я, гарантується право на достроковий
вихід на пенсію за півтора року до встановленого зако)
нодавством строку, якщо вони мають страховий стаж,
необхідний для призначення пенсії за віком у мінімаль)
ному розмірі, передбачений абзацом першим частини пер+
шої статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове дер+
жавне пенсійне страхування.
Достроково призначена пенсія у період до досягнення пен+
сійного віку працюючим пенсіонерам не виплачується.
Стаття 21 ЗУ "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування" у новій редакції
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата
наукового (науково)педагогічного) працівника за основ+
ним місцем роботи за весь період страхового стажу на поса+
дах наукового (науково+педагогічного) працівника, почина+
ючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умо+

Офіційно

ви підтвердження довідки про заробітну плату первинними
документами у період до 1 січня 2016 року або в разі якщо
період страхового стажу на посадах наукового (науково+пе+
дагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року,
становить менш як 60 календарних місяців, для обчислен+
ня пенсії також враховується заробітна плата за основним
місцем роботи за будь+які 60 календарних місяців страхово+
го стажу на посадах наукового (науково+педагогічного) пра+
цівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.
Для обчислення заробітку під час призначення пенсії
науковому (науково)педагогічному) працівнику застосо+
вується середня заробітна плата працівників, зайнятих у
галузях економіки України, у тому числі в сільському госпо+
дарстві, за три календарні роки, що передують року звер+
нення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата пра+
цівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі
в сільському господарстві, визначається спеціально уповно+
важеним центральним органом виконавчої влади в галузі
статистики.
Частина 5 та 10 статті 24 ЗУ "Про загальнообов’язко/
ве державне пенсійне страхування" у новій редакції
Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюєть+
ся з дня подання заяви на підставі документів про страхо+
вий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що
знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на
інший в пенсійній справі, а також додаткових документів,
одержаних органами Пенсійного фонду.
При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажан+
ням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за пе+
ріоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті
40 цього Закону, із застосуванням показника середньої за+
робітної плати (доходу), який враховувався під час призна+
чення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності
продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці
страхового стажу після призначення (попереднього перера+
хунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні
вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосо+
вується середня заробітна плата (дохід), визначена части+
ною другою статті 40 цього Закону для призначення пенсії.
Частина 3 статті 45 ЗУ "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування" у новій редакції

Збільшено вимоги до страхового стажу, що
дає право на обчислення пенсії по інвалід)
ності в розмірі пенсії за віком
Пенсія по інвалідності: залежно від групи інвалідності при+
значається в таких розмірах:
) інвалідам І групи – 100% пенсії за віком;
) інвалідам II групи + 90% пенсії за віком;
) інвалідам III групи – 50% пенсії за віком, обчисленої
відповідно до ст.27 і 28 Закону 1058.
Тобто спочатку визначається розмір пенсії за віком, а
потім + розмір пенсії по інвалідності. При цьому до страхо+
вого стажу для пенсії по інвалідності, крім наявного страхо+
вого стажу, зараховується також на загальних підставах пе+
ріод з дня встановлення інвалідності до досягнення застра+
хованою особою віку, передбаченого ст.26 Закону 1058.
Якщо інваліди II та III групи не працюють та мають відпо+
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відний стаж роботи (без урахування періоду з дня встанов+
лення інвалідності до досягнення віку, передбаченого ст.26
Закону 1058), пенсія по інвалідності обчислюється в розмірі
пенсії за віком, тобто без зменшення на 10 та 50%.

Збільшено вимоги до страхового стажу, що
дає право на пенсію відповідно до законів
України "Про статус народного депутата
України", "Про наукову і науково)технічну
діяльність", "Про державну службу"
Для призначення пенсії за законами України "Про науко+
ву і науково+технічну діяльність" та "Про державну службу",
крім стажу державної служби (10 років) та наукової роботи
(для жінок – 15 років, для чоловіків – 20 років), потрібно мати
також відповідний страховий стаж.
З ухваленням Закону 3668 пенсія за зазначеними зако+
нами та за Законом України "Про статус народного депута+
та України" призначатиметься за наявності страхового ста+
жу, потрібного для призначення пенсії за віком у мінімаль+
ному розмірі, передбаченого абзацом першим частини 1
статті 28 Закону 1058, тобто, не менш як 30 років у жінок
і 35 років у чоловіків.
Вимоги щодо стажу державної служби та стажу наукової+
роботи не змінилися.

Збережено право працюючих пенсіонерів на
перерахунок пенсії з урахуванням страхово)
го стажу, набутого після призначення пенсії
(п.4 ст. 42 Закону 1058)
Перерахунок здійснюватиметься:
а) за наявності у пенсіонера не менш як 24 місяців страхово+
го стажу після призначення (попреднього перерахунку) пенсії
незалежно від перерв у роботі. У цьому випадку враховувати+
меться заробітна плата (дохід), з якої обчислено пенсію;
б) на бажання пенсіонера під час перерахунку пенсії може
бути враховано також заробітну плату за періоди страхово+
го стажу, зазначені в ч.1 ст. 40 Закону України "Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи" (тобто можна здійснити перерахунок пенсії з ура+
хуванням заробітку, одержаного після призначення (попе+
реднього перерахунку) пенсії). У цьому випадку заробітна
плата визначатиметься із застосуванням показника серед+
ньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час
призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового ут+
римання) максимальним розміром, встановленим Зако+
ном України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи", не поширюється на
пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне грошове утриман)
ня) призначена до набрання чинності цим Законом.
Порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошово+
го утримання) працюючим пенсіонерам, встановлений цим
Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначена
пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та які влаш+
тувалися на роботу до набрання чинності цим Законом.
Якщо внаслідок прийняття цього Законоу розмір пенсії
зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому
розмірі.
Підготовлено Управлінням Пенсійного фонду
України в Саксаганському районі

Запрошуємо до обговорення проекту Державного бюджету України на 2012 рік
З метою широкого інформування та роз’яснення основних положень проекту Державного бюджету України
на 2012 рік, а також залучення громадян до його обговорення на Інтернет+форумі Міністерства фінансів запро+
ваджено рубрику «Обговорюємо проект Державного бюджету на 2012 рік».
Головною перевагою Інтернет+форуму порівняно з іншими інформаційними ресурсами є його інтерактивність
– громадяни отримують відповіді на запитання безпосередньо у фахівців Міністерства. Окрім того, громадяни
мають змогу висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору з будь+яких питань, вносити свої зауваження та
пропозиції.
Зареєструвавшись і ставши користувачем Інтернет+форуму, ви зможете залишити своє повідомлення. Долу+
чайтесь до обговорення проекту Державного бюджету України на 2012 рік. Чекаємо на ваші зауваження та про+
позиції.

Телефонуйте також на Урядову телефонну
«гарячу лінію» 0)800)507)309 (дзвінки зі стаціонар+
них телефонів у межах України безкоштовні).
Урядова «гаряча лінія»працює крім
святкових днів та неділі за наступним графіком:
понеділок – п’ятниця з 8 до 21 години,
субота – з 8 до 19 години.
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Пам’яті
героїв
підпільників

Юнкорівський пост

«Єднання поколінь», №5 (7) 2011 р.

КОМСОРГ ВІВ ЗА СОБОЮ

День партизанської слави, золотими літерами вписаний в історію нашого міста. Для
мешканців мікрорайону «Гвардія» та учнів КЗШ №61 цей день став особливим. По вулиці
23 лютого, поблизу залізничної станції Роковата урочисто відкрито пам’ятний знак на
честь героїв підпільної організації «Червоногвардієць», очолюваною Миколою Гриньовим.
З нагоди відкриття пам’ятника
відбувся мітинг. Посивілі ветерани,
їхні сини й онуки прийшли до пам&
’ятника, щоб низько вклонитися
тим, кому ми зобов’язані своїм
життям та щасливим сьогоденням.
Урочистості зібрали людей різних
поколінь. Відкрив мітинг заступ&
ник міського голови, керівник
міської організації Партії Регіонів
Павлов Костянтин Юрійович. Се&
ред гостей присутні рідні та знай&
омі колишніх партизан. У почесно&
му караулі застигли суворовці Кри&
ворізького військового ліцею. Схи&
ляються прапори, лягають до пам&
’ятника корзини квітів з червоних
гвоздик та троянд. Із захопленням
слухають школярі виступ голови
міської ради ветеранів Миколи Да&
біжи про перші дні окупації Криво&
ріжжя та участь комсомольців у
підпільній роботі. Зі словами глибо&
кої вдячності про пам’ять свого
батька звертається до криворожан
Павло Миколайович Грабовий –
син колишнього партизана Грабо&
вого М.Ф.
Довгий час у місті мало що зна&
ли про діяльність цієї організації.

Вивчити історію підпілля взялися
червоні слідопити гуртка «Пошук»
КЗШ № 61 на чолі з керівником
музею Маслак Тетяною Семенів&
ною. На допомогу прийшли й вете&
рани рудника «Гвардія», які через
Дніпропетровський обласний
партійний архів віднайшли доку&
менти про діяльність загону. Це
дало можливість встановити склад
та імена підпільників, відшукати їх
фотографії.
В історико&краєзнавчому музеї
КЗШ № 61 експонуються матеріа&
ли про учасників загону «Червоног&
вардієць». Підпільна організація
була створена у вересні 1941 року
у складі 17 чоловік. Спочатку її очо&
лив вихованець середньої школи №
37 комсомолець Мазикін Микола
Данилович. Саме він склав текст
клятви, керував збиранням і збері&
ганням зброї, організацією
військових сховищ, розповсюд&
женням патріотичних листівок.
Широко висвітлюється в музеї под&
виг партизанки Таїсії Буряченко. Її
називали криворізькою Зоєю. Од&
ного разу під час розклеювання ли&
стівок її схопила поліція. Фашисти

по & звірячому її катували, намага&
ючись хоча б що&небудь дізнатися
про підпільників. На очах Бурячен&
ко катували малу дитину, але ра&
дянська патріотка не видала ніко&
го. Вона вмерла зі словами про
Батьківщину. Іменем Таїсії Буря&
ченко названа одна з вулиць мікро&
району «Гвардія».
Саме перше завдання підпільної
групи полягало у встановленні
зв’язку з партизанським загоном
під командуванням Шангіна&Ри&
балка, який діяв в Нікопольських
плавнях. Але встановити зв’язок не
вдалося. Після боїв з фашистами
загін Шангіна перейшов у ліса
Кіровоградщини.
До літа 1943 р. підпільна група пе&
реросла в загін з 50 чоловік. Тоді було
прийнято рішення зробити рейд в
глибокий тил Кіровоградщини. По
дорозі ліквідували кілька поліцейсь&
ких застав, невеликих ворожих гар&
нізонів, звільнили з таборів чимало
військових полонених. З боями загін
дійшов до лісів Кіровоградщини, але
далі просуватися не зміг. Вони натра&
пили на міцний опір з боку окупантів
і повернулися у рідні краї.

Під час визволення Кривого Рогу,
чотири з половиною місяці разом з
бійцями 37&ї армії генерала М.М.
Шарохіна партизани вели так
звані бої місцевого значення.
Страшну звістку принесли вони
про те, що фашисти замінували і
збираються підірвати важливі об&
’єкти міста, зокрема, електростан&
цію ім. Ілліча (КРЕС) і греблю на
річці Саксагань. Це загрожувало
затопленням багатьох жилих ма&
сивів міста. Щоб запобігти цьому,
був сформований спецзагін добро&
вольців, котрі повинні були неспо&
дівано захопити греблю, розміну&
вати її і утримувати до приходу 10&
ї гвардійської повітряно&десантної
дивізії. Командиром спецзагону
був призначений підполковник
А.М. Шурупов. Провідниками заго&
ну стали партизани із загону «Чер&
воногвардієць» Іван Гудзь, Сергій
Момон, Іван Фурт, Михайло Санке&
вич та інші. Спецзагін формувався
на Первомайці, а звідти пішли на
мукомольний завод, на Пічугіне.
Дійшли до річки Саксагань. Вночі
зробили переправу і зайняли перші
п’ять хат. Розпочався бій. І тут в
якийсь момент виявилося, що нема
зв’язку. А німець б’є. Треба було ко&
мусь іти назад за Саксагань зв’яз&
ковим. Після кількох невдалих
спроб пішов капітан М’ясников,
його тяжко поранило в ноги. За

М’ясниковим викликався піти І.
Гудзь. Поповз по льоду на проти&
лежний берег. Прийшов у штаб, пе&
редав координати для стрільби.
Разом з бійцями 10&ї гвардійської
дивізії так само по льоду переправи&
лись через Саксагань і пішли у на&
ступ. Визволили від німців греблю і
селище Стаханівське. З часом істо&
рики по достоїнству оцінили особи&
стий вклад Івана Гудзя в операцію по
врятуванню Кресівської греблі.
Вдячні криворіжці назвуть Івана
Гудзя, Івана Фурта, М. Санкевича
почесними громадянами Кривого
Рогу. Батьківщина нагородила їх
орденом Вітчизняної війни ІІ сту&
пеня та медалями «За відвагу». Таку
славну сторінку в героїчний літо&
пис Великої Вітчизняної війни
вписав партизанський загін «Чер&
воногвардієць», визволяючи Кри&
воріжжя від німецько&фашистсь&
ких загарбників.
І сьогодні школярі прийшли на
мітинг, щоб віддати шану земля&
кам. Адже крокувати у майбутнє
можна лише добре знаючи і шану&
ючи минуле. Учні КЗШ № 61 чер&
пають силу і наснагу з героїчних
подвигів старшого покоління, які
зберегли свободу і незалежність
Вітчизни.
Керівник загону «Пошук»,
вчитель історії КЗШ №61
Маслак Тетяна Семенівна

Учнівський фоторепортаж

ПРО РІДНУ ДЕСЯТУ
Недалеко від мальовничих
берегів річки Саксагань,
на мікрорайоні Гданцівка
розташувалася невеличка
затишна школа № 10.
Вже понад 100 років вона
кличе 1 вересня багатьох
школярів нашого міста
на уроки. Шкільне життя
багатобарвне і
різноманітне:
( відзначення Дня
фізичної культури і
спорту;
( різноманітні екскурсії,
походи;
( екскурсія до танкової
дивізії:
( класні, шкільні свята,
вечори.

ВСЕ О
КРИВБАССЕ
В ДВУХ
ТОМАХ
В нашій шкільній родині зростає багато талановитих дітейзіро
чок, але особливо яскраво про себе заявили такі учні:
Олександр Андрущенко, учень 4 класу. Можливо, в майбутньо&
му відомий поет. Переможець конкурсу «Проба пера»
Кірсанова Маргарита, учениця 8 класу. Переможиця Міжнарод&
ного фестивалю «Щасливі долоні» (табір Артек), «Інструментальна му&
зика» (скрипка). Лауреат ІІ ступеня в номінації «соліст із симфоніч&
ним оркестром» конкурсу «Синій птах» у м. Євпаторія

Вас ждет интересный
экскурс в историю
и современность
(люди, события, факты).
Звоните (097) 2801876
Тираж «Енциклопедії
Криворіжжя»
очень ограничен!

