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СЛАВЕТНИЙ МІСЯЦЬ ТРАВЕНЬ
Природа остаточно прокинулася від
зимової сплячки. Зацвіли каштани,
осьось заспівають соловейки, викине
запашні грона степова акація. Це 
травень, це  наша люба Україна. Виш
ня вже скинула з себе біле вбрання,
вона дала життя зеленкуватим, поки
ще, плодам. Будемо ми із соками та на
ливками.
Радо зустрічаємо місяць травень з
його славетними святами – Днем
міжнародної солідарності трудящих,
Днем Перемоги, Днем піонерії, Днем
прикордонника. Цього року вперше в
Кривому Розі буде відзначатися суто
міське свято – День єднання поколінь.
З цією ініціативою виступили гро
мадські організації: «Криворізька
міська асоціація «Комсомолець Крив
басу», «Криворізька міська асоціація
«Депутати органів місцевого самовря
дування», «Криворізький міський регі
ональний осередок Всеукраїнської гро
мадської організації «Союз споживачів
України», ветерани профтехосвіти.
День 17 травня обраний невипадко
во. Саме цього дня в 1966 році вийшов
Указ Президії Верховної Ради СРСР
про нагородження Криворізької
міської комсомольської організації
орденом Трудового Червоного Прапо
ра.
Саме в єднанні людей, які мають
досвід, та тих, хто тільки тепер одер
жує путівку в життя, можна із впевне
ністю дивитися в майбутнє. Наша
сила в мудрості старших і силі моло
дих.
Травень дарує землі тепло, а це зна
чить, що вона обдарує нас щедрими
врожаями.
Асоціація «Комсомолець Кривбасу».
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ПРАВО НА ТРУД  ГАРАНТИЯ
КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ!
Дмитрий Степанюк * председатель оргкомитета, председатель Совета Ассоциации
«Комсомолец Кривбасса», народный депутат Украины второго созыва, заслуженный
работник промышленности Украины

Анализ показывает, что в Кривбассе самая
низкая безработица в стране. Город всегда
был и остается оптимистичным для саморе4
ализации молодежи. Трудовая занятость и
социальная поддержка молодых в городе в
приоритетах деятельности властей, как в
прошлом, так и сегодня. Об этом много да4
ется в сегодняшнем номере газеты. Вместе
с тем, переход на рыночные отношения в
годы независимости Украины внес в работу
с молодежью существенную либерализа4
цию, которая породила проблемы с предос4
тавлением первого рабочего места, прохож4
дением практики и адаптации выпускников
в условиях производства. Они отрицатель4
но отражаются на качестве подготовки спе4
циалистов. Многие проблемы при этом но4

сят субъективный характер и затрагивают
глубоко социально 4 экономические вопросы
городской общественности.
Поэтому ряд институтов гражданского
общества города, в том числе и Ассоциация
«Комсомолец Кривбасса», выступили с ини4
циативой 17 мая в день награждения комсо4
мола Кривбасса орденом Трудового Красно4
го Знамени проводить в городе «День єднан4
ня поколінь». Это связано и с тем, что Пре4
зидент Украины В.Ф.Янукович объявил
2015 год «Роком єднання поколінь в Україні».
Ассоциация «Комсомолец Кривбасса» в
прошлом году приняла решение ежегодно к
этому дню проводить два смотра4конкурса:
«На кращого роботодавця 4 замовника
кадрів» та «На кращий колективний договір»
для молодежи до 35 лет. Для подведения ито4
гов образован общественный оргкомитет.
Условия конкурсов и номинации разосланы
работодателям и профсоюзам. В течение
года оргкомитет работал с материалами, ка4
сающимися конкурсов. Каковы их итоги.
Те предприятия, которые ведут системную
работу с молодыми кадрами с интересом от4
неслись к конкурсам. Там, где эта работа дол4
жным образом не ведется, то дистанцирова4
лись в надежде остаться незамеченными.
Однако в общественном оргкомитете есть
достаточно информации от органов власти,

учебных заведений, профсоюзов, обществен4
ных организаций, об обсуждениях за «круг4
лыми столами» и совещаниях, СМИ . Это по4
зволило сложить общую картину в разрезе
предприятий и крупного бизнеса.
Если говорить о коллективных договорах,
то здесь стало явным то, что не на всех пред4
приятиях есть не только профсоюзы, а и та4
кие договора между трудовыми коллектива4
ми и администрациями вообще. Здесь рабо4
тодатели ведут себя бесконтрольно. На мно4
гих предприятиях договора выписаны фор4
мально. Складывается впечатление, что как
работодатели, так и профсоюзы, трудовые
коллективы в силу разных обстоятельств не
в полную меру используют эти договора как
правовой механизм регулирования вопросов
работы с персоналом и молодыми кадрами.
Отмечено, что профсоюзы при заключе4
нии договоров от имени трудовых коллекти4
вов недостаточно настойчивы при решении
молодежных проблем. Это может привести
к тому, что профсоюзы будут терять позиции
в пользу политических процессов.
Худшее отношение к учебным заведени4
ям и молодежи демонстрирует администра4
ция ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», где за
прошлый год практически не принимались
на работу молодые специалисты при нали4
чии 20 тысяч вакантных мест. В этом году

администрация увольняет еще 10 тысяч че4
ловек. А ведь металлургический комбинат
строился молодежью и для молодежи. Кад4
ровая политика транснациональной компа4
нии не понятна не только трудовому коллек4
тиву предприятия, а и его профсоюзу, о чем
он заявил в своей прессе. Серьезные дискус4
сии в СМИ вызывает охрана труда и эколо4
гическая безопасность, питание рабочих и
их лечение. Смоги над предприятием и го4
родом не перестают появляться. Прибыль
любой ценой 4 это не для украинской мен4
тальности. Такое отношение к персоналу и
экологии зарубежных собственников побуж4
дает к активным протестным действиям уже
как профсоюзы, так и институты граждан4
ского общества в городе, политические
партии, родительскую общественность. Оно
лишает перспектив криворожскую моло4
дежь. Безусловно, что ситуация уже требует
вмешательства государства, которое прода4
вало комбинат «Криворожсталь» и ведет кон4
троль за выполнением обязательств его но4
вым собственником.
В этом номере публикуем итоги о лучших
предприятиях, руководителях и коллектив4
ных договорах по отношению к молодежи до
35 лет, которые определил оргкомитет в ре4
зультате общественного смотра4конкурса
согласно номинаций.

ГОД БЕЗ БЫЗОВА
Большой человек ушел. Год назад. Невосполнимая утрата. По крайней мере,
в обозримом будущем. Город, да что город, страна, да что страна, общество утратило
великого математического стратега. Уже год нет Владимира Федоровича Бызова.
Профессора, доктора технических наук, лауреата Госпремии Украины, заслуженного
деятеля науки и техники Украины и прочее, и прочее.
Его ученый талант многие годы
блистал как отточенный брильянт,
от света которого хотели погреться,
подзарядиться многие его ученики
и последователи. Кому это удалось,
навсегда запомнят своего учителя
и наставника. Его в юные годы зва4
ли на высокие шахтные должности,
а он остался в институте ассистен4
том кафедры, готовился к броску в
науку. И вот состоялся и сам бросок
в науку Бызова, сына освободителя
Кривбасса, дитя войны. Нужно ска4
зать, что преподаватели в КГРИ
сразу заметили цепкий ум студен4
та Бызова.
Трудовую деятельность по распре4
делению начал горным мастером, а
потом начальником участка. Имен4
но в это время ему поступило два
предложения. Одно обещало замет4
ный карьерный рост по линии руд4
ничных месторождений, а другое
предлагало вернуться в альма4матер
и заняться наукой. При первом 4 мо4
лодому специалисту «грозило» суще4
ственное повышение зарплаты, при
втором – адский умственный труд
на ставку аспиранта. Молодой Бы4
зов выбрал второе. И началось его
восхождение на олимп великой на4
уки. Он станет с годами под стать ей.
Высшая математика с помощью
знаний и таланта криворожского
профессора Владимира Бызова под4
нялась еще на более значительную
высоту. По книгам из «Библиотеки
горного инженера» его, Бызова, де4
тища, учатся во многих университе4
тах мира. Это фундаментальное ис4
следование переведено на многие
языки. Вот, что говорит о Владими4
ре Федоровиче Бызове тележурна4
лист Степан Калынюк: «Мы прове4

ли с Владимиром Федоровичем вме4
сте много командировок, которые
практически всегда были связаны с
наукой, проблемами Кривбасса».
Именно так, читая лекции в других
странах, где мог бы остаться навсег4
да, профессор Бызов спешил домой,
в Кривой Рог. За годы заведования
кафедрой высшей математики
КГРИ Владимир Федорович поднял
ее на небывалую высоту. Кафедра
стала научной школой. Ее негласно
называли Бызовской. Добрых три
сотни фундаментальных научных
трудов, несколько монографий и бо4
лее 50 изобретений. Все это насле4
дие Владимира Бызова. Великое,
полезное, поучительное.
Год назад он ушел от нас. Науч4
ный мир Кривбасса был шокиро4
ван. Именно криворожанин Влади4
мир Бызов стал инициатором со4
здания ведомственной академии.
Называется она Академией горных
наук Украины. После него чередой
учреждались и другие отраслевые
академические структуры. У их ис4
токов стоит профессор Бызов из
Кривбасса. Он4то и стал первым
президентом АГНУ. До своей кончи4
ны Владимир Федорович стоял во
главе всей украинской горной на4
уки. В 1995 году ректор КТУ и пре4
зидент АГНУ В.Ф.Бызов выступил
инициатором и радушным хозяи4
ном выездного заседания Всемир4
ного горного конгресса в Кривом
Роге и Киеве. Ученый мир всего
мира принял предложение при4
знанного ими же ученого Бызова, и
общались с ним на 35 языках. Все
пленарные заседания Конгресса
проходили именно в Кривом Роге.
Этот памятник для меня есть об4

разцом того, как ученики должны
относиться к своему учителю. Вот
какой человек ушел, погас светоч
знаний в технической сфере. Брил4
лианты не меркнут, их свет будет
излучаться еще долго и долго. Как
будут переиздаваться на разных
языках планеты труды Владимира
Бызова. Недавно в сквере перед
главным корпусом Криворожского
национального университета от4
крыт памятник Владимиру Федо4
ровичу Бызову. Пред нами предста4
ет бюст великого ученого и педаго4
га. И будет стоять вечно, как вечна
память.
Дмитрий Степанюк.
Фото С.Лебединского.
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РІШЕННЯ
учасників наради в Криворізькому Національному Університеті з питань розвитку та форму"
вання якості трудового потенціалу Кривбасу за участі: роботодавців, керівників, депутатів
органів місцевого самоврядування, почесних громадян міста Кривого Рогу, Героїв Соціалістич"
ної праці та України, інститутів громадянського суспільства " громадської організації «Криво"
різька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу», «Депутати органів місцевого самоврядуван"
ня», Українського союзу промисловців і підприємців, Союзу споживачів Україні, Захист прав
дитини, профспілок міста та інших організацій, підприємств, установ регіону
На виконання Указів Президента України
В.Ф.Януковича від 16.12.2011 р № 1163/2011
«Про питання щодо забезпечення реалізації
прав дітей в Україні» та від 01.02.2012 № 45/
2012 «Про Стратегію державної кадрової політи2
ки на 201222020 роки», з метою забезпечення
усіх сфер життєдіяльності регіону кваліфікова2
ними кадрами, необхідними для реалізації на2
ціональних інтересів у контексті розвитку Украї2
ни як демократичної, соціальної держави з роз2
винутою ринковою економікою та обговоривши
питання розвитку та формування трудового
потенціалу Кривого Рогу, учасники наради
відповідно до Конституції України, Законів «Про
колективні договори і угоди», «Про організації
роботодавців», «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог»,
«Про об’єднання громадян», «Про охорону дитин2
ства в Україні», «Про забезпечення організацій2
но2правових умов соціального захисту дітей2
сиріт і дітей позбавленних батьківської опіки» з
врахуванням пропозицій, пролунавших у вис2
тупах та надійшовших зауважень, вирішили:
підтримати виступ на нараді та оголошене
звернення міського голови міста Кривого
Рогу Юрія Григоровича Вілкула до робото"
давців та підприємців міста щодо забезпе"
чення належного рівня проходження усіх
видів практики учнями та студентами, на"
дання випускникам першого робочого місця
та можливості їх адаптації на підприємстві
(додається). Визнати його своєчасним і кон"
структивним.
Запропонувати:
І. Виконкомам міської, районних у місті
рад, міському центру зайнятості

Єдність поколінь – запорука успіху
5 квітня 2012 року на базі Центру професійної освіти торгівлі та ресторан"
ного сервісу Криворізьким міським методичним центром профтехосвіти
проведено свято ветеранів «Майбутнє – в єдності поколінь».
Захід було присвячено 802ти річчю
створення Дніпропетровської області та
252ти річчю ветеранської організації Ук2
раїни. На свято були запрошені ветерани
профтехосвіти, як ті, що працюють, так і
ті, які знаходяться на заслуженому відпо2
чинку, директори професійно2технічних
навчальних закладів. Серед почесних го2
стей – випускник гірничого училища, екс2
депутат ВР України, колишній представ2
ник Президента України в Криму Степа2
нюк Д.П., делегація профтехосвіти об2
ласті, яку очолив директор НМЦ ПТО Ва2
силиненко В.М.
Присутнім була запропонована хвилю2
юча розповідь про тих, хто закладав осно2
ви сучасної профтехосвіти («Фундатори»),
хто у важкі 902ті освоював шляхи вижи2
вання і розвитку («Реформатори»), хто в
сьогоднішній непростий час ринкової
економіки знаходить своє місце на ринку
праці, впроваджуючи нові підходи, інно2

ваційні і інформаційні технології («Нова2
тори»). Окрема сторінка була присвячена
розповіді про тих, хто представляв нашу
профтехосвіту за кордоном («Наші за «буг2
ром»), поіменно згадали тих, хто уже пішов
у вічність («І тільки пам’ять не сивіє…»).
Присутнім на заході було також запропо2
новано виставку кращих виробів учнів Цен2
тру професійної освіти торгівлі та ресторан2
ного сервісу та концерт із кращих номерів
учасників художньої самодіяльності ПТО
міста за підсумками огляду2конкурсу «Фес2
тивальний дивограй профтехосвіти».
Кращі із кращих отримали нагороди Все2
української асоціації працівників профте2
хосвіти – Знак «За розвиток професійної
освіти», які вручив голова Дніпропетровсь2
кого відділення ВАПП Василиненко В.М.
Завершилася зустріч спільним фото і
задушевною розмовою за чашкою чаю.
Зозуля Н.В., директор Криворізького
міського методичного центру ПТО

1. Оголосити 2012 рік у місті роком зміцнен2
ня партнерських стосунків між підприємства2
ми2замовниками кадрів та ПТНЗ (ВНЗ) у вирі2
шенні нагальних проблем з підготовки, пере2
підготовки кваліфікованих фахівців та їх про2
фесійне становлення на виробництві.
2. Заслуховувати щорічно в жовтні місяці на
засіданні виконкому міської ради питання про
результати працевлаштування випускників на2
вчальних закладів та стан виконання даної уго2
ди.
3. У засобах масової інформації висвітлити
матеріали спільного засідання та оприлюднити
відповідне звернення міського голови до робо2
тодавців та підприємців міста.
4. Враховуючи традиції та досвід роботи з
кадрами в місті 2 підтримати ініціативи гро2
мадської організації «Криворізька міська Асоці2
ація «Комсомолець Кривбасу», молодіжного
міськвиконкому та інших інститутів грома2
дянського суспільства щодо проведення щоріч2
ного громадського огляду2конкурсу серед
підприємств міста «На кращого роботодавця2
замовника кадрів року» і на кращу колективну
угоду, заснування іменних нагрудних знаків для
молоді до 35 років за досягнення у визначених
номінаціями сферах діяльності в пам’ять про
видатних криворіжців.
5. Виконкомам районних у місті рад:
* Протягом першого півріччя 2012 року розг2
лянути питання: «Формування якісного трудо2
вого потенціалу міста» із заслуховуванням кері2
вників ВНЗ І2ІV рівнів акредитації і підприємств2
замовників кадрів у частині укладання угод про
співпрацю по підготовці фахівців та дотриман2
ня об’єктами господарювання чинного законо2
давства щодо працевлаштування випускників
вищих та професійно2технічних навчальних
закладів.
* Здійснювати бронювання робочих місць для
працевлаштування дітей пільгових категорій.
Інформацію про заброньовані місця надавати до
управління освіти і науки виконкому міської
ради до 1 березня щорічно.
* Разом з громадськими організаціями вста2
новити постійний моніторинг за захистом соц2
іальних прав дітей. Не рідше одного разу на рік
заслуховувати це питання на засіданнях райви2
конкомів.
6. Центру зайнятості здійснювати моніторинг
та визначати потребу галузей економіки та рин2
ку праці у кваліфікованих робітниках та фахів2
цях. Інформацію про результати моніторингу
надати управлінню освіти і науки виконкому
міської ради до 1 вересня щорічно.
ІІ. Керівникам професійно"технічних та
вищих навчальних закладів
1. Продовжити практику укладання договорів
на підготовку кадрів та проходження виробни2
чої практики з керівниками підприємств2замов2
ників кадрів .
2. Продовжувати ліцензування необхідних
професій відповідно до попиту на ринку праці,
вести пошук нових замовників кадрів, вивчати
ринок праці і мобільно реагувати на його вик2
лики.

3. Постійно забезпечувати:
* участь працівників підприємств у роботі дер2
жавних екзаменаційних комісій;
* виконання та захист дипломних проектів
(робіт) на замовлення підприємств;
* проведення спільних наукових досліджень;
* підвищення кваліфікації учасників навчаль2
ного процесу.
4. Сприяти активізації роботи студентських
та учнівських рад самоврядування навчальних
закладів, піклувальних рад підприємств регіо2
ну, тісно взаємодіяти з місцевими органами
влади, з профспілковими організаціями, з де2
путатами всіх рівнів з питань працевлашту2
вання та адаптації випускників до сучасного
ринку праці.
5. Продовжити практику запровадження в на2
вчальних закладах державних стандартів, но2
вих педагогічних інформаційних та виробничих
технологій через систему семінарів, консуль2
тацій, конференцій.
ІІІ. Замовникам кадрів, профспілкам, гро"
мадським організаціям, представникам
бізнесу (за їх згодою)
1. Передбачувати, при наявності можливос2
тей, в бізнес2планах кошти на фінансування ви2
щих та професійно2технічних навчальних зак2
ладів для створення новітньої навчально2мате2
ріальної бази, стимулювання учасників на2
вчально2виробничого процесу, стажування вик2
ладачів та майстрів виробничого навчання в
умовах виробництва, підготовки кваліфікова2
них робітників та підвищення якості навчання
в закладах освіти.
2. Укладати, у разі потреби, щорічно до 12го
березня договори з вищими та професійно2тех2
нічними навчальними закладами на підготов2
ку кадрів згідно з чинним законодавством.
3. Здійснювати заходи щодо підвищення соц2
іального статусу випускників навчальних зак2
ладів, їх професійного становлення на вироб2
ництві.
4. Сприяти соціальному захисту та професій2
ному становленню молодих фахівців, особливо
пільгової категорії.
5. Розглядати можливість створення на
підприємстві фонду підтримки молодих
фахівців у вирішенні соціальних проблем (прид2
бання житла, оплати за навчання, лікування
тощо)
6. Надавати учням і студентам навчальних
закладів для якісного навчання в умовах вироб2
ництва (виробничої практики) доступ до робо2
ти на сучасному обладнанні та за новими тех2
нологіями, розширювати використання про2
мислового та наукового устаткування в на2
вчальному процесі.
7. Забезпечити відповідно до вимог законо2
давства укладення колективних договорів з
трудовими колективами. Передбачати у колек2
тивних угодах заходи по роботі з молоддю до 35
років. Розглядати можливість матеріального
стимулювання кращих учнів, студентів та пе2
дагогічних працівників навчальних закладів,
які ведуть підготовку кадрів для даного вироб2
ництва.
8. Забезпечувати працевлаштування випус2
кників вищих та професійно2технічних на2
вчальних закладів відповідно до укладених до2
говорів та створення умов їх професійної адап2
тації на робочому місці.
9. Запровадити інформування вищих та про2
фесійно2технічних навчальних закладів про
прибуття молодих фахівців на підприємство (на2
дання списків молодих спеціалістів у місячний
термін).
10. Всебічно сприяти створенню та збережен2
ню на підприємствах профспілкових органі2
зацій. Охопити молодь захистом трудових ко2
лективів.
11. Вживати заходи щодо вдосконалення си2
стеми підготовки, перепідготовки та підвищен2
ня кваліфікації педагогічних працівників, які
залучаються до організації та проведення про2
фесійного навчання персоналу на виробництві,
впровадити обов’язковість їх стажування в умо2
вах сучасного виробництва.
Звернення учасників наради та звернення
міського голови Ю.Г.Вілкула оприлюднити в
друкованих та електронних засобах масової
інформації, в мережі Інтернет, надіслати робо2
тодавцям та профспілкам, органам місцевого са2
моврядування для використання в роботі.
Підписали :
Алферова М.І., Арсеєв Ю.М., Бистрай А.А.,
Булатецький М.Б., Васильченко Д.С., Гонча
ренко А.І., Деркач Ю.Л., Захарченко Ю.М., Зе
ленська О.О., Земляний М.Ф., Караманець
Ф.І., Кириченко Г.А., Кузьміна В.В., Кулішо
ва Н.О., Макаренко А.К., Малєєв С.В., Місю
ра Н.С., Михлик В.В., Нечаєв С.В., Остапчук
Г.М., Орлова Л.Г., Рибаченко Н.Р., Сапіга В.О.,
Сиротюк В.Г., Степанюк Д.П., Ткаченко Г.І.,
Фарафонова О.І., Філевич Л.Г., Швед.В.О.,
та інші.
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З думкою про майбутнє

«Єднання поколінь», №1 (9) 2012 р.

ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ КРАЩІ
засідання громадського організаційного комітету Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
з проведення оглядуконкурсу на звання «Краще підприємство – замовник кадрів року»
та на «Кращий колективний договір по роботі з молоддю» до Дня Єднання поколінь 17 травня
Про хід виконання Рішення Ради № 6 від 23.03.2012 р. громадської організації «Криворізька міська Асоціація «Ком
сомолець Кривбасу» «Про проведення щорічного громадського оглядконкурсу на звання «Краще підприємство –
замовник кадрів року» та на «Кращий колективний договір по роботі з молоддю» до Дня Єднання поколінь 17 трав
ня. Підведення підсумків та визначення переможців за номінаціями у 2012 році.
Слухали:
Виконавчого директора Асоціації «Комсомолець Кривба#
су», заступника голови Дніпропетровської обласної органі#
зації Всеукраїнської асоціації працівників професійно тех#
нічної освіти в місті Кривому Розі Сапігу Віталія Олексійо#
вича щодо виконання Рішення Ради Асоціації № 6 від
23.03.2012 р. «Про проведення щорічного громадського ог#
ляд – конкурсу на звання «Краще підприємство – замовник
кадрів року» та на «Кращий колективний договір по роботі з
молоддю» за підсумками 2011 року.
Сапіга В.О. повідомив, що до організаційного комітету
надійшло 29 заявок про участь у громадському огляд – кон#
курсі. Але вірно оформили документи 15 суб’єктів господа#
рювання. В засобах масової інформації в 2011 році і за 4
місяці 2012 року було висвітлено 24 заходи, які були направ#
лені на виконання даного Рішення.95 суб’єктам господарю#
вання електронною поштою розіслані Рішення Ради та інші
матеріали, щодо участі в громадському огляд – конкурсі.
Сапіга В.О. наголосив, що при підведенні підсумків гро#
мадського конкурсу враховувалися наступні критерії діючо#
го Положення:
# наявність колективного договору або угоди з розділом
«Співпраця з професійно – технічними, вищими навчальни#
ми закладами по підготовці, перепідготовці фахівців,їх со#
ціальне та професійне становлення на виробництві» й забез#
печення його виконання;
# кількість діючих, збережених та створених нових робо#
чих місць для проходження виробничої практики;
# результативність роботи з бронювання робочих місць для
працевлаштування випускників , які потребують соціально#
го захисту і нездатні на рівних конкурувати на ринку праці;
# ефективність роботи суб’єкта господарювання з праце#
влаштування незайнятого населення з числа випускників
професійно – технічних та вищих навчальних закладів за на#
правленням державної служби зайнятості;
# участь суб’єкта господарювання в організації та прове#
денні оплачуваних громадських робіт;
# наявність угод на підготовку кадрів та проходження уч#
нями, студентами виробничої практики( кількісна характе#
ристика);
# створення необхідних і безпечних умов праці під час про#
ходження практики відповідно до змісту навчальних про#
грам, нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого се#
редовища;
# наукова організація праці та забезпечення опанування
учнями, студентами нової техніки і технологій виробницт#
ва, передових методів праці;
# проведення інструктажів з охорони праці, правил пове#
дінки на робочих місцях;
# створення умов для нового і продуктивного завантажен#
ня учнів, студентів на кожному робочому місці або навчаль#
но – виробничій дільниці на час проведення виробничого на#
вчання та виробничої практики;
# забезпечення учнів , студентів на період виробничого
навчання та виробничої практики спецодягом, іншими за#
собами індивідувального захисту;
# забезпечення технічного контролю, обліку виконаних
кожним учнем, студентом робіт на оплату їх праці відповід#
но законодавства;
# організація під’їзду учнів, студентів та майстрів вироб#
ничого навчання до місця проходження практики;
# створення належних житлових та побутових умов для
випускників пільгової категорії;
# забезпечення організації виробничого навчання та ви#
робничої практики учнів, студентів навчальних закладів на
базі виробничих підрозділів, які мають сучасну техніку, ви#
сокий рівень організації праці, застосовують прогресивні
новітні технології;
# забезпечення учнів, студентів соціальним страхуванням
нарівні з відповідними працівниками підприємства;
# своєчасність нарахування та виплати заробітної пла#
ти згідно з установленими системами оплати праці за

нормами, розцінками, ставками(окладами) з урахуванням
коефіцієнтів, доплат і надбавок за всі роботи, виконані уч#
нями, студентами за період виробничого навчання та ви#
робничої практики відповідно до виробничих завдань;
# залучення коштів суб’єктів господарювання для модер#
нізації навчально#матеріальної бази, підвищення захисту
учасників навчального процесу – педагогів та учнів;
# створення на базі навчальних дільниць центрів нових
виробничих технологій, сучасних полігонів, тренажерів;
# організація професійного навчання , перенавчання,
підвищення кваліфікації працівників на виробництві, сту#
пеневої освіти;
# запровадження іменних стипендій.
На підставі поданих документів організаційний комітет
визначився з переможцями (кращими),
Ухвалили :
Визнати переможцями (кращими) міського конкурсу на
звання «Краще підприємство # замовник кадрів року» у 2011
році такі суб’єкти господарювання міста:
 Серед гірничометалургійних підприємств:
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», голова прав#
ління КАРАМАНІЦ ФЕДІР ІВАНОВИЧ.
 Серед підприємств будівельної галузі:
ПАТ «Криворіжіндустрбуд», генеральний директор ЗЕМ#
ЛЯНИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ;
ТОВ «Криворіжелектромонтаж», генеральний директор
ТКАЧЕНКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ;
ТОВ «Будплюс», директор КЕУШ АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ.
 Серед підприємств машинобудівельної галузі:
ПАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», гене#
ральний директор БУЛАТЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ;
ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», генераль#
ний директор ПОПРОЖУК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
 Серед підприємств торгівлі та сервісу:
ТОВ «СПАР – ЦЕНТР», директор УШАКОВ ІГОР ЮРІЙО#
ВИЧ;
ТОВ «ВЕНЕЦІЯ – БЕСТ», директор ПОСОХОВ ІГОР ЮРІ#
ЙОВИЧ;
ТОВ Гіпермаркет «Епіцентр – К», директор ВОЗНЮК
ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ;
ТОВ «Фоззі Фут», регіональний директор по кадрам САЛЬ#
НИКОВА АННА АНАТОЛІЇВНА.
 Серед підприємств харчової промисловості:
МІК ТОВ Кондитерський цех «Натхнення», директор МЕР#
КУЛОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА;
ПАТ «Криворізький міськмолокозавод №1», голова прав#
ління ХОХЛОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА.
Серед підприємств транспорту і зв’язку:

В номінації – «Кращий керівник персоналу»:
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», директор по
персоналу, голова Піклувальної ради гірничо – металургій#
них професій МАКАРОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ.
В номінації – «Реалізація міської програми «Школа –
ПТНЗ – ВНЗ підприємство» в сприянні професійному
розвитку молоді»:
ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат», гене#
ральний директор ЛЕВИЦЬКИЙ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ;
ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», гене#
ральний директор ШПИЛЬКА АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ.
В номінації – «Серце віддаю дітям»:
ПАТ «Криворіжіндустрбуд», генеральний директор, голо#
ва Піклувальної ради будівельних професій, Почесний гро#
мадянин міста Кривого Рогу, заслужений будівельник Украї#
ни ЗЕМЛЯНИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ.
В номінації – «На сторожі життя і здоров’я»:
ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», гене#
ральний директор ШПИЛЬКА АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ.
В номінації – «Профспілковий лідер – захисник робіт
ників (молоді)»:
МАКАРЕНКО АНАТОЛІЙ КИРИЛОВИЧ – голова Криворізь#
кого міського комітету профспілки металургів та гірників
України;
ФАРАФОНОВА ОЛІМПІАДА ІВАНІВНА – голова Криворізь#
кої галузевої організації профспілки працівників будівниц#
тва та промбудматеріалів.
В номінації – «Енергозберігаючи технології у вироб
ничому процесі»:
ЗАХАРЧЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, голова правління
ПАТ «Електроград»,
В номінації «Молодіжний лідер підприємства»:

ДП «Криворізьке локомотивне депо Придніпровської залі#
зниці», нач. ЛОЗА ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ;
ДП « Пасажирська вагонна дільниця Придніпровської за#
лізниці», нач. ШУБА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ.

КОТОВИЧ ВАСИЛИНА ЮРІЇВНА, начальник відділу по ро#
боті з молоддю ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

 Серед підприємств на кращий колективний договір,
щодо реалізації програм молодіжної політики,

# ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат»,
# ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
# ПАТ «Хайдельберг Цемент Україна»,
# АТЗТ «Електромашпромсервіс»,
# ПАТ «Дизельний завод»,
# ПАТ «Трансмаш»,
# ПАТ «Криворіжаглобуд»,
# ПАТ «Криворіжжилбуд»,
# Державний інститут по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості «Кривбаспроект»,
# ДПП «Кривбаспромводопостачання»,
# КП «Кривбасводоканал»,
# ВАТ «Криворіжгаз»,
# КП «Криворіжтепломережа»,
# КП «Швидкісний трамвай».
# Запропонувати Раді Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
затвердити протокол, результати конкурсу оприлюднити в
друкованих та електронних засобах масової інформації, в ме#
режі Інтернет, надіслати роботодавцям та профспілкам, орга#
нам місцевого самоврядування для використання в роботі.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», голова прав#
ління КАРАМАНІЦ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, голова профспілково#
го комітету ДЕРКАЧ ЮРІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ.

Відзначити позитивну роботу в плані співпраці:

Протокол організаційного комітету підписали :
Арсеєв Ю.М.,Вознюк І.Б., Горб Г.Г.,Дубінецький В.В., Зем
ляний М.Ф., Зозуля Н.В.,
Костюченко М.І., Кравець М.Т., Кріпак Т.П., Ладнич Ю.Д.,
МакаренкоА.К.,
Макаров О.І., Малєєв С.В., Михлик В.В.,Отверченко Г.Х,Ри
баченко Н.Р., Рижкова Г.О., Світлічний О.В., Семенюк Т.Т.,
Сидоренко Г.І. Степанюк Д.П.,
Сторожук А.В., Учитель О.Д., Фарафонова О.І., Фоменко
Н.П., Шулін Ю.М.,
Голова оргкомітету конкурсу Д.П Степанюк
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДУХОВНІЙ СФЕРІ
10 квітня у конференцзалі Криворізького національного університету відбулася
науковопрактична молодіжна конференція «ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ».
Організатори конференції — виконком
Криворізької міської ради, Криворізький
національний університет (кафедра філо0
софії і соціальних наук), Криворізький
міський методичний центр профтехосвіти,
криворізькі міські громадські організації
Асоціація «Комсомолець Кривбасу», «Депута0
ти органів місцевого самоврядування», ВМО
«Союз споживачів України», «Центр з прав
дитини», благодійна ВІЛ0сервісна організа0
ція «Шанс», профспілки та ін.
Конференція проходила у форматі «круг0
лого столу» в два етапи 0 10 і 17 квітня 2012
р. Перед присутніми виступили: С.О. Бурла0
ка, лектор0консультант з питань СНІДу та
соціально0негативних явищ серед молоді
благодійної сервісної організації «Шанс»,
А.О. Воронін, голова Правління благодійної
сервісної організації «Шанс», Д.П. Степанюк,
заступник голови правління ВМО «Союз спо0
живачів України», голова рад Криворізьких
міських громадських організацій: асоціація
«Комсомолець Кривбасу», «Депутати органів
місцевого самоврядування», народний депу0
тат України 20го скликання, доктор філо0
софії в галузі права, С.В. Малєєв, директор
громадської організації «Центр з прав дити0
ни», В.О. Сапіга, заступник голови громадсь0
кої організації Дніпропетровської обласної
організації Всеукраїнської асоціації праців0
ників професійно0технічної освіти в м. Кри0
вому Розі, виконавчий директор громадсь0
ких організацій: асоціація «Комсомолець
Кривбасу», «Депутати органів місцевого са0
моврядування», О.О. Бортуаль, редактор
міського Центру здоров’я.
Вів конференцію В.Ф. Капіца, завідувач
кафедри філософії і соціальних наук, доктор
філософських наук, професор.
В.Ф. КАПІЦА: «Головна особливість сучас0
ного суспільства 0 це здатність до суспільної
самоорганізації. Сучасна молодь поки що не
здатна ні до самореалізації, ні до суспільно0
го самоврядування; по0друге, внаслідок іде0
ологічного плюралізму, в молоді немає
чітких світоглядних настанов. Замість того
сформувалось багато світоглядних культуро0
типів зі своїми ціннісними орієнтаціями. Це

потребує індивідуального підходу до світог0
лядного формування молоді. По0третє, це не0
обхідність формування культури грома0
дянського світогляду молоді.
Цей громадянський світогляд має склад0
ний і протирічний характер, і, щоб виникла
можливість закріплення нової громадянсь0
кої свідомості молоді, її життєдіяльності, не0
обхідне створення відповідних молодіжних
інституцій. Один із них 0 інститут соціаль0
ного розвитку молоді.
Для студентів ВНЗ треба створити відпо0
відне соціокультурне середовище, котре за0
раз приймає переважно форму комунікатив0
но0когнітивного середовища, самостійного
отримання знань.
Це обов’язково треба зробити, якщо Украї0
на, молоді українці бажають стати повноп0
равними членами європейської спільноти».
Д.П. СТЕПАНЮК: «Перш за все молода
людина повинна впевнено усвідомлювати,
що саме вона, як споживач, є головним інве0
стором як вітчизняного товарного вироб0
ництва для споживчого ринку, так і імпор0
ту.
Ринкова економіка вимагає освіченого
споживача, який би був цивілізованим по0
купцем і вмів упевнено захистити свої права
в разі потреби. Споживча політика 0 це
тільки один із сегментів сьогоднішньої
цілісної світоглядної культури, але він дуже
важливий на шляху розвитку громадянсько0
го суспільства, яке розбудовує Україна, на
шляху побудови правової держави».
САПІГА В.О.: «Сучасна молодь живе в но0
вому інформаційному просторі, в нових істо0
ричних умовах, у період становлення циві0
лізованих ринкових відносин в Україні та
більш розвиненої інтеграції у світову еконо0
міку.
Саме тому місту потрібні, як високопро0
фесійні, ініціативні, інтелектуальні пред0
ставники молоді, так і здібні представники
робітничих професій».
В теми конференції обумовлений її акту0
альністю в контексті теоретичних практич0
них потреб українського суспільства, що ра0
дикально змінюється. Процеси, які відбува0

ються у Східній Європі загалом, та в Україні,
зокрема, викликали радикальні зміни
світоглядних орієнтацій людей і, в першу
чергу, молоді.
З’ясування «больових точок» світоглядної
культури людини, що живе в період транс0
формації суспільства, пошук детермінант
формування світоглядних орієнтацій молоді
є плідним полем для соціально0гуманітарних
досліджень і культурологічних роздумів.
Україна набула політичної незалежності і
гостро потребує ідейної і світоглядної неза0
лежності, знаходження соціально ефектив0
ної стратегії розвитку українського народу,
збереження ним національної самобутності,
відродження і продовження традицій тися0
чолітньої історії.
Розвиток в Україні демократичних і рин0
кових принципів соціального буття зіткнув0
ся зі світоглядною інерцією мас, із непідго0
товленістю патерналістично орієнтованої
особи до світоглядної свободи. Це обумовлює
пізнавальний інтерес до виявлення специ0
фіки світоглядної орієнтації людини постра0
дянського типу.
Актуальним є і дослідження факторів звер0
нення сучасної особи до релігійного світоро0
зуміння, а також з’ясування детермінант
оптимізації світоглядної орієнтації особи в
умовах становлення і розвитку незалежної
України.
У конференції взяли участь студенти
практично всіх факультетів КНУ, в тому
числі з педагогічного та економічного інсти0
тутів, а також студенти Дніпропетровської
медичної академії, Київського національно0
го університету культури і мистецтва.
Конференція проходила у формі «круглих
столів» за такими напрямками: 1) філософсь0
ко0методологічні засади формування світог0
лядної культури молодої особистості; 2) со0
ціальні виміри розвитку українського соціу0
му; 3) провідні чинники формування культу0
ри особистості на основі європейської куль0
тури свідомості; 4) соціально0політичні ас0
пекти формування культури молодої особи0
стості; 5) розвиток правової культури сту0
дентської молоді.

Велика увага приділяється нині дослід0
женню принципів світоглядної культури у
суспільстві, що трансформується, тим
більше, що переважна кількість представ0
ників українського суспільства нездатна са0
мостійно орієнтуватися у складному суро0
гаті ціннісних і поведінкових програм плю0
ралістичного суспільства. Потрібне у зв’яз0
ку з цим теоретичне дослідження факторів,
що впливають на світоглядний вибір сучас0
ної молоді, бо світоглядні орієнтації людей 0
найважливіший і самодостатній фактор не
тільки економіки, а й соціального розвитку.
Під час проведення конференції між учасни0
ками виникали цікаві дискусії щодо впливу
інформаційних технологій і традиційних ду0
ховних цінностей на формування світогляду,
стосовно неформальних молодіжних об0
’єднань і тендерних аспектів формування
світоглядних орієнтацій та ролі науки й ос0віти
у цьому процесі, а також з приводу сутності та
перспектив формування громадянського сус0
пільства в сучасній Україні та відповідних йому
громадянського і правового світогляду тощо.
Активну участь в дискусіях взяли студен0
ти Хименко Анна, Товстенко Ксенія, Мигуць0
ка Ірина, Ніколайцева Марія, Мігаль Ірина,
Ханжина Яна, Величко Марія, Клеветенко
Надія та інші.
Деякі зі студентів нагороджені Диплома0
ми, з них, зокрема, такі: Асеєва Олександра,
Аня Хименко, Світлана Лапаєва, Ірина
Мігаль, Олена Сидорова, Ксенія Товстенко,
Олена Перетятько, Марія Ніколайцева, Ми0
хайло Кукушкін, Аня Коваленко.
Студентська молодь виявила бажання
продовжувати власні наукові розвідки у май0
бутньому. З’ясування механізмів світогляд0
ного регулювання особою своєї життєдіяль0
ності в умовах трансформації суспільства
буде сприяти розробці ефективних соціаль0
них технологій у духовній сфері.
Т.В. ЦИМБАЛ, організатор
конференції, доцент кафедри
філософії і соціальних наук,
кандидат філософських наук.
Передрук з газети «Університетські
новини» № 2, 2012 р.

ЩЕ ОДНА ПЕРЕМОГА
ПРОФТЕХОСВІТИ
КРИВОРІЖЖЯ
13 березня 2012 року у виставковому центрі
«КиївЕкспоПлаза» проходила Третя Міжнародна виставка»
СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2012».
Виставку урочисто відкрив Міністр освіти і науки, молоді та спорту
України Табачник Д.В. та президент Національної академії педагогічних
наук України Кремінь В.Г.
На виставці було представлено 765 провідних навчальних закладів,
центрів, підприємств, асоціацій, видавництв з 27 регіонів України, а та0
кож учасників з Росії, Чехії, Естонії, Швейцарії, Словаччини, Польщі,
США. З Криворізького регіону у виставці взяли участь: Криворізький
міський методичний центр ПТО, Криворізький навчально0виробничий
центр, Криворізький гірничо0технологічний ліцей, Криворізький центр
професійної освіти торгівлі та ресторанного сервісу та Криворізький центр
професійної освіти, які презентували свої інноваційні досягнення .
Всі учасники виставки нагороджені дипломами, а крім того:
Криворізький міський методичний центр профтехосвіти в номінації
«Соціальне партнерство у контексті розвитку сучасного навчального
закладу: професійно0технічної та загальної середньої освіти» нагород0
жений Золотою медаллю (директор Зозуля Н.В.) .
В цій же номінації Золоту медаль отримав і соціальний партнер: ПАТ
«Криворізький залізорудний комбінат» (директор Караманець Ф.І.).
Срібною медаллю (уже вдруге) нагороджений Криворізький центр про0
фесійної освіти торгівлі та ресторанного сервісу (директор Васильєва
В.О.). А бронза дісталася Криворізькому гірничо0технологічному ліцею
(директор Сиротюк В.Г.).
Диплом учасника отримав і директор по персоналу Пат «КЗРК» 0 Ма0
каров О.І.
У рамках виставки відбувся семінар відділення науково0методичного
забезпечення змісту професійно0технічної освіти Інституту інновацій0
них технологій і змісту освіти спільно з департаментом професійно0тех0
нічної освіти МОНмолодьспорту України на тему: «Розвиток соціально0
го партнерства в умовах професійно0технічного навчального закладу».
Упродовж семінару учасники обмінялись досвідом роботи та практич0
ними здобутками співпраці професійно0технічних навчальних закладів
з соціальними партнерами. Педагоги ПТНЗ міста активно долучилися
до конструктивного діалогу з науковцями і колегами та висловили своє
бачення щодо вирішення зазначеної проблеми.
Виставка презентувала громадськості, педагогам, науковцям, фахів0
цям, органам державної влади і управління в широкому спектрі досяг0
нення національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і нау0
кових колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти,
міжнародної співпраці закладів освіти, роботи навчальних закладів з
соціальними партнерами та міжнародної інтеграції на виконання Указів
Президента України, Постанов Уряду, рішень ІІІ Всеукраїнського з’їзду
працівників освіти.
Зозуля Н.В., директор Криворізького міського
методичного центру ПТО

Відкриття виставки

Переможці

Фото на пам’ять: другий зліва – Супрун В.В., директор
департаменту ПТО МОНмолодьспорту України,
четверта – Радкевич В.О., директор Інституту ПТО
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Іменні відзнаки Асоціації «Комсомолець Кривбасу»

«Єднання поколінь», №1 (9) 2012 р.

РІШЕННЯ РАДИ
«Про Почесні професійні нагрудні знаки
громадської організації «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»
У зв’язку з підготовкою до 2015 року,
оголошеного Президентом України
В.Ф.Януковичем «Роком єднання по
колінь» і з метою збереження пам’яті
про видатних криворіжців для сучас
них та майбутніх поколінь, відзначен
ня молоді віком до 35 років за особливі
досягнення за професійними ознака
ми, забезпечення гасла Асоціації
«Майбутнє в єдності поколінь»  зас
новники та Рада Асоціації ВИРІ
ШИЛИ:
1. Заснувати наступні Почесні
професійні іменні нагрудні знаки
громадської організації «Криворізь
ка міська Асоціація «Комсомолець
Кривбасу» (всього 24):

За досягнення у викладацькій та науково!
технічній діяльності (гірничорудна галузь) !
в пам’ять про В. Ф. Бизова

Довідково: Бизов Володимир Федоровичвидатний вчений
та організатор гірничорудного виробництва і підготовки
гірничих інженерів. Народився 17.08.1937р. в Омській об
ласті. Помер 24.04.2011 р. в м. Кривий Ріг. Заслужений діяч
науки і техніки України (1998р.), професор (1983р.), доктор
технічних наук (1981р.), Академік академії гірничих наук Ук
раїни(1991р.). Закінчив у 1960 р. Криворізький гірничоруд
ний інститут. У 1960 – 1963рр. гірничий майстер, началь
ник дільниці ш. «Південна» РУ ім. ХХ партз’їзду. З 1963р в
КГРІ/КТУ. У 1963 – 1966 рр. молодший науковий співробіт
ник науково – дослідного сектора. У 1966 – 1981рр. – стар
ший викладач, доцент кафедри вищої математики. У 1981
1985 рр. – проректор з навчальної частини. У 19852002 рр.
ректор КГРІ/КТУ, зав. кафедрою відкритих гірничих робіт.
Засновник наукової школи з теорії управління якістю сиро
вини гірничих підприємств. Підготував 7 докторів, 14 кан
дидатів наук. Керував створенням алгоритмів, програм уп
равління, виготовленням приладів з якості сировини,
відкриттям двох рад з присудження докторських і трьох рад
з присудження кандидатських ступенів. У 1990 році органі
зував академію гірничих наук України, став першим її пре
зидентом (1991 р.). Один із авторів програми розвитку нау
ково – технічного прогресу в гірничодобувній і металургійній
промисловості України на 1996 – 2000 роки. У 1993 році очо
лив експертну раду ВАК України. Член Міжнародної Асоці
ації гірничих професорів, оргкомітету Всесвітнього гірничо
го конгресу та інших наукових установ та організацій світу.
У 1994 році керував переходом КГРІ в статус Технічного ун
іверситету. Вів активну наукову діяльність за кордоном.
Створив кілька нових кафедр. Автор більше 200 наукових
праць, 40 винаходів. У 2002 році отримав Державну премію
України. Засновник бібліотеки гірничого інженера, яка ви
дана в 14 томах. Нагороджений орденом «Знак Пошани»,
медаллю «Ветеран праці», знаком «За заслуги перед містом»
та іншими відзнаками та нагородами громадських органі
зацій та наукових установ.

За досягнення в правоохоронній діяльності !
в пам’ять про Л. В. Бородича

Довідково: Бородич Леонід Васильовичнародився
14.06.1953 р. в м.Кривому Розі. Загинув 16.09.2000 р в авіа
катастрофі м.Київ. Генерал – полковник міліції(1999р.) За
кінчив Харківський юридичний інститут. У 1968
1980рр.водій, нагрівач металу, майстер блюмінгу 1 заводу
«Криворіжсталь». З 1980 року в органах МВС.Міліціонер по
стової служби, інспектор карного розшуку, начальник міліції
аеропорту. У 1991 – 1992 рр. – начальник Центрально –
Міського районного відділу внутрішніх справ, у 1992 –
1994рр. – заступник начальника УВС, начальник кримі
нальної міліції. У 1994 – 1998рр. – народний депутат Украї
ни, голова комісії з питань законності та правопорядку, член
Координаційного комітету боротьби з корупцією та органі
зованою злочинністю при Президенті України. З 1994 року
перший заступник міністра внутрішніх справ України.
Пілот вищого класу на спортивних літаках. Удостоєнний
іменної вогнепальної зброї від Президента України. Трагіч
но загинув під час показового польоту. Почесний громадя
нин м.Кривого Рогу( 2000р.).Нагороджений орденом «За зас
луги» ІІІ ст., «За трудові досягнення» ІУ ст.,( «Золота форту
на»), знак «Хрест Слави» МВС», відзнакою «За заслуги перед
містом».

За досягнення в сфері залізничного
транспорту – в пам’ять про І. І. Василенка

ва. Депутат Верховної Ради СРСР 79 скликань. Ініціатор
почину за особистий трудовий внесок у п’ятирічку . Брав
участь у створенні нових технологій і техніки. Випробову
вав дослідні зразки. Встановив Всесоюзний рекорд проход
ки: 511 м. підповерхових виробок. Учасник Виставки народ
ного господарства. Нагороджений Золотою зіркою Героя,
орденом Леніна, Жовтневої Революції, Трудового Червоного
Прапора, знаком «За заслуги перед містом».

За досягнення у військовій справі !
в пам’ять про І. О. Герасимова
Довідково:Василенко Іван Івановичнародився
23.09.1928 року в Дніпропетровській області.Помер
21.04.2005р. Заслужений працівник транспорту України
(1972р.). Закінчив Тбіліський інститут залізничного транс
порту ( 1959р.) У 1949 – 1959 рр. диспетчер Довгинцівсько
го відділення залізниці, заступник начальника ст. Апосто
лове. У 1959 – 1965 рр. – начальник ст. Апостолове. У 1965
– 1970 рр. – начальник відділу руху Криворізького відділка
Придніпровської залізниці. У 1970 – 1989 рр. – начальник
відділення. Брав участь в реконструкції станцій Апостоло
ве, Нікополь, будівництві лінії Інгулець – Мусіївка на елек
тротязі, у заміні паровозів на електровози. Криворізький
відділок Придніпровської залізниці посів 1 місце в Україні
за обсягом перевезень. З 1989 року голова ради ветеранів
відділення. Нагороджений орденом Трудового Червоного
Прапора, знаком «За заслуги перед містом», «Почесний за
лізничник».

За досягнення у виробничій
та науково!технічній діяльності –
в пам’ять про Я. І. Весніка

Довідково:Вєснік Яків Іллічнародився 21.08.1874р. в м.
Мінську. Розстріляний 17.11.1937р в результаті сталінських
репресій. Керівник будівництва і перший директор Криворі
зького металургійного заводу. З 1915 року працював слюса
рем на заводі «Айваз» у Петрограді. Учасник штурму Зимо
вого палацу. Командир загону в боях у районі Пулковських
висот. У 1926 році голова «Алтайполіметалтресту», керував
відбудовою Риддерівських рудників. У цей період побував у
Нью – Йорку, як віце – президент Амторгу. У 1928 – 1929рр.
заступник торгпреда СРСР у Швеції. У 1929 – 1930 рр. – на
чальник прокатних цехів «Магнітбуду». У липні 1931 року
призначений начальником тресту «Криворіжбуд» по споруд
женню металургійних і коксохімічних заводів. Керував буд
івництвом перших домен, перших кварталів Соцміста, во
досховища на Інгульці. Цікаво, що перші 40 комсомольців
своє перше зібрання провели в червні 1919 року. А в 1931
році на будівництві першої домни металургійного заводу
самовіддано працювали 1500 комсомольців за путівками
комсомолу – це майже половина усіх будівельників під його
керівництвом. Недарма цю домну назвали «Комсомолкою», і
першу плавку чавуну на ній випустили теж комсомольці в
серпні 1934 року. У 30х роках виступав із статтями про
підвищення ефективності доменного процесу. З введенням
заводу «Криворіжсталь» стає першим його директором. Ство
рює сучасний завод, залізничний транспорт, міську інфра
структуру. Має великі заслуги перед Кривим Рогом. Влітку
1936 року піддався нападкам з боку сталіністів. Звинуваче
ний у підтримці троцкістів. Під захистом С.Орджонікідзе
звинувачення були зняті. Однак в 1937 році заарештований
агентами НКВС, розстріляний за вироком суду, який відбув
ся 17.11.1937р. Його ім’ям названа вулиця в Кривому Розі,
на будинку колишнього заводоуправління встановлена ме
моріальна дошка, встановлений пам’ятник біля прохідної
заводу. Нагороджений орденом Леніна, Червоного Прапора,
Червоного Прапора Азербайджану.

За досягнення у виробничій діяльності
(підземний видобуток) !
в пам’ять про О. С. Висоцького

Довідково: Герасимов Іван Олександрович  народився
08.08. 1921р. в Башкирії. Помер у ніч з 4 червня на 5 червня
2008 року у Києві. Освіта: Військова академія бронетанко
вих і механізованих військ (1955р.); Військова академія Ген
штабу ЗС СРСР (1966р.). 08.193840рр.  курсант, Ульяновсь
ке бронетанкове училище.194045рр.  командир взводу
Одеського військового округу, командир танкової роти
Південного і ПівденноЗахідного фронту, командир танко
вого батальйону ПівнічноКавказького фронту, командир
танкового полку Воронезького, 1го Українського фронту,
начальник штабу танкової бригади 2го Далекосхідного
фронту. 194550рр.  начальник штабу танкового полку,
командир танкового полку Ленінградського військового ок
ругу. 195055рр.  слухач Військової академії бронетанкових
і механізованих військ, м. Москва. 195564рр.  заступник
командира дивізії, командир мотострілецької дивізії, коман
дир танкової дивізії Київського військового округу м. Кри
вий Ріг. 196466 рр.  слухач, Військова академія Генштабу
ЗС СРСР. 196671рр.  заступник командувача, командувач
танкової армії Групи радянських військ в Німеччині. 1971
72 рр.  1й заступник командувача військ Прикарпатсько
го військового округу. 197275 рр.  командувач Північної
групи військ. 197584 рр.  командувач військ Київського
військового округу. 198490 рр.  головнокомандувач військ
ПівденноЗахідного напрямку. 199092 рр.  головний
інспектор Головної інспекції Міністерства оборони СРСР.
197686 рр.  кандидат в член ЦК, 19861991рр.  член ЦК
КПРС, 197686 рр.  член ЦК КПУ, член Політбюро ЦК КПУ,
депутат ВР СРСР 811 склик. (197191рр.), депутат Верхов
ної Ради УРСР. З 1991р.  голова ради Організації ветеранів
України. 03.1998 р.  кандидат в народні депутати України
від виборчого блоку «Трудова Україна», № 1 в списку. На час
виборів: голова ради Організації ветеранів України (м. Київ).
Народний депутат України 4го скликання 04.200204.2006
рр. від КПУ, № 3 в списку. На час виборів: голова Ради Орган
ізації ветеранів України, б/п. член фракції комуністів (з
05.2002 рр.), заступник голови Комітету у справах, пенсіо
нерів, ветеранів та інвалідів (з 06.2002 р.). Народний депу
тат України 5го скликання з 04.2006 рр. від КПУ, № 3 в спис
ку. На час виборів: народний депутат України, член КПУ.
Народний депутат України 6го скликання з грудня 2007 р.,
обраний за списками КПУ. Обіймав посаду голови підкомі
тету з питань законодавчого забезпечення соціального за
хисту ветеранів війни і праці, інших громадян похилого віку
Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів. Голова Головної редколеґії «Книга пам’яті України»
(до 08.2006 р.). Президент Інституту європейської безпеки і
конверсії. Нагороди: Відзнака Президента України «Герой
України» з врученням ордена «Золота Зірка» (27 жовтня 1999
р.)  за мужність і відвагу, виявлені у боротьбі з фашистсь
кими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941
1945 років, визначний особистий внесок у розвиток вете
ранського руху в Україні; орден Богдана Хмельницького Іго
ступеня (04.1999 р.); орден Богдана Хмельницького ІІго сту
пеня (03.1997 р.); орден Богдана Хмельницького ІІІго сту
пеня (05.1995 р.); 2 ордена Леніна; орден Жовтневої рево
люції; 3 ордена Червоного Прапора; 2 ордена Червоної Зірки;
орден Вітчизняної війни Iго ступеня; орден «За службу Бать
ківщині в Збройних Силах СРСР» III ст.;50 медалей. Почесна
відзнака Президента України (10.1994 р.). Відзнака «Іменна
вогнепальна зброя» (2001 р.). Учасник ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС (I категорія.).

За досягнення в управлінській
та інженерно ! технічній діяльності !
в пам’ять про В. Д. Гладуша

Довідково: Висоцький Олександр Степановичнародився
19.07.1934 р. в Волинській області. Помер11.06.2008р. Ге
рой Соціалістичної Праці (1966р.). Закінчив Криворізький
гірничорудний інститут в 1974 році. Вищу партійну школу
при ЦК КПРС у 1977 році. В 19521975 рр. – бурильник, бри
гадир шахти ім. 1 Травня, ім. Ворошилова, «Саксагань» РУ
ім.Дзержинського. У 1977 – 1982 рр. – секретар партійного
комітету. У 1982 – 1984рр. – заступник головного інженера,
у 1984  1989рр. – бурильник шахти № 1 ім. Артема, у 1989
1991 рр. – голова комітету народного контролю РУ ім. Кіро

Довідково: Гладуш Віктор Дмитровичнародився
10.01.1937 р. в Дніпропетровській області. Помер
08.10.2010 р. в м. Київ. Промисловий та державний діяч.
Закінчив в 1959 році Дніпропетровській металургійний
інститут. З 1959 року працював вальцювальником, старшим
майстром, начальником стана, начальником цеху Блюмінг
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2. У 1978 – 1980 рр. – начальник виробничого відділу.1980 –
1981 рр. – головний інженер. 1981 – 1986 рр. – директор за$
воду «Криворіжсталь». Депутат Верховної Ради УРСР ( 1985$
1990 рр). У 1986р. заступник міністра чорної металургії Украї$
ни. У 1987$ 1991рр. – заступник Голови Ради Міністрів УРСР. У
1991$1992 рр.–Державний міністр України з питань промис$
ловості та транспорту.1992 р. – Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Латвії. Працював 1$м заступником міністра
України із зовнішньоекономічних зв’язків. Заслужений мета$
лург України (1984 р.), Почесний металург СРСР (1986 р). Один
із найвидатніших організаторів металургійної промисловості
України 80$90$х років. Академік Інженерної Академії України.
Народний депутат України (1994$1998 рр.). Очолював Криво$
різьке земляцтво в Києві. Автор наукових праць, винаходів. На$
городжений орденом «За заслуги» 3 ст., «Трудового Червоного
Прапора», відзнаками Криворізького міськвиконкому «За зас$
луги перед містом» 3,2 ст. Активний учасник освоєння цілин$
них земель за що нагороджений відзнакою ЦК ВЛКСМ «За ос$
воение новых земель»(1956 р.).

За досягнення в галузі охорони здоров’я –
в пам’ять про В. М. Гужевського

Довідково: Гужевський Віталій Миколайович $ народився
14.02.1928 році в м.Кривий Ріг. Помер 23.10.1977 р. в м.Київ.
Заслужений лікар УРСР (1970 р.), закінчив Дніпропетровський
медичний інститут (1954 р.).У 1954$1957 рр. $ завідуючий
відділом охорони здоров’я Дзержинського райвиконкому,1957$
1958 рр. $ заступник головного лікаря медсанчасті Криворіж$
сталі, 1959$1961 рр. завідуючий міськім відділом охорони здо$
ров’я м.Кривого Рогу,1961$1963 рр. $ головний лікар міської
лікарні № 2,1963$1973 рр. $ завідуючий відділом охорони здо$
ров’я м.Кривого Рогу. Організатор факультету інституту вдос$
коналення лікарів(1973 р.). Делегат з’їздів лікарів СРСР та УРСР.
Видатний організатор медицини, в тому числі і спеціалізова$
ної в м.Кривий Ріг, довів кількість лікарняних ліжок в місті з
336 до 6,5 тисяч. Останні роки працював в м.Києві завідуючим
міськім відділом охорони здоров’я. Нагороджений орденами
Жовтневої Революції та Трудового Червоного Прапора.

За досягнення в сфері діяльності органів
місцевого самоврядування "
в пам’ять про Г. І. Гутовського

Довідково: Гутовський Григорій Іванович$народився
08.01.1930 р. в Донецькій області. Помер 14.01.1993 р. в м.
Кривий Ріг. Державний діяч. Закінчив Криворізький педаго$
гічний інститут( 1962 р.), Криворізький гірничорудний інсти$
тут(1967 р.). У 1948 році – бухгалтер ощадкаси м. Чортків,
нормувальник «Заготзерна» в м. Бережани Тернопільської об$
ласті. У 1948 – 1949 р. $ зав. організаційним відділом Бере$
жанського райкому ЛКСМУ. У 1949 році $ інструктор райга$
зети «Червоні Бережани». У 1950 – 1953 рр. – служба в При$
балтійському Військовому Окрузі. З 1953 року в Кривому Розі.
У 1953 – 1954 рр. – старший бухгалтер центрального ринку.
У 1954 – 1955 рр. – зав. сектором, у 1955$1956 рр. $ 2$й секре$
тар Центрально – Міського райкому комсомолу. У 1958 – 1960
рр. – заступник голови артілей «Хімпром». У 1960 – 1963 рр. –
інструктор організаційного відділу Криворізького міськкому
Компартії України. У 1963$1966 рр. – секретар парткому тре$
сту «Криворіжжитлобуд». У 1966 – 1969 рр. – 2$й секретар Інгу$
лецького,а 1969 – 1973 рр. – 1$й секретар Тернівського райко$
му Компартії України. У 1973 – 1979 рр.$2$й секретар Криво$
різького міськкому Компартії України. У 1979 – 1992 рр. – го$
лова Криворізької міськради та міськвиконкому. У 1992 – 1993
рр. – голова Криворізького міського відділення Пенсійного фон$
ду. Депутат Верховної Ради України (1981 – 1989 рр.) Член Пре$
зидій Верховної Ради УРСР (1981 – 1986 рр.)Має визначні зас$
луги в розвитку інфраструктури Кривого Рогу, керував будів$
ництвом шахт, мікрорайонів, швидкісного трамваю. Делегат
ХХУІ з’їзду КПРС ( 1981р.) Почесний громадянин міста Криво$
го Рогу(2000р.). Нагороджений: орденом Трудового Червоного
Прапора(2), «Знак Пошани»(2), Почесною грамотою Президії
Верховної Ради УРСР, знаком «За заслуги перед містом».

За досягнення в озеленені та упорядкуванні
міста – в пам’ять про І. А. Добровольського

Довідково: Добровольський Іван Андрійович $народився
14.04.1916 р. в Житомирській області. Помер 09.06.1996 р. в
м Кривий Ріг. Професор, доктор біологічних наук.Відомий гео$
лог, лісівник, геоботанік. Закінчив Криворізький педагогіч$
ний інститут ( 1937 р.) Більше 60$ти років віддав рідному вузу.
У 1937 – 1941 рр. – асистент, старший викладач. Учасник Ве$
ликої Вітчизняної війни з серпня 1941 року в складі саперної
частини. Обороняв Сталінград. У бою під Берліном втратив
ногу. З 1946 року старший викладч, доцент, завідувач кафед$
рою ботаніки, декан факультету природознавства. У 1962 році
привіз паросток верби з місця заслання Т.Г.Шевченка в Ка$
захстані й посадив її біля пам’ятника поету. Створив 2 бо$
танічні сади. Заслужений працівник вищої школи України
(1980р.) Нагороджений медалями ім.Докучаєва, А.С.Мака$
ренка. Автор 160 наукових праць із проблем лісівництва, гео$

Іменні відзнаки Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
ботаніки.Написав підручник«Ботаніка».Розробив технологію
заліснення відвалів і шламосховищ.Нагороджений орденом
Вітчизняної війни 1, 2 ступенів, Червоної зірки ( 2).
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За досягнення в галузі автомобільного
транспорту – в пам’ять про В. М. Нестерова

За досягнення в журналістській
та письменницькій діяльності "
в пам’ять про Д. І. Кана

Довідково:Кан Давид Ісайович $ народився 25.05.1923 р.в
м.Кривий Ріг. Помер 14.06.2010 р. в м. Кривий Ріг. Літератор,
член Спілки журналістів України(1957 р.). Закінчив Кривор$
ізький педагогічний інститут( 1953 р.) Учасник Великої Вітчиз$
няної війни. З 1947 року комсорг школи ФЗН № 46 РУ ім. Дзер$
жинського. У 1948 – 1983 рр. $ літературний працівник, зав.в$
ідділами інформації, листів та гірничорудної газети «Червоний
гірник». У 1973 – 1993 рр. – секретар правління міської органі$
зації Спілки журналістів України. Автор більше 30 книг, бро$
шур: «Місце в житті»(1958 р.), «Чудесний сплав»(1961р.), «Одер$
жимість»(1963 р.), «Версты трудового пути» (1992 р.), «Полуве$
ковые автографы» (1994 р.), «Криворожский металл»(1994 р.),
а також у співавторстві «Знамя»(1961р.), «Флагман гірницько$
го краю»(1981р.),путівник «Кривой Рог»(1986), «Покорители зем$
ных глубин» (1991р.)та ін.Нагороджений орденом «За
мужність»3 ст., Вітчизняної війни 2 ст., Червоної Зірки, Слави
3 ст., Знак «За заслуги перед містом».

Довідково:Нестеров Віталій Миколайович$народився
24.02.1935 році в м.Кривий Ріг. Помер 27.05.1992 р. в м. Кривий
Ріг. Заслужений працівник транспорту УРСР (1985 р). Закінчив
Криворізький гірничорудний інститут (1979 р). У 1951$1967 рр.
$ водій, начальник автогаражу, ст.механік таксопарку,1967$1970
рр. $ директор Софіївського АТП$03141. З 1970 працював в м.
Кривий Ріг директором АТП$03124, АТП$03123, АТП$03102, АТП$
03123. Один із кращих керівників автотранспорту в місті та в
УРСР в 70$80$х роках, наставник молоді. Брав участь у розбу$
дові транспортної мережі Кривбасу, введенні мікроавтобусів на
маршрути міста. Нагороджений Орденом «Знак Пошани».

За досягнення в соціальній сфері (житлово"
комунальна галузь, культура, фізкультура
і спорт, торгівля, громадське харчування тощо)
" в пам’ять про В. С. Олейникова

За високу соціальну відповідальність "
в пам’ять про подружжя С.М.Колачевського
і Є. С. Колачевської

Довідково: Колачевський Сергій Миколайович – народив$
ся в 1849 р. в с.Федорівка. Помер 23.05.1911р.Рудопромис$
ловець. Закінчив Київський університет в 1873 році. За ро$
боту «Нерви печінки» удостоєний золотої медалі ( 1872 р.)
Доктор медицини, практикувався в хірургії до 1890 року. У
1882 році за сприяння поміщиці Зайцевої дружина, після
весілля, отримала в придане 436 га.землі (а в 1891 р. додат$
ково ще 277 га) недалеко від с. Веселі Терни. У 1893 році
відкрив кар’єр з видобутку руди. Поклав залізницю, побуду$
вав робітниче селище. Рудник став одним з найпотужніших
у Кривбасі. Серед перших експортував руду за кордон. За$
безпечив безкоштовне харчування робітників. Співограні$
затор синдикату «Продаруд». Брав участь у Катеринославсь$
ких виставках садівництва. Володар золотої та срібної ме$
далей. У 1910 році передав рудник в оренду і виїхав до Пе$
тербурга, а всі отримані прибутки, не менш як 20 міл. рублів,
він заповів Криворіжжю. Труну з тілом доставили до Криво$
го Рогу й поховали у родовому склепі. Могила загубилася.
Ім’ям названа станція, добра пам’ять збереглася в народі як
про промисловця і благодійника.
Колачевська Євгенія Сергіївна (Розмаринцева)$дружина
Колачевського С.М. Народилася в 60$х роках ХІХ сторіччя ,
померла в 1910 році в Кривому Розі.Освіта вища. За її ініціа$
тиви на руднику чоловіка були відкриті школа для дітей
гірників, невелика лікарня, їдальня, театр. Відзначалася
культурою і лагідністю. Проводила благодійну діяльність.

За досягнення в підприємницькій
діяльності (будівельна галузь) "
в пам’ять про Д. Д. Ладнича

Довідково:Ладнич Дмитро Дмитрович – ародився
03.11.1949 році у Черкаській області, с.Чичиркозівка, Зве$
нігородський район. Помер 12.08.2011р. в м. Кривий Ріг.
Розпочав свій трудовий шлях з 18 років будівельником дру$
гого розряду на підприємстві тресту «Криворіжаглобуд».
1970 – 1976 роки $ закінчив Криворізький гірничорудний
інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будів$
ництво» та отримав фах «Інженер – будівельник». За час праці
у будівельній галузі здобув значний досвід у професійному
напрямку, завдяки наполегливості та цілеспрямованості мав
такі досягнення: у 1972 – 1976 рр. – секретар комітету ком$
сомолу, у 1976 – 1977 рр. – майстер будівельного управлін$
ня, у 1977 – 1981рр. – виконроб будівельного управління, у
1981 – 1985 рр. – начальник будівельного управління, у 1985
– 1986 рр. – заступник керуючого, у1986 – 1988 рр. – секре$
тар парткому тресту «Криворіжіндустрбуд». У 1988 – 1992
рр. – керуючий трестом «Криворіжбуд», у 1992 – 1996 рр. –
директор фірми «Жилбуд», у1996 $2000 рр. $ генеральний
директор підприємства «Прип’ять», у 2000$2011рр. $ фінан$
совий директор Т.О.В. «Кривбасстар». Працюючи на всіх по$
садах на протязі 25 років опікувався учнями, слухачами зак$
ладів професійно – технічної освіти. Приділяв велику увагу
професійній підготовці фахівців нової генерації, учнів
ЦППРК №1, ПТУ № 44, центру металургії і машинобудуван$
ня, професійного транспортно – металургійного ліцею, ав$
тотехнікуму. У 2010 році 108 учнів проходили у нього вироб$
ничу практику, із них працевлаштовано 34 випускника зак$
ладів профтехосвіти. У 2009 році був одним із ініціаторів
заснування громадської організації «Криворізька міська Асо$
ціація «Комсомолець Кривбасу». У 2009$2011рр.$ голова
Правління Асоціації.

Довідково: Олейников Віктор Степанович$народився
09.03.1915 р. в Донецькій області. Помер 06.04.1985 р. в м.
Дніпропетровськ. Почесний громадянин міста Кривий Ріг
(1975 р). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (1939
р).У 1939$1941 рр. працював старшим маркшейдером ш.Ко$
мунар у Кривому Розі. Учасник Великої Вітчизняної війни
(1941$1945 рр.). З 1941 року у складі артилерійської частини.
Воював на Південному, Ленінградському, 1$му Білоруському
фронтах. У 1945$1950 рр. $ майстер ш.ш. Комунар, Гігант. У
1950$1953 рр. $ головний інженер ш. Гігант. У 1953$1955 рр. $
керуючий РУ «Інгулець», РУ «Дзержинського». У 1955$1965 рр.
$ перший секретар Криворізького міськкому Компартії Украї$
ни, увійшовший в історію міста як найбільш ефективний кер$
івник по створенню промислової та соціальної основи Кривба$
су, наставник і координатор молодіжного руху на ударних ком$
сомольсько$молодіжних будовах Кривбасу: Південний ГЗК, Но$
вокриворізький ГЗК, Центральний ГЗК, Північний ГЗК, Інгу$
лецький ГЗК, заводу «Криворіжсталь» та багато інших об’єктів
і підприємств. Відповідно до його ініціативи був утворений Інгу$
лецький район. Саме в ці роки, при його керуванні містом, в
Кривбасі бурхливо розвивалась як гірничо$металургійна, так
і житлово$комунальна галузь, наука, освіта, транспорт, соціаль$
на сфера, культура, фізкультура і спорт, інфраструктура для
молоді та дітей. Він запровадив практику участі підприємств у
благоустрої міста, в будівництві об’єктів соцкультпобуту, участі
комсомолу в прийнятті владою важливих, доленосних для
Кривбасу рішень через партійні та профспілкові комітети,
представлення молоді депутатами в радянських органах різних
рівнів. В цей час в повну міру розкрилось його вміння підбира$
ти та розставляти кадри з молодіжного середовища, які потім
ставали керівниками підприємств та виробництв, будівельних
організацій, наукових установ, видатними державними, гос$
подарськими, партійними, профспілковими і молодіжними
керівниками. Саме завдяки його таланту Кривбас став джере$
лом керівних кадрів країни. У 1965$1973 рр. $ секретар Дніпро$
петровського обкому Компартії України. З 1973 р. $ заступник
міністра чорної металургії УРСР по роботі з кадрами. На цій
міністерській посаді сприяв становленню, професійному і ду$
ховному зростанню молоді, діяльності комсомольсько$моло$
діжних колективів (бригад, дільниць тощо). Як правило, прин$
ципово захищав економічні і соціальні інтереси міста, що не
завжди позитивно сприймалось вищим керівництвом. За це
він піддавався жорсткій критиці. Але завжди гідно і з честю ви$
ходив переможцем у відстоюванні інтересів Кривбасу, за прав$
ду і справедливість. Депутат Верховної Ради СРСР (1958 р). Його
ім’ям названа вулиця в Кривому Розі. Нагороджений: ордена$
ми Леніна (2), О.Невського, Вітчизняної війни 1,2 ступеней,Т$
рудового Червоного Прапора, Червоної Зірки, Почесною Гра$
мотою Президії Верховної Ради УРСР.

За досягнення у виробничій діяльності
(будівельна галузь) "
в пам’ять про О. П. Подлєпу

Довідково: Подлєпа Олексій Пантелеймонович $ народив$
ся 23.08.1907 р. в Запорізькій області. Помер 11.11.1970 р.
в м.Кривий Ріг. Герой Соціалістичної Праці ( 1966 р.). Заслу$
жений будівельник України ( 1965 р.). Закінчив Запорізький
будівельний технікум( 1933 р.) У 1923 – 1930 рр.$ робітник
цегельного заводу, муляр, інструктор цегляної викладки. У
1931 – 1939 рр. – майстер, старший виконроб «Дніпробуду».
У 1939 – 1944 рр. – старший виконроб тресту «Запоріжбуд».
Брав участь у будівництві за 75 діб металургійного заводу у
Чебаркулі. У 1945 – 1951 рр. – начальник Запорізького буді$
вельного управління № 10, у 1951 – 1958 рр. – керуючий тре$
стом «Кривбасрудбуд». У 1958$1970 рр. – керуючий трестом
«Криворіжаглобуд». Керував будівництвом НКГЗК, ІнГЗК,
ПівдГЗК. Удостоєний Державної премії СРСР (1950 р.), Де$
путат Верховної Ради УРСР (1967 р.). Нагороджений орде$
ном Леніна (3), Трудового Червоного Прапора(2))
Закінчення на 10 стр.
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ЮРИЙ ДОЛЖАНСКИЙ 
В. Бухтияров. Фрагменты из новой книги
Стою. Смотрю вниз. Чувствуется внутренняя дрожь.
Хочу взять себя в руки. Не могу. Не получается. Дунул
ветерок от Днепра, стало полегче. Плита еще не успела
нагреться. Утро еще раннее. Тихо в киевском парке
Славы. Смотрю на гранитную плиту грубого отеса. Она
хранит и оберегает прах нашего земляка Героя
Советского Союза Юрия Должанского.
А еще раньше всматриваемся в образ отважного
криворожанина, который изваял скульптор. Бюст
хранится в Криворожском национальном университете.
Именно в эту структуру влился бывший Криворожский
горнорудный институт, его, Должанского, альма1матер.
Музейные стеллажи этого вуза хранят копии фронтовых
писем своего бывшего студента. В Криворожском
сквере Героев снова встречается имя Ю.М.Должанского.
Полистал подшивки газеты «Червоний гірник» за много
лет. Нашел несколько публикаций о Герое Советского
Союза Юрии Моисеевиче Должанском.
А нам следует вернуться к криво
рожским истокам воина. Мест
ность, где 31 мая 1923 года родил
ся Юрий Должанский, известна со
времен самого Богдана Хмельниц
кого. По преданию, говорят, что его
войска проходили через село Тер
ны, которое радостно встречало
казаков свободолюбивой Хортицы
с песнями и танцами. А Богдан в
ответ на это обронил, сидя на бое
вом коне: «А Терныто веселые».
Если это и легенда, то она красива
и правдоподобна. Так и появились
Веселые Терны. В момент рожде
ния будущего Героя поселок не вхо
дил даже в черту Кривого Рога.
Обыкновенный горняцкий посе
лок. Род Должанских в те годы был
на виду и на слуху у жителей Крив
басса. Эта фамилия встречалась
среди банкиров и рудопромышлен
ников, а Яков Должанский (1864
1928)  единственный генерал ста
рорежимных царских времен, ко
торый имел криворожские корни.
А вот Золотая Звезда только у
Юрия. Род до сих пор этим гордит
ся. Есть чем. А Юра учился то в СШ
№ 8, то в СШ № 21. Отец – ремес
ленник. То там востребован, то
здесь. Вот и приходилось переез
жать, искать лучшей жизни. Пер
вые школьные годы прошли имен
но в СШ № 8. С первого класса хо
рошо учился, в основном на круг
лые «пятерки». А еще декламировал
поэтов, бегал кроссы и прыгал в
высоту. Особенно парню давались
науки точные. Знал толк в матема
тических задачах и физических
формулах и законах. А еще успевал
посещать судомодельный кружок
во Дворце пионеров. Строил маке
ты кораблей, а мечтал о небе.
Летать хотел над тем пейзажем,
где сливаются в общей гармонии
Саксагань с Ингульцом. Она, слов
но мать, жертвовала собой, лишь
бы крепче билось сердцеродник ее
старшенького – Ингульца. Юрий
любил пускать кораблики по речке,
а плакучие вербы своими тенями
подгоняли их к плаванию. Парень
лежал на берегу и смотрел ввысь.
Криворожская
учительница
М.Н.Задорожная вспоминала:
«Мне пришлось четыре года
учиться вместе с Юрием. Чудес
ный был парень. По всем предме
там «отлично». Возглавлял комсо
мольскую организацию школы.
Все мечтал быть летчиком».
Вот так и шел он комсоргом по
своей короткой жизни. То школь
ный вожак, то факультетский, то
полковой. Аттестат получал в 1940
году в СШ № 21. Сразу решил ехать
в Харьков, там только недавно от
крыли институт его мечты – авиа
ционный. Поступил с первой по
пытки. Учился недолго, заболели
пожилые родители. Юрий написал
заявление и вернулся домой. С тя
желой душой. Авиационный вуз по
менял на горнорудный. Там оказа
лись его одноклассники. Юру хоро
шо знали. Вскоре он стал комсоргом
электромеханического факультета.
Минул год. Весной комсорг задумал
покорить Кавказ. Нашел среди со
курсников единомышленников.
Стали вместе готовиться к летней

экспедиции. Она бы состоялась,
если бы не «вероломная» утренняя
атака границ СССР немецкими тан
ками и пехотой. Комсорги всех фа
культетов написали заявления с
просьбой отчислить их из институ
та в связи с добровольным уходом в
сражающуюся с фашистами ар
мию. В отношении Юрия Должан
ского нет единого исторического
мнения относительно места и вре
мени его призыва в РККА. Посколь
ку он имел огромный авторитет сре
ди студентов вуза, помноженный на
силу характера и волю, то логично
считать, что стал в боевой строй в
начале войны.
В наградном листе на представ
лении к званию Героя Советского
Союза указано: 1941 год. Призван
Криворожским РВК Днепропетров
ской области. Другие источники
указывают точную дату призыва: 9
июля 1941 года. Юрия и его сокур
сников провожали на вокзале ст.
Долгинцево. Все пели «Если завтра
в поход…» А вот по материалам сай
та «Героизм воиновевреев на Вели
кой войне» Юрий Должанский при
зван Наманганским горвоенкома
том Узбекской ССР. Будем считать,
что это мнение ошибочное. Тем бо
лее некоторые источники указыва
ют, что Юрий Должанский уже в
августесентябре 1941 года оборо
нял Киев. До сих пор не удалось ус
тановить, какое именно военнопо
литическое училище окончил наш
земляк. А вот после окончания бо
евую деятельность начал на Брян
ском фронте. Еще задолго до собы
тий в Сталинграде.
Его всегда тревожила мысль: где
родные. Молодой командир уже
знал, какие зверства проявляли фа
шисты в отношении его нации. Он
за это мстил на фронте. Втайне на
деялся, что отцу и матери удалось
таки уехать из Кривого Рога. К счас
тью, так и случилось. Семья Моисея
Должанского нашла пристанище за
тысячи километров от клокочущего
огнем фронта. Фронтовик Юрий
зналтаки их адрес: Узбекская ССР,
Наманганская область, г. ЯнгиКур
ган. Все были рады, что нашли друг
друга. Хотя бы по переписке. К это
му времени лейтенант Юрий Дол
жанский успел побывать в боях, во
многих отличился. Родным он писал
очень скромно и сухо: «За хорошее
участие наградили правительствен
ной наградой – медалью «За отвагу».
Те письма, которые удалось прочи
тать, начинался с конкретной даты
– 29 апреля 1943 года.
29.04.43 года
Здравствуйте, мои милые, доро
гие родители.
Только сегодня я думал написать
Вам письмо, хотя до конца не уве
рен, что мое письмо попадет к
Вам.
Милые мои! Два года ищу Вас и
никак не мог найти, хотя каждый
день искал. Я знал, что Вы эвакуи
ровались. И нашелся Ваш адрес в
Нальчике. Я написал туда тысячи
писем, но безрезультатно.
Теперь я узнал Ваш адрес от
Ривы Белостоцкой. Вы же пред
ставляете, как я ей благодарен за

ее благородный поступок. Теперь,
как только получите мое письмо,
и не одно, а десять, чтобы от Вас
хоть строчку, но имел. Пишите
обо всем.
Немного о себе. Я с первых дней
войны на фронте. Участвовал во
многих боях. За хорошее участие
наградили правительственной на
градой – медалью «За отвагу». Я
вырос от солдата до офицера с
тремя звездочками. Сам гвардеец.
Работаю на хорошей должности:
ответственным секретарем
бюро ВЛКСМ.
Папочка, как я прекрасно пони
маю, что Вы нуждаетесь в помо
щи. Я имею возможность Вам по
слать деньги, аттестат, справ
ки, только получу от Вас письмо.
Денег я получаю много. Папочка,
как только получу от Вас письмо,
вышлю Вам фотокарточки.
Папочка! Я прошу всех написать
мне письмо, длинное, как мама лю
бит читать длинные письма.
Обо всем. Ибо я ничего не знаю о
Вас. Как мама? Как твое здоровье?
Как Замочка, где родственники?
Все пишите.
Я напишу подробное письмо.
Сейчас спешу.
Мой адрес:
39864 Полевая почта
Должанскому Юрию
Моисеевичу.
Целую Вас всех, крепкокрепко.
Ваш сын, который желает Вам
счастья.
Юрочка!
Родители так и не узнали, за что
их сын получил боевую медаль. А
мы знаем. Более того, секретаря
бюро ВЛКСМ 10го гвардейского
стрелкового полка 6й гвардейской
стрелковой дивизии представляли
тогда не к медали, а к ордену Крас
ной Звезды. Подаем полный текст
наградного листа:
«Тов. Должанский в период на
ступательных боев проявил себя
смелым и решительным команди
ром. В бою за д. Нов. Слобода Дрос
ковского района Орловской облас
ти 10.02.1943 г. На позиции 2
стрелкового батальона наступа
ло 6 танков с десантом противни
ка. Он лично повел группу бойцов в
контрнаступление, отсек своим
огнем пехоту противника от тан
ков, частично ее уничтожил, а
часть прижал к земле, чем самым
дал возможность нашим подраз
делениям отразить атаку про
тивника. В бою за д. Нагорное, Бо
рисовка Покровского района Орлов
ской области 19.02.43 г. он лично
водил бойцов 4 раза в контратаку,
где им было убито 11 немцев.
За проявленное мужество и от
вагу ходатайствую о награжде
нии тов. Должанского орденом
«Красная Звезда».
Командир 10 гв. СП
гвардии майор (Вавилов)
28 февраля 1943 г.
В итоге появился приказ по вой
скам 48й армии № 22/Н от
30.03.1943 г. К тому времени уже
гвардии старший лейтенант Ю.М.
Должанский был награжден меда

И вот снова оказался в Киеве. По возможности всегда
спешу к монументу Славы. Вот и могила Должанского.
Даты на молчаливом камне: 192311943 гг. Двадцать лет…
В ту поездку побывал в газетном фонде государственной
библиотеки им. Вернадского. Нажал на клавиши
компьютера, хотелось узнать, что писали о Юрии
Должанском газеты не криворожского происхождения. И
мне повезло. Голубой экран указал адрес поиска. Газета
«Правда Украины» за 2 декабря 1966 года. Автор
публикации ссылается на воспоминания бывшего
начальника разведки полка, где служил Ю.Должанский,
Николая Александрова. Он так описывает своего
фронтового комсорга: «Был он черноволосый, чуть выше
среднего роста, стройный, подтянутый, чисто выбритый».
Дальше ветеран войны и друг Юрия Должанского
продолжал: «Должанский всегда был там, где опаснее,
труднее. И батальонные комсорги во всем ему подражали.
Даже пилотки носили по1особому, лихо, как Юрий».

На Днепре

лью «За отвагу» под № 203923. Об
раз нашего героя раскрывает в сво
их воспоминаниях Герой Советско
го Союза генерал Л.Горчаков: «Сто
ит передо мною чернявенький паре
нек, глаза голубые, как лесное озе
ро, старается держаться солидно».
В первом же бою Юрий дрался
мужественно и был награжден ме
далью «За отвагу». Мы теперь зна
ем, за что. Детали боя передали те
скупые строки из наградного лис
та. Его составляли по свежим сле
дам, когда бойцы еще не успели по
чистить свое личное оружие после
схватки с врагом.
От медали «За отвагу» до своей
главной награды  Золотой Звезды
Героя Советского Союза  гвардии
старший лейтенант Юрий Дол
жанский прошел по дорогам и око
пам Брянского, ЮгоЗападного,
Сталинградского, Центрального и
1го Украинского фронтов. Еще
там комсорг полка Должанский
пытался скрасить быт бойцов.
Между боями устраивал состяза
ния. Не все соглашались прини
мать участие, старшие возрастом
прямо бурчали в усы, скручивая
«козью ножку». Те, кто помоложе
соглашались. То кроссы, то турни
ры за шахматной доской. Пройдет
много лет и студенты КГРИ будут
каждую весну устраивать кроссы в
честь Героя Советского Союза
Юрия Должанского. В забеге на
1000 метров участвуют все факуль
теты. Не только соревновались
бойцы и командиры наступающей
Красной Армии. Они еще и люби
ли, даже в тех страшных условиях
не забывали о тех, кто был дорог,
ради кого шли в штыковые атаки и
жгли танки с крестами. Юрий вел
переписку с девушкой по имени
Анфиса. Не весь текст письма к ней
сохранился. Только некоторые
фрагменты:
«…Любимая! О чем тебе писать
могу? О чем рассказывать? Я два
года подряд воюю. Когда я уезжал
из дому, я только и думал о том,
чтобы, освобождая нашу Родину,
отдать все силы и способности
ради тебя, для скорейшего разгро
ма ненавистного врага. Твой образ

остался в моем сердце, вдохновляя
на героические подвиги. Раньше я
не раз говорил тебе, что муже
ство рождается в борьбе, в сопро
тивлении трудностям, и кто не
знал трудностей, кто не знал
горя, тот не может быть муже
ственным. Ты, наверное, усмех
нешься: «Юрка, черт, опять фило
софствует»…
Хорошо, расскажу о себе, люби
мая! Я принимал участие во мно
гих боях. Сражался достойно. Пи
сать, конечно, легче, чем все это
пройти и пережить. Я четыре
раза ранен, но легко. В боях меня
сделали офицером»…
На этом письмо обрывается. Оче
видно, его автор снова пошел впе
реди своих ребят с автоматом в ру
ках. Позади трагедия и триумф
Сталинграда. Войска разворачива
лись для широких стратегических
наступлений практически по все
му советскогерманскому фронту.
6я гвардейская Краснознамен
ная стрелковая дивизия закапыва
лась в землю под Курском. По всем
данным именно здесь должны про
исходить решающие события
предстоящей летней кампании
1943 года. О том, как воевал криво
рожанин Юрий Должанский, гово
рят фронтовые документы. Вот ре
ляция на представление его к орде
ну Красного Знамени:
«Тов. Должанский Юрий Моисее
вич, участвуя в наступательных
боях с 26 августа 1943 года пока
зал, себя инициативным, смелым
и храбрым политработником. Уча
ствуя во всех боях, находясь в бое
вых порядках наступающих, своим
личным примером отваги и боль
шевистским словом воодушевлял
бойцов и командиров на подвиги. В
боях за высоту 203,7 тов. Должан
ский помог командиру 2го стрел
кового батальона выполнить по
ставленную задачу и сам лично в
этом бою взял в плен трех немец
ких солдат, огнем из автомата
уничтожил более десятка солдат
и офицеров противника. Тов. Дол
жанский умело проводит полит
массовую работу среди комсо
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КОМСОРГ ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА
С боевыми друзьями.
Ю. Должанский в центре
верхнего ряда, в пилотке.

больше нет, отпала необходимость.
Армия ушла далеко вперед. А там
лежал старый ДнепрСлавутич.
Незадолго до главных событий на
великой славянской реке, Юрий
Должанский написал родным еще
одно письмо.
Здравствуйте, дорогие!
Сегодня решил написать Вам
письмо. Все дни не имел ни единой
минуты, ибо находились в жарких
боях с немецкими оккупантами.
Дорогие, какую радость и счас
тье я пережил, когда переступил
впервые на родную землю освобож
денных районов Украины. Пока
жив, здоров.
Недавно получил письмо от Ан
фисы.
Мамочка! При первой возможно
сти я вышлю аттестат, и Вы бу
дете получать 100 рублей. Я полу
чил еще орден Красной Звезды и
представлен к Красному Знамени.
Получил Ваших много писем, но от
вечать некогда.
Будьте здоровы. Целую.
Ваш сын Юра.
11.09.1943 г. Подпись.

мольцев и несоюзной молодежи. До
боя и в бою КСМ организации при
няли в комсомол 25 человек. В ре
зультате хорошо поставленной
работы низовых комсомольских
организаций и КСМ бюро, комсо
мольцы показали образцы подлин
ного героизма. Достоин награжде
ния орденом «Красное Знамя».
Этот документ подписал и утвер
дил командир 10го гвардейского
полка гвардии подполковник Буди
лин. С ним согласились командир 6
гв. СД и командир 17го гвардейско
го стрелкового корпуса. А вот на
чальник политотдела этого соедине
ния снова «занизил» заслуги Юрия
Должанского. Росчерком пера он за
менил орден Красного Знамени на
орден Отечественной войны 2 ст.
С боями пройдено десятки и сотни
километров. Юрий Должанский все
ближе подходил к своей родной зем
ле. После Курской битвы и августов
ских сражений 1943 года стало по
нятно, что в войне наступил корен
ной перелом. Немцы уже не могли
организовать какоелибо мощное
стратегическое наступление образца
лета, которое минало. Войска подхо
дили к Украине. О своих фронтовых
делах Юрий писал родным в Узбеки
стан достаточно сухо и сдержанно.
Здравствуйте, дорогие родите
ли!
Я только что получил от Вас
письма, за которые Вам от всей
души благодарен. Вы себе не може
те представить, какое счастье
для меня то, что Вы получили мое
письмо.
Мамочка! Я, конечно, полностью
понимаю Ваше положение и сде
лаю для Вас все, что я могу и что в
моих силах.
Я вышлю Вам аттестат на 800
рублей каждый месяц, как только
получу адрес Вашего военкомата,
а пока буду посылать по почте
столько же. Это самое главное.
Пока я буду жив, я, конечно, все
свои силы отдам на помощь Вам.
Теперь немного о себе. Я жив, здо
ров, чувствую себя прекрасно, ра
боты много. Я получаю много де
нег, ибо я гвардеец и буду помогать
Вам, чем только смогу.
Папочка! Ты пишешь, что ле
жишь очень в плохом состоянии.
Это меня, конечно, сильно огорча
ет, но то, что я с Вами буду часто
переписываться, помоему, немно
го восстановит Ваши силы.
Пока на фронте…
Готовимся к решающим схват
кам с заклятым врагом. И скоро
день нашей встречи настанет пос
ле победы над заклятым врагом!
Готовь водку!
Милые мои! Вы не можете себе
представить, как я старался Вас
найти. Я два года искал и, наконец,
Вы получили мое письмо.

Это большое счастье.
Я Вам выслал справки, деньги,
фотокарточку, когда я был лейте
нантом.
Вы, наверное, получите. Я от
Вас получил много писем, но сегод
ня я получил Ваши письма, кото
рые являются ответом на мое
письмо.
Это большое счастье.
Милые мои, дорогие! Я очень до
волен, что брат мой работает и
стал серьезным человеком. Но пло
хо, что он в письмах делает много
грамматических ошибок.
Но все же, милый братик, пиши
чаще, Ведь я никогда не думал, что
я от тебя получу столько милых
строчек.
Папочка! Ты пишешь, что от род
ственников не получаешь писем. Я
боюсь тебе сказать, ибо я твой
сын, но, все же, я скажу тебе свою
мысль: «Плюй на все, береги здоро
вье. Будем живы. Будем жить».
Мы в силах сделать все, только
бы кровь была в наших жилах.
Я, конечно, чувствую Ваше поло
жение, и я Вам говорю, что, если
бы только я мог увидеться с Вами,
я сделал бы там, на месте, все. Но
пока я Вам выслал справки, чтобы
Вам оказывали помощь там. Об од
ном прошу Вас, пишите чаще и обо
всем. Я обещаю Вам писать чаще,
ибо, когда я пишу Вам, мне кажет
ся, что я разговариваю с Вами, род
ные! Пусть братик милый пишет
чаще, и никакие условия не могут
оправдать его молчание. Вы по по
черку, наверное, определили, что я
очень спешу, да, это так. Я очень
благодарен, что Вы выслали мне
адреса бабушки и тети Сони. Я
очень доволен, что они живы. Я
надеюсь с ними вместе разделить
счастье нашей победной встречи.
Я завтра еще вышлю денег не
много, с тыщу рублей. Одним сло
вом, буду помогать.
Целую Вас крепкокрепко. Креп
че уже нельзя. Привет всем. Будь
те здоровы.
Ваш любящий Вас сын
Юрий Моисеевич Должанский.
29.04.1943 г.
Както комсорг полка зашел к
разведчикам. Те сидели возле пере
датчика и дублировали артилле
рийским наводчикам то, что слы
шали по рации от сержанта отдель
ной разведроты Павла Очеретнего.
Юрий Должанский знал его лично,
прислушался к радиодиалогу. Раз
ведчик находился на крыше неболь
шой церквушки и корректировал
огонь гаубичных батарей. Вдруг пе
редатчик замолчал. Комсорг полка
Юрий Должанский решил помочь
разведчикам и пройтись к месту, где
был установлен передатчик. Он хо
рошо ориентировался на местнос
ти. Быстро нашел ту самую цер
ковь. Как наши и предполагали,

Павел Очеретний получил серьез
ное ранение, а рация вышла из
строя. Гонец оказал первую помощь
раненому. В это время фашисты
задумали новый маневр своей бро
нетехники. Об этом нужно было со
общить немедленно. Юрий коснул
ся руки обессиленного сержанта,
попрощался, таким образом, и бы
стро пошел к полковым разведчи
кам. Они перенесли на карту сооб
щение Юрия Должанского. Против
нику маневр не удался. А комсо
мольский вожак провел санитаров
к церквушке, те забрали раненого
сержанта Очеретнего.
…Дуют на круче днепровские
ветры. Летом жаром отдают, зимой
колючим холодом. Только они по
мнят о подвиге таких храбрецов,
как Должанский. То поземка по
крывает его мощную плиту, то ве
сеннее солнце пригреет гранит, то
омывают камень щедрые июльские
ливни, а то осень золотом листьев
покрывает мемориал. 34 розетки
вокруг стремительной стелы. Са
мому старшему не было и пятиде
сяти. Это командующий ЮгоЗа
падного фронта при обороне Кие
ва в 1941 году генералполковник
и Герой Советского Союза Михаил
Кирпонос и самый юный – криво
рожанин Герой Советского Союза
Юрий Должанский. Навеки ему ис
полнилось чуть больше двадцати.
Пожарами и желтеющими лис
тьями встретила Украина полки 6
й гвардейской дивизии. Она выш
ла к Десне в районе Шостски. Ком
сорг и здесь был впереди. Погода
испортилась. Пошли ранние осен
ние дожди. Они пеленой скрывали
водную гладь Десны. Бойцы вяза
ли плоты. Стаскивали и латали
рыбацкие лодки. Местные жители
сами несли их, волоком тянули. И
пробил час форсирования той са
мой довженковской зачарованной
Десны. Совсем иной она оказалась
для десантников. Среди первых в
полку речку преодолели офицеры
Николай Александров и Юрий Дол
жанский. Малыми силами заняли
круговую оборону. Враг усилил об
стрел. На глазах Должанского
взрывы топили плоты и лодки. У
комсорга возник план. Он вплавь
вернулся на левый берег, нашел у
тыловиков крепкий канат и с ним
так же вплавь вернулся на сопре
дельный берег. Получилась канат
ная дорога на воде. С ее помощью
многие удачно форсировали Десну.
Плацдарм креп и расширялся. Это
стоило храбрецу пять суток беспа
мятства. Высокую температуру
сбивали в полевом медсанбате.
Когда гвардии старший лейтенант
Юрий Должанский на мгновение
приходил в себя, требовал не от
правлять его в тыл. Шершавые
губы шептали в забытьи: «Десна,
Десна». Он очень обрадовался, ког
да узнал, что плацдарма на Десне

Мы уже знаем, что вместо орде
на Красного Знамени он получил
орден Отечественной войны 2 ст. В
те сентябрьские дни он ушел к сво
ей Золотой Звезде. Час истины
пробил. Опять 10й гвардейский
полк оказался в авангарде целой
дивизии и даже корпуса.
В письме к родным Юрия Должан
ского командир полка писал: «Ваш
сын в бою всегда проявляет себя
храбрым, смелым, находчивым. Все
гда идет в наступление в первых ря
дах, поднимая бойцов в атаку…»
В боях Юрий подбил немецкое
самоходное орудие «Фердинанд».
Оно ползло на окопы подобно урча
щему циклопу. Только комсоргу
удалось укротить этого монстра. К
тому же он захватил экипаж само
ходки. Потом эту технику наши
использовали по назначению. За
красили перед этим все немецкие
опознавательные знаки и написа
ли «Юрий Должанский».
На правый берег Днепра пошел
первый батальон, а точнее роты
старших лейтенантов Владимира
Кармацкого и Ивана Иващенко. С
ними плыл и комсорг Должанский.
Операция началась в ночь на 22
сентября 1943 года. От действий
десанта зависела судьба Киева.
Противник несколько раз контр
атаковал. И все это время Юрий
Должанский находился в гуще бой
цов. В первой роте большинство из
пополнения составляли те, кого в
армию забрали полевые военкома
ты. Их почти сразу бросили в бой,
на плацдарм. Когда в стане врага
появились танки, наши команди
ры выдвинули вперед группу бро
небойщиков. Их возглавил гвардии
старший лейтенант Ю.М.Должан
ский. Удалось подбить три панцер
ника. В решающий момент битвы
на круче Днепра криворожанин
первым бросился в атаку. За ним
все, кто еще был способен держать
в руках оружие. Лично, храбрец из
Кривбасса уничтожил почти два
десятка гитлеровцев. Поредевшие
роты уничтожили в рукопашной
более 100 оккупантов. А там и под
крепление подошло. Самых храб
рых, в том числе и Юрия Должан
ского, представили к званию Героя
Советского Союза. Поспешил сооб
щить об этом отцуматери, кото
рые уже готовились к реэвакуации.
07.10.1943 г.
Привет, дорогая мамочка, отец
и брат!
Вчера послал Вам письма, но чув
ство долга и время свободное зас
тавляют написать Письмо!
Пока живу постарому! Ни в чем
необходимости не чувствую, за ис
ключением Ваших писем. Больших
изменений у меня не произошло.
От Вас долго не получаю Писем, не
смотря на то, что я Вам выслал
аттестаты.
У мена большая радость – пред
ставили к званию Героя Советско
го Союза.

Пишите обо всем.
Жду Ваших писем!
Целую крепко. Юрий.
Подпись.
Как понятно из наградного лис
та, криворожанин Юрий Должан
ский звание Героя Советского Со
юза получил не только за подвиги
на днепровском плацдарме. Храб
рецу «вспомнили» и события конца
августа 1943 года, и всего сентяб
ря. До этого ему занижали награ
ды, а теперь получилось так, как
писали в представлении команди
ры полка и дивизии:
«Тов. Должанский в наступа
тельных боях с 27.08.1943 по
30.09.1943 гг. проявил себя храб
рым, смелым, умеющим организо
вать личный состав на выполне
ние боевых задач командования,
своим большевистским словом и
личным примером воодушевить
бойцов и командиров на подвиги.
В наступательных боях всегда
находился в боевых порядках среди
бойцов, неоднократно своим лич
ным примером поднимал бойцов в
атаку. В бою за д. Фурмановка
Севского района Орловской облас
ти противник сильным артминог
нем заставил залечь нашу пехоту,
т. Должанский организовал груп
пу комсомольцев, обошел орудий
ный расчет противника и уничто
жил его. В проделанный проход ус
тремилась наша пехота и овладе
ла д. Фурмановка.
В бою под с. Берестовец Борзнен
ского района Черниговской облас
ти противник силой до 300 человек
перешел в контратаку при поддер
жке танков и большого количе
ства самолетов. Положение ста
новилось напряженным. Среди
бойцов появился т. Должанский, и
голос его услышали гвардейцы: «Ни
шагу назад! Отбросим врага! Мы
большевики!» Противник не про
шел, он был отброшен, и часть про
должала наступать. Участвуя в
бою за д. Фурмановка, т. Должан
ский лично уничтожил 3х немец
ких солдат.
На подступах к д. Парищево Чер
нобыльского района Киевской об
ласти он с группой бойцов авто
матчиков и бронебойщиков просо
чился вперед боевых порядков на
шей пехоты, вывел из строя не
мецкую самоходную пушку «Ферди
нанд», которая при дальнейшем
наступлении была захвачена.
Мужество и отвагу т. Должан
ский проявил при переправах через
реки Десна, Днепр и Припять, орга
низовал переправу личного соста
ва, матчасти и боеприпасов.
Комсомольцы в наступатель
ных боях с форсированием рек по
казали подлинные образцы героиз
ма и мужества, взламывая сопро
тивление противника с криками
«Ура, за Родину, за Сталина!», что
объясняется их высоким полити
коморальным состоянием, созна
нием своего долга перед Родиной.
За умелое руководство комсо
мольской организацией части и
проявленные героизм и мужество
за Родину т. Должанский достоин
присвоения звания «Герой Совет
ского Союза».
На сей раз с доводами команди
ра 10го гвардейского стрелкового
полка гвардии подполковника Бу
дилина согласились все. Всесоюз
ный диктор прочитал Указ Прези
диума Верховного Совета СССР от
16 октября 1943 года о присвоении
большой группе бойцов и команди
ров Красной Армии звания Героя
Советского Союза, в том числе
Юрию Моисеевичу Должанскому.
За успешное форсирование Днеп
ра севернее Киева, прочное закреп
ление плацдарма на западном бе
регу реки Днепр и проявленные
при этом отвагу и геройство…
Вскоре полкового комсорга пе
ревели на должность заместителя
начальника политотдела 17го
гвардейского стрелкового корпуса
по комсомолу. На «гражданке» это
равнялось секретарю обкома
ВЛКСМ.
Криворожанин геройски погиб в
бою 24 ноября 1943 года.

10

Іменні відзнаки Асоціації «Комсомолець Кривбасу»

За досягнення у виробничій діяльності
(гірничозбагачувальна галузь) 
в пам’ять про І. І. Савицького

Довідково:Савицький Іван Івановичнародився
в10.09.1913 році в Кіровоградській області. Помер
16.11.1994 р. в м. Кривий Ріг. Герой Соціалістичної Праці
(1958 р.), видатний організатор гірничого виробництва. За
кінчив Криворізький гірничорудний інститут (1936 р.) У
1928 – 1931рр. – прохідник і кріпильник ШУ ім. Фрунзе. У
1936 1941 роках  начальник дільниці, головний інженер
ШУ ім. Орджонікідзе. У 1941 – 1950 рр. – головний інженер
Голоблагодатського ШУ на Уралі. У 1950 – 1955 рр. – голов
ний інженер Камиш – Бурунського залізорудного комбіна
ту. У 1955 – 1957 рр. – начальник інспекції «Укрголовруда»
Мінчормету України. З травня 1957 року працював дирек
тором ПівдГЗК. Заслужений шахтар України ( 1983р.), зас
лужений винахідник України. Кандидат технічних наук.
Автор наукових праць, володар авторських свідоцтв. Вивів
комбінат на проектну потужність. Уміло керував процеса
ми збагачення. Створив побутову інфраструктуру для робі
тників ПівдГЗК. Нагороджений орденом Леніна, Жовтневої
Революції, Трудового Червоного Прапора (3), Дружби народів

За досягнення в управлінській
та інженернотехнічній діяльності (підземний
видобуток)  в пам’ять про П. К. Саворського

вав коногоном в шахтоуправлінні ім. Артема, робітником зал
ізничних колій шахтоуправління ім. Ілліча. У 1934 – 1941 рр. –
бурильник ШУ ім. Ілліча. Новатор виробництва 3040 –х. У
1940р. першим у галузі застосував метод багатозабійного бур
іння, встановив світовий рекорд рудовидобутку. У 1941 – 1944
рр. працював на Бакальському РУ на Уралі. За 1941 – 1942 рр.
виконав 10 річних планів, до 50 норм за зміну. Удостоєний Дер
жавної премії СРСР у 1942 році. В 1944 – 1972 рр. – керуючий
РУ ім. Ілліча.19461958 рр. – Депутат Верховної Ради СРСР. Ке
рував відбудовою шахт, будівництвом житла. Лауреат Держав
ної (Сталінської )премії СРСР (1942 р). Нагороджений орденом
Леніна (2), Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапо
ра (2), «Знак Пошани», знак «Шахтарська Слава». З 1968 року –
Почесний громадянин міста Кривого Рогу.

За досягнення в сфері професійнотехнічного
навчання (учнівська молодь) 
в пам’ять про В. А. Чубенка

Довідково:Чубенко Всеволод Андрійовичнародився в 1913
році в Кіровоградській області. Загинув в прикордонних боях
в червні 1941 р. Новатор виробництва. Освіта середня. Вихо
ванець ФЗН заводу «Криворіжсталь». З 1934 року  сталевар
доменного цеху. Брав участь у запуску фасонно – ливарного
цеху в 1935 році. Кращий сталевар електропечі Криворізького
металургійного заводу. Ударник перших п’ятирічок , стахано
вець. Керував комсомольською бригадою. Брав активну участь
у громадській роботі. Депутат Верховної Ради УРСР 1го скли
кання ( 1936 р. ). Нагороджений орденом «Знак Пошани».

За досягнення у викладацькій, науковій
та педагогічній діяльності в галузі освіти 
в пам’ять про П. І. Шевченка

Довідково: Саворський Петро Костянтинович  народився
16.11.1927 р. в Миколаївській області. Помер 26.11.2001р. в
м.Кривий Ріг. Похований дітьми в м. Москва. Заслужений
гірник України( 1977 р.). Закінчив Криворізький гірничоруд
ний інститут ( 1957 р.). У 1944 – 1946 рр. – тракторист підсоб
ного господарства РУ «Більшовик» У 1950 – 1952 рр. – май
стер Орсько – Халіловського металургійного комбінату. У
1957 – 1963 рр.  майстер, начальник дільниці, секретар
парторганізації ш. Гігант, секретар парткому РУ ім. Дзер
жинського. У 1963 – 1969 рр. – 1й секретар Дзержинського
райкому КПУ. У 1969 – 1983 рр. – керуючий РУ ім. Дзержинсь
кого. У 1983 – 1989 рр. – начальник промоб’єднання «Укрру
да». Член колегії Міністерства чорної металургії. З листопада
1987 року  головний інженер об’єднання «Південруда». Депу
тат Верховної Ради УРСР( 1975 – 1985 рр.)Кандидат техніч
них наук. Делегат ХХІІІ з’їзду КПРС, ХХІY ХХYІ з’їздів КПУ.
РУ ім. Дзержинського протягом 10ої п’ятирічки 14 разів пе
ремагало у Всесоюзних соцзмаганнях, тричі удостоєне Пере
хідного Червоного Прапора КПРС, Ради Міністрів СРСР.
Ініціатор впровадження нової техніки. Премія Ради Міністрів
СРСР(1991р.), Нагороджений: орденом Леніна, Жовтневої
Революції, Трудового Червоного Прапора(2), Знаком «Шах
тарська слава»13 ст, Почесною грамотою Президії Верхов
ної Ради УРСР, знаком «За заслуги перед містом»).

Довідково: Шевченко Павло Івановичнародився
30.08.1929 р. в Харківській області. Помер 03.01.2007 р. За
служений учитель України (1976р.). Закінчив Харківський
педагогічний інститут ( 1953р.). У 1953 1958 рр. – директор
середньої школи у Волинській області. 1958 – 1965 рр.  учи
тель історії СШ № 70, директор СШ № 90. 1965 – 1979 рр. 
завідувач відділом народної освіти міськвиконкому. У 1979
– 1999 рр. – ректор педагогічного інституту . Автор більше
60ти наукових праць з історичної тематики. Делегат П, ІІІ
Всесоюзного,ІY республіканського з’їздів учителів. Учасник
Виставки народного господарства. Один із ініціаторів на
дання інституту університетського статусу. Професор, кан
дидат педагогічних наук. Нагороджений: орденом Трудово
го Червоного Прапора( 2), Дружби народів, медалями ім.
Макаренка, Крупської, Знаком «За заслуги перед містом».

За досягнення в педагогічній діяльності
(сфера професійно  технічної освіти) 
в пам’ять про Ю. А. Янченка

За досягнення в управлінській
та інженернотехнічній діяльності (будівельна
галузь)  в пам’ять про В. М. Саласюка

Довідково:Саласюк Володимир Митрофановичнародив
ся 01.04.1927 р. в Житомирській області. Помер 18.05.1996
р. в м.Кривий Ріг. Герой соціалістичної праці ( 1975 р.). За
кінчив Дніпропетровський інститут інженернозалізнично
го транспорту( 1949 р.). З 1949 – 1959 р. – виконроб, началь
ник відділу, головний інженер Лузьського лісгоспу Кіровсь
кої області. У 1959 – 1962 рр. – головний інженер «Аглобуд
4», начальник управління тресту «Криворіжаглобуд». У 1962
– 1965 рр. головний інженер тресту «Криворіжпівнічрудбуд»,
у 1965 – 1968 рр. – головний інженер тресту «Криворіжбуд».
У 1968 – 1992 рр. – начальник комбінату «Кривбасбуд». Учас
ник Лейпцигзького ярмарку ( 1965 р.). Керував будівницт
вом, реконструкцією КМК, ГЗК, ВПФ, швидкісного трамваю,
шкіл, об’єктів побуту, мільйоном квадратних метрів житла.
Нагороджений орденом Леніна, Жовтневої Революції, Тру
дового Червоного Прапора (2), Дружби народів.

Довідково:Янченко Юрій Андрійовичнародився
26.01.1940 року в Дніпропетровській області. Помер
12.09.2007 р.Закінчив Криворізький педагогічний інститут.
З 1959 року  будівельник тресту «Доменбуд». Брав активну
участь у будівництві доменних печей. У 1963 – 1967 рр. –
очолював комітет ЛКСМУ тресту «Криворіжпромбуд».
Організатор походів по місцях бойової слави Криворіжжя.
Герой книг письменників Г. Мединського, О. Гурєєва, О. Да
видова. Учасник наради молодих письменників Придніпро
в’я ( 1964 р.) .У 1967 – 1969рр. – секретар міськкому ЛКСМ
України. Працював у системі профтехосвіти, директором
СШ, викладачем педагогічного інституту. Кандидат педаго
гічних наук. Автор наукових праць з проблем педагогіки.

За досягнення в патріотичній роботі в Кривбасі
– в пам’ять про страчених криворізьких
комсомольців підпільників в роки Великої
Вітчизняної війни 19411945 рр.

За досягнення в новаторській діяльності
(підземний видобуток) 
в пам’ять про О. І. Семиволоса

Довідково:Семиволос Олексій Ілліч  народився 17.03.1912
р. в Черкаській області. Помер 24.02.1986 р. в м. Кривий Ріг .
Почесний громадянин міста Кривого Рогу. Знатний гірник.З
1929 року мешкав в Кривому Розі. З 1929 по 1934 роки працю

2.Затвердити положення про іменні відзнаки (додається)
3.Правлінню та виконавчій дирекції Асоціації забезпечи
ти виготовлення та системну організацію нагородження
молоді іменними Почесними професійними нагрудними
знаками згідно положення.
4.Рішення оприлюднити в друкованих засобах інформації
та на вебсайті Асоціації в мережі Інтернет
Дмитро Степанюк. Голова Ради Асоціації,
Народний депутат України другого скликання,
Заслужений працівник промисловості України,
Доктор філософії в галузі прав

«Єднання поколінь», №1 (9) 2012 р.

Додаток до рішення засновників
та Ради Асоціації«Комсомолець Кривбасу» № від 2011р

ПОЛОЖЕННЯ
«Про Почесні професійні
іменні відзнаки громадської
організації «Криворізька
міська Асоціація
«Комсомолець Кривбасу»
І. Загальні положення.
1.1 . Іменні Почесні професійні нагрудні знаки є нагоро
дами Асоціації «Комсомолець Кривбасу».
1.2. Іменні Почесні професійні нагрудні знаки є формою
відзначення молоді до 35 років за особливі досягнення в
своїй діяльності за галузевими ознаками та з метою збере
ження пам’яті про видатних криворіжців для сучасних та
майбутніх поколінь і забезпечення гасла Асоціації  «Май
бутнє в єдності поколінь».
1.3. Іменними Почесними професійними нагрудними
знаками Асоціації «Комсомолець Кривбасу» можуть бути
нагороджені молодь міста Кривого Рогу, інших міст Украї
ни, а також громадяни інших держав.Нагородження
здійснюється згідно з рішенням Ради Асоціації «Комсомо
лець Кривбасу». Рішення про нагородження оприлюд
нюється в друкованих ЗМІ та веб – сайті Асоціації в мережі
Інтернет, друкується разом з біографіями і фотографіями
у виданні «Жизнь замечательных криворожцев» (ЖЗК).
II.Умови нагородження.
Іменними Почесними професійними нагрудними знака
ми нагороджуються за :
 особливі досягнення в праці, навчанні, науковій та пра
воохоронній діяльності;
 благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність;
 досягнення успіхів у навчанні та вихованні дітей та мо
лоді;
підготовку науково– педагогічних кадрів, науковців та
впровадження сучасних методів навчання, підготовку ква
ліфікованих спеціалістів для Кривбасу;
роботу з оздоровлення навколишнього середовища,збе
реження природних ресурсів;
 пропаганду здорового способу життя, виховання дити
ни в сім’ї та інше;
 високі показники у навчанні в професійнотехнічних
закладах тощо.
III. Порядок нагородження
3.1. Клопотання щодо нагородження Почесними про
фесійними нагрудними знаками Асоціації «Комсомолець
Кривбасу» надається на ім’я Голови Ради Асоціації.
3.2. Клопотання можуть вноситися членами Ради, Прав
лінням та Виконавчою дирекцією Асоціації, а також голо
вами районних організацій (представництвами/або пред
ставниками) Асоціації, суб’єктами господарювання, проф
спілками, громадськими організаціями, в тому числі вете
ранськими та молодіжними, конкурсними комісіями, орга
нами державної влади та органами місцевого самовряду
вання, молодіжним міськвиконкомом, органами учнів
ського та студентського самоврядування, молодіжними ра
дами підприємств, організацій та установ, правоохоронни
ми органами та керівниками підрозділів Збройних Сил,
політичними партіями, профспілками тощо.
3.3. Клопотання погоджуються з радами районних
організацій (представництвами/або представниками) Асо
ціації за основним містом ведення діяльності.
3.4. За резолюцією Голови Ради Асоціації проект рішен
ня про нагородження готує Виконавча дирекція Асоціації.
3.5. У клопотанні має бути визначено: прізвище, ім’я, по
батькові кандидатури, дата народження, повна назва зай
маної посади, підстава для подання, назва нагороди, до якої
представляється, контактний телефон і адреса електрон
ної пошти виконавця.
3.6. До клопотання додається характеристика(П.І.Б за
паспортом,посада, місце роботи, дата народження, освіта,
наявність наукового ступеня, вченого звання, загальний
стаж роботи). Текст характеристики повинен мати:стис
лий опис трудового шляху, дані про виробничі, наукові та
інші досягнення, участь у громадському житті. Характери
стику підписує керівник підприємства, установи, органі
зації, громадської організації, представництв/або пред
ставниками Асоціації, вказується дата підписання.
3.7. Копія рішення Ради Асоціації щодо нагородження
вручається разом з відзнакою і посвідченням.
3.8. Виконавча дирекція відповідно до рішення Ради Асо
ціації забезпечує підготовку заохочувальних Почесних про
фесійних нагрудних знаків, посвідчень до них, згідно за
тверджених ескізів і кошторису. П.І.Б., посада нагородже
ного, вказані в нагороді, повинні відповідати даним, заз
наченим у рішенні про нагородження.
3.9. Ведення реєстру нагороджених здійснюється Вико
навчою дирекцією Асоціації.
IV. Вручення нагород
4.1. Вручення Почесних професійних нагрудних знакі
впроводиться на урочистих заходах Головою Ради Асоціації,
або, за його дорученням, одним із засновників або членів
Асоціації. Рішення про нагородження оприлюднюється в
друкованих ЗМІ та на веб  сайті Асоціації в мережі Інтер
нет.
V. Права і обов’язки нагороджених.
5.1. Особи, відзначені Почесними професійними нагруд
ними знакамиАсоціації «Комсомолець Кривбасу» повинні
гідно ставитись до носіння та їх зберігання.
5.2. Втрачені заохочувальні Почесні професійні нагрудні
знаки повторно не видаються.
5.3.Нагородженому може буди виписаний дублікат по
свідчення про нагородження, якщо буде визначено, що
втрата посвідчення сталася з причин, що не залежать від
нагородженого.

Фотографическая находка
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ПЕРВЫЕ ДОМОРОЩЕННЫЕ МАШИНИСТЫ
До этого в депо ст. Дол
гинцево машинистов и их
помощников присылали
отовсюду, только не из
Кривого Рога. Их просто у
нас не готовили. Так про
должалось до 1931 года.
Именно в этом году откры
лась школа ФЗУ, которая
по курсу «А» готовила по
мощников машиниста па
ровоза. Первый выпуск со
стоялся в 1933 году. Об
этом свидетельствует вот
этот фотодокумент. Более
убедительный трудно и
отыскать. Его передал нам
сын одного из сфотографи
рованных на этом коллаже
 Владимира Варфоломее
ва. Именно его сын Анато
лий сохранил эту уникаль
ную фотографию. Она под
тверждает, что после 1933
года проблем с машинис
тами паровозов и их по
мощниками на криворож
ском железнодорожном
узле не существовало. Го
род и его мощная рельсо
вая сеть отныне обходи
лась силами своих же спе
циалистов. Вот имена пер
вых криворожских маши
нистов паровозов: К.Пав
лов, П.Лядский, П.Таратен
ко, В.Варфоломеев, В.Васи
лищенко, И.Салащенко,
Ф.Трегуб, Д.Лихман, К.Ше
пелев, М.Александровский,
И.Гедзь, А.Маркитан, С.Ма
нюк, Ф.Чепуренко, В.Браж
ник. Их готовили А.Калюта,
И.Гнивуш, П.Скоробогатов,
М.Заря.
Фото публикуется впер
вые.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДАВИДА КАНА
Второй год нет среди нас журналиста и писателя Давида
Исаевича Кана. Он еще в юности поставил себе цель – пи%
сать книги о родном городе. Она воплотилась в жизнь уже в
зрелом возрасте. Отсюда глубина мысли публициста, уме%
ние передать характер своих героев. Трудно сказать, что
легче писать – художественную прозу или документальную
публицистику. Скажем так, не каждому дано писать книги.
Документалист отвечает за каждый факт, фамилию. Здесь
вымысел не допустим. Автор всегда чувствовал свою ответ%
ственность. Таким и был Давид Исаевич.
Еще в детские годы полюбил гу
манитарные науки, даже на
школьных конкурсах побеждали
его сочинения. Учителя и учащие
ся криворожских школ № 8 и № 1
могут гордиться, что здесь учился
великий патриот Кривбасса, писа
тельдокументалист Давид Кан. В
начале войны ему удалось эвакуи
роваться из Кривого Рога. Вместе
с семьей. Работал в тылу.
В июле 1942 года Кана призва
ли в армию. Присягу принимал в
составе учебнопулеметной роты
248й стрелковой дивизии. А по
том на смерть стоял в окопах Ста
линграда. Пулеметчиком. А зна
чит, постоянно в опасности, на
линии огня. История еще долго
будет помнить те смертельные
cталинградские очаги, от которых
земля на Волге до сих пор гудит от
осколков. Они напоминают о жес
токой битве, которой земляплане
та до осени 1942 года и не видела.
Там, в огне Сталинграда, Давид
Кан стал гвардейцем. Сержантом
пулеметчиком, хоть и автомат при
ходилось брать в руки. А потом был
освободительный поход Красной
Армии. В ее составе нес свободу
своему и другим народам еврей
интернационалист Давид Кан. Ос
вобождал Севастополь, воевал в
Белоруссии, Прибалтике. Там зас
лужил орден Красной Звезды. Тог
да его вызвал командир роты и
приказал поймать трех немцев, ко
торых заметили в придорожных
кустах. Гвардии сержант Кан взял
с собой четырех бойцов. Стали об
следовать лесистую местность.
Продвигались вглубь. И вот пятер
ка наткнулась на большую группу
гитлеровцев. Их оказалось не три,

а 35. Хорошо вооруженных, злых,
голодных. Давид Кан сделал так,
что фашисты поняли: их окружи
ла целая рота. Орден ему комроты
вручил перед строем. Были еще
орден Славы 3 ст., медали.
После демобилизации фронто
вик Кан работал секретарем коми
тета комсомола горняцкой школы
ФЗО. Писать начал в дивизионной
газете. Какойникакой опыт, а он
помог в 1948 году решительно шаг
нуть в профессиональную журна
листику. От этого выиграла город
ская газета «Червоний гірник», вы
играл весь город. Шутка ли, 35 ка
лендарных лет с ручкой и блокно
том в руках.
Трое суток шагать,
Трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газе
те…
Эти строки адресованы таким,
как Давид Исаевич Кан. Он стоял у
истоков Криворожского клуба
«миллионеров». Это движение за
родилось на ЮГОКе. Инициатор
почина экскаваторщик Валентин
Мироненко первым в Кривбассе
загрузил миллион тонн товарной
руды. У него появилось много пос
ледователей. Особенно журналист
Давид Кан дружил с экскаватор
щиком ЦГОКа Павлом Гилем. Но
ватор признавал, что в его звезде
Героя Социалистического Труда
есть большая заслуга Давида Кана.
Об этом Павел Евстафьевич заявил
на вечере, посвященном 75летию
ветерана криворожской журнали
стики.
Книги Давида Кана  особая и
отдельная тема. Ее еще предстоит
исследовать. Их у авторафронто
вика почти 40. От брошюр до мно

Д. Кан
гостраничных фолиантов. Автор
изучал историю города, отдельных
трудовых коллективов. Собирал
материалы по крупицам. Так по
явился первый книжный труд Да
вида Кана «Место в жизни» (1958),
а потом «Чудесный сплав», «Леген
дарное знамя», «Криворожский мо
ряк», «Версты трудового пути» и др.
Его книга «Войну мы знали в лицо»
удостоена почетного диплома Дней
русской литературы в Украине. В
мирные дни Давид Исаевич на
гражден орденом Отечественной
войны 2 ст., двумя орденами «За му
жество».
Почти 20 лет он руководил всей
криворожской журналистикой.
Эта общественная организация
неоднократно становилась лучшей
среди себе подобных. Давид Исае
вич и во фронтовом строю, и в мир
ной жизни оставался гвардейцем,
всегда пребывал на передовой, в
гуще событий, среди людей. За это
его помнят, читают его книги, бе
регут наследие. Много сделал в
жизни этот человек с большой бук
вы. Давид Исаевич активно сотруд
ничал с ассоциацией «Комсомолец
Кривбасса». Все ее члены подпи
шутся под этими словами.

С друзьямиветеранами

Готовится очередной номер газеты «Червоний гірник».
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НЕ ЗА СЛАВОЙ ШЕЛ
Уже готово решение об установлении мемориальной доски в честь
почетного гражданина Кривого Рога Виктора Степановича Олей#
никова. Его имя и судьба – целая эпоха непростой нашей истории.
Памятный знак украсит фасад одного из домов по улице Олейни#
кова. Решение об этом обязательно примет горисполком на своем
ближайшем заседании.

В 19551965 годах ему практи
чески принадлежала вся власть в
Кривбассе, в этот период Виктор
Олейников дважды избирался пер
вым секретарем Криворожского
горкома КПУ. И этот патриот здесь
в полной мере раскрыл свой талант
и возможности. Виктор Степано
вич фактически руководил и кури
ровал строительство четырех гор
нообогатительных комбинатов,
при нем завод «Криворожсталь»
стал мощным предприятием с пол
ным производственным циклом.
Росли целые улицы и микрорайоны
новостроек. Именно он заложил
основу тому, что Кривой Рог в ре
зультате занимал первые места по
темпам строительства жилья по
всему Советскому Союзу. Правда,
это произошло уже без Виктора
Степановича. До сих пор стоят его,
«олейниковские», школы, детские
сады, Дворцы культуры. Он сам
брал лопату и вместе с единомыш
ленниками и подчиненным закла
дывал парки, скверы. Все в его пе
риод  Олейникова. Бурная трудо
вая деятельность Виктора Степа
новича дважды отмечена ордена
ми Ленина (1961, 1966 гг.), а еще
была Почетная Грамота Президиу
ма Верховного Совета УССР
(1965г.). Это не считая того, что

В.С.Олейников удостаивался зва
ния почетного гражданина Криво
го Рога. Именно при нем наши ме
таллурги стали выдавать к началу
60х по 57 миллионов тонн чугуна
и стали, а строители каждые пять
лет сдавали более 1,5 миллионов
квадратных метров новых жилых
площадей. Это все Кривбасс и та
кие труженики, как Виктор Олей
ников. Горняки, металлурги, стро
ители дважды избирали его депу
татом Верховного Совета СССР 5 и
6 созывов от Кривбасса.
Следует отметить, что Виктор
Олейников совсем не криворожа
нин, а уроженец пролетарского го
родка Славянск Донецкой области,
где и появился на свет 9 марта 1915
года. В родной стороне год успел
поработать аппаратчиком содово
го завода. Индустриализация тре
бовала специалистов и, прежде
всего, в тяжелой промышленнос
ти. Молодежь хлынула учиться.
Виктору Олейникову выпало по
знавать инженерное дело в Днеп
ропетровском горном институте.
Там же прошел курс боевой подго
товки и получил звание команди
ра запаса. А потом начался его
славный криворожский период

жизни и бурной деятельности. На
чинал Виктор Олейников у нас
старшим маркшейдером шахты
«Коммунар» ШУ им. Дзержинского.
Все это продолжалось с июля 1939
года по черный июнь 1941го. Вот
тогда младший лейтенант стал в
армейский строй. Призван Дзер
жинским РВК Кривого Рога. Вое
вать начал командиром артилле
рийского взвода на ЮгоЗападном
фронте. После его поражения лей
тенант Олейников оказался под
Москвой. Далее сражался на Вол
ховском, Ленинградском, Северо
Западном и 1м Белорусском фрон
тах. Совсем недавно удалось озна
комиться с документами фронто
вых лет. Это наградные листы. Вот
командир батареи 122й отдельной
гаубичной бригады РГК капитан
Олейников представляется к орде
ну Красной Звезды:
«За период боев на ЮгоЗападном
фронте тов. Олейников проявил
себя как отважный, инициатив
ный, грамотный командирартил
лерист. Во время прорыва обороны
противника, работая в условиях
артминометного обстрела против
ником его наблюдательного пункта,
подбил дзот и уничтожил миномет

ную батарею противника, тем са
мым обеспечил захват нашей пехо
той высоты, занятой противником.
При отходе противника все время
двигался вперед, не отставая от на
шей пехоты. В районе д. Руда огнем
своей батареи рассеял скопление
противника и не дал ему возможно
сти организовать контратаку.
Вывод: тов. Олейников достоин
награждения орденом «Красная
Звезда».
Этот документ подписал коман
дир 122 артбригады майор Сидо
ров. Стоит дата: 25 июля 1944 г. Это
была первая награда отважного
комбата. За три года войны.
Армия упорно шла вперед. Комбат
Олейников стал помощником на
чальника штаба все той же 122й ар
тбригады. К этому моменту имел ор
ден Отечественной войны. Третьим
боевым орденом был у него орден
Отечественной войны 1 ст. Теперь
мы знаем, за что капитан Виктор
Олейников получил эту награду:
«В период операции по ликвида
ции окруженной группировки в г.
Познань с 09.02.45 г. по 27.02.45 г.
проявил высокие организаторские
способности и оперативность в
вопросах планирования и управле
ния огнем бригады в ходе опера
ции.
Тов. Олейников, как представи
тель штаба, контролировал выбор
оборудования и ведение огня с от
крытых огневых позиций, все вре
мя подвергающихся воздействию
ружейнопулеметного огня против
ника. Работал в ходе штурма цита
дели на КП с командиром бригады,
помогал обеспечивать гибкое уп

105 лет С. Маркозьяну

СЫН ТРЕХ НАРОДОВ
9 марта исполнилось 105 лет со дня рождения сына Армении, жителя Кривого Рога
Степана Петровича Маркозьяна. Все документы и материалы с фотографиями сохранил
и передал нам его сын. Он, собственно, и хранит память о защитнике Отечества.
Сначала парень вместе с матерью ждал
возвращения отца с фронта. Высмотрели в
почтовом ящике весточку в виде «треуголь
ника» с родным почерком и пометкой поле
вая почта 43 193Р. Это и была воинская
часть, где воевал родной человек: муж и сын.
Семья сохранила письмо от 08.05.1944 года.
Ровно за год до Победы. Текст писан обык
новенным карандашом. Понятно, что пись
мо солдат писал не за обыкновенным сто
лом, а наверняка в окопе или блиндаже. Все,
что удалось разобрать, подаем без сокраще
ний:
«Здравствуйте, мои дорогие мамаша Вик
тория, Ника и славные мои Петик и Игнатик.
Первым долгом сообщаю, что я жив и здоров,
дорогие мои. Числа 16го писал вам письмо,
надеюсь, его получили. Если вы мне писали,
то оно могло не дойти, так как нахожусь в
другом месте. Адрес такой: полевая почта
43 193Р. На этом пока заканчиваю писать.
Всех целую крепкокрепко. Извините, что
писал мало. Еще раз целую детей. 08.05.1944
г.»
Вот такое письмо хранит Игнат Степано
вич вот уже почти 70 лет. Были еще и другие
письма. Не сохранились. По разным причи
нам. Несколько слов о Степана Петровиче
Маркозьяне. Родился 9 марта 1907 года в
местечке Артвин Батумской провинции.
Сейчас эта местность входит в состав Тур
ции. От деда прадеда сапожничал. В 1915
году семье удалось избежать резни, которую
устроили по отношению к армянскому наро
ду. Отец вывез семью буквально за несколь
ко часов до погрома. Мы не знаем, как сло
жилась судьба Степана Маркозьяна. Извес

тно, что он в 1936 году приехал в Кривой Рог.
Тогда много люда сюда прибыло. Город стро
ился громадными темпами. Степь букваль
но гудела от новостроек. А это возможность
заработать и выжить в сложных условиях.
Вот и Степан Маркозьян поддался пропаган
де, приехал на берега Ингульца. Поселились
на улице Чкалова, в доме № 45. Дел для гла
вы семейства нашлось достаточно много.
Сапожники в дефиците там, где население
растет не по месяцам, а по дням. Степану
Маркозьяну удалось создать артель по по
шиву и ремонту обуви. Заказов сразу же на
весь месяц! Пришлось даже обращаться на
биржу труда. Искали умельцев пошива обу
ви. Требовались в основном сапоги на стро
ительстве объектов «Криворожстали» и мно
гочисленных шахт. В Кривом Роге в семье
Виктории и Степана Маркозьянов родились
дети: двое ребят Петр и Игнат. Все бы хоро
шо, если бы не зловещее сообщение о нача
ле войны с фашистской Германией.
Главу семейства с ул. Чкалова № 45 выз
вали было в военкомат  на комиссии реши
ли отсрочить призыв. У Степана Маркозья
на пошаливало сердце. Тем временем в город
вошли танки с крестами. Всю оккупацию
приходилось срываться. Степан Петрович
не хотел работать на «новый порядок». Пере
бивался, чем мог. Кому пошьет, кому отре
монтирует обувь. И так все те черные дни,
когда Кривой Рог находился под пятой зах
ватчиков. Их выгнали в конце февраля 1944
года. Почти сразу на подворье Маркозьянов
появились представители полевого военко
мата. Эти люди имели огромные полномо
чия. Словом, Криворожский горвоенкомат

позвал Маркозьянастаршего «под ружье».
Обычно новобранцы из нашего города попа
дали в состав полков и дивизий, которые
пребывали в составе корпусов и армий 3го
Украинского фронта.
Степан Маркозьян, почемуто, был зачис
лен в состав 1010го стрелкового полка 266
й Артемовской Краснознаменной стрелко
вой дивизии 1го Белорусского фронта. Его
недавно принял под командование маршал
Жуков. Красноармеец Маркозьян записан
стрелком в отделение младшего сержанта
Фаддея Филипповича Онуфриенко. Они ум
рут от тяжелых ран в один день. А все для
армянина из Кривого Рога началось с осво
бождения Белоруссии. И вот армия подошла
к Одеру. Февраль 1945 года. Страшные бои
разгорелись на берегах реки. Там Степан
Маркозьян получил тяжелое ранение. Пуля
задела жизненноважные органы, и врачи
боролись за жизнь солдата четверо суток.
Спасти не удалось. Степан Петрович Марко
зьян умер в прифронтовом госпитале в г.
Нойдамм Бранденбургской провинции (Гер
мания). Теперь это город Дембно в Польше.
Освободителей похоронили на воинском
участке городского кладбища. Об этом нам
сообщили следопыты из Москвы Виктор
Нечаев и Степан Калинин. В семье сохрани
лось несколько фотографий Степана Марко
зьяна. Мы некоторые из них публикуем в
этом номере газеты. В 70х Виктория с сы
новьями побывала на могиле мужа.
Фото: 1. Это фото Степан Маркозьян
послал в подарок брату (1933 г.).
2. Мемориал, где похоронен
красноармеец С. П. Маркозьян.

равление огнем дивизионов, реаги
руя в ходе штурма быстро на все
изменения обстановки. Серьезная
и вдумчивая работа капитана Олей
никова, как работника штаба, дала
возможность своевременно и каче
ственно отрабатывать все планиру
ющие документы. Вышестоящий
штаб своевременно и точно инфор
мировался о положении наших
войск и огневой работе бригады.
Вывод: достоин награждения ор
деном Отечественной войны пер
вой степени».
Майор Олейников брал Берлин
еще и кавалером ордена Александ
ра Невского.
В Кривой Рог вернулся через год
после Победы. Занял ту же самую
должность, что и до войны. Нена
долго. Виктор Степанович быстро
пошел на повышение. За один год
успел поруководить двумя рудни
ками – «Ингулец» и им. Дзержин
ского. Потом десять лет руководил
всем Кривбассом. Побывал на Все
мирной выставке в Бельгии (1957
г.). Много лет потом работал секре
тарем Днепропетровского обкома
КПУ. Пять лет жизни отдал посту
заместителя Министра черной ме
таллургии УССР. Стал заслужен
ным шахтером Украины, получил
орден Трудового Красного Знамени
и еще одну Почетную Грамоту Вер
ховного Совета УССР. Большая
жизнь настоящего патриота и во
фронтовых, и в трудовых буднях.
Город его потерял в апреле 1985
года. Скоро на улице Олейникова
(бывшая Бежецкая) будет установ
лена мемориальная доска.
В.Бухтияров

«Єднання поколінь», №1 (9) 2012 р.

Ко Дню Победы

13

НЕНАДЕЖНЫЕ
ТРАКИ «ШЕРМАНА»
Американские бракоделы… спасли многие жизни. И не своим, а советским танкис
там. Дело в том, что из за океана все годы войны шла помощь. Среди всего этого
особое место занимали танки. И в первую очередь марки М 4 «Шерман». Таких,
нашим по особому соглашению «ленд лиз», механизированные части Красной
Армии получили на вооружение более двух тысяч. Один из них быстро освоил
криворожанин Иван Лагун. В 1941 году в армию его не взяли по возрасту. Рожден в
1924 году. Повестку прислали за день до захвата города немецкими войсками.
Прибыл в военкомат, а там двери забиты «Крест на крест». Все уехали настолько
быстро, что даже бумаги не успели сжечь. Вместе с семьей Иван Лагун пережил
оккупацию. Электриком подряжался, лишь бы выжить. До августа 1944 года вмес
те со всеми восстанавливал израненный, опустошенный город. Вторую повестку
(включая ту, из 1941 го) парню прислали в августе 1944. К тому времени фронт
откатился далеко к западным рубежам.
Я думал, вспоминает Иван Семенович,
что нас, совсем молодых новобранцев, на
правят в Молдавию. Там шли кровопролит
ные бои. В тот ад массу людей бросили.
Наверное, Ивану Лагуну повезло. Вместо
фронта, его направили еще дальше, чем Кри
вой Рог, от фронта. В Баку получил предпи
сание. Там расположился запасной танко
вый полк. Тогда криворожанин и увидел аме
риканский танк «Шерман». Это пополнение
начало изучать материальную часть. Маши
на серьезная. Экипаж пять человек. Мощ
ная пушка со спаренным пулеметом, а еще зе
нитный, крупного калибра. Ивана Лагуна по
садили за рычаги. Механик водитель для
танка фигура ключевая. Вскоре на погонах
появились сержантские лычки. А в верхах ду
мали: куда и когда? Не стоять же этой броне в
бакинских лагерях вечно. Стали доходить
слухи, что бригаду «шерманов» высокое ко
мандование нацеливает на запад. Поротно и
повзводно машины начали движение к бли
жайшей железной дороге. И тут стали рвать
ся траки на гусеницах. Как по велению вол
шебной палочки. У нас говорят: «Как назло».
Техническая служба установила, что детали
и комплекты изготовлены на американских
заводах с существенным браком. Такое впе
чатление сложилось у наших специалистов,
что все это делалось за океаном умышленно.
Либо действовали диверсанты из «пятой ко
лонны», либо промышленники гнались за де
шевизной и быстротой изготовления. Сло
вом, движение прекратили, все танки отпра
вили в передвижные мастерские. Пока бри
гада восстанавливала свою маневренность и
боеспособность, с западного театра военных
действий пришла победа. А тем временем
«шерманы» надежно стали «на ноги». Умель
цы полностью заменили траки. Как раз очень
кстати, надвигались серьезные события на
Дальнем Востоке. Ехали долго, тяжело, нуд

но, утомительно, а главное в полном неведе
нии. Куда? Зачем? Люди и танки преодолели
несколько часовых поясов. Только в монголь
ском городе Баим Тумен (Чойбалсан) кочега
ры перестали бросать уголь в топки парово
зов. Рельсов больше нет. Тупик. А значит ко
нечная цель такого длительного путешествия
под перестук колес. Мощные машины буксо
вали по ходу движения. Моторы помогали
друг другу вырваться из песчаного плена и
продолжали движение в заданный квадрат.
Шли день и ночь, рассказывает Иван
Семенович, поговаривали о том, что скоро
упремся в границу с Маньчжурией. А даль
ше – война. Так и случилось.
Ветеран многое помнит из тех лет. Как за
быть?! Кажется, что до сих пор на зубах по
падаются те самые монголо маньчжурские
пески. А по ночам Ивану Семеновичу Лагу
ну часто снятся те эпизоды. В начале авгус
та 1945 года бригада «шерманов» в составе
огромной группировки советских войск по
дошла к границе с Маньчжурией. Шум тан
ковых моторов на земле заглушали самоле
ты. Они специально летали вдоль границы,
чтобы скрыть переброску войск. Потом те
самые бомбардировщики поддержали на
ступление целого фронтового контингента.
Часы показывали 4.30. Раннее утро 8 ав
густа 1945 года. Танки с десантом, в том чис
ле и наши «шерманы», устремились к горам
Большого Хингана. История такого еще не
знала. В рейд ушла целая танковая армия –
6 я гвардейская генерала Кравченко. Цепь
горного массива, как думали японцы, наглу
хо закрыла вход на перевалы. Самураи даже
постов там не выставили и очень за это по
платились.
Мы шли, слово участнику событий Ива
ну Лагуну, тремя колоннами. День и ночь.
Впереди пропускали саперов. Они рвали
скалы, чтобы расширить дорогу для техни

ки. Эта местность ничего никогда не виде
ла, кроме мулов и яков.
И вот горы уже прикрывали горизонт. Сза
ди колонна. На равнине войска соприкосну
лись с новой бедой. Начались муссонные
дожди. К тому же японцы взорвали мост че
рез речку Ляохе. К ее «природным» пяти мет
рам глубины прибавились еще и дождевые
потоки. Если в тихое время года ширина вод
ной глади составляла 400 м, то тут актив
ность муссонов все это усиливала с непред
сказуемой скоростью и темпами. Армада
ждала долго, пока не подошли мостовики, и
саперы не восстановили движение по пон
тонному настилу. Средства для переправы
технику выдержали. Пришлось насыпь де
лать на отдельных участках размокшей от
ливней дороги. Несколько раз танк, который
вел сержант Иван Лагун, вступал в стычки с
самураями. Специально тренированные
бойцы вели борьбу со смертниками. И так до
самого Мукдена. Прорыв целой армии, оде
той в броню, ошеломил противника. Бросок
через Гоби и Большой Хинган, в котором
принял участие наш земляк, вошел в учеб
ники по военному искусству Генерального

штаба Вооруженных Сил СССР. И не толь
ко. Даже страна, создавшая и приславшая
«шерманов», детально изучает по сей день
переход советских войск по тому труднейше
му маршруту. Почти все участники опера
ции награждены. Сержант танкист Иван
Лагун с тех пор хранит медаль «За отвагу».
Еще несколько лет криворожанин служил в
армии. Далеко от дома, в Западно Сибирс
ком военном округе. С американских танков
М 4 сняли башни с оружием и превратили в
тягачи. Ими чистили дороги от снега, в пору
уборки урожая помогали «колесникам» вы
возить зерно. За это старшина Иван Лагун
получил три почетные грамоты от генерала
армии А.Еременко. Эти фолианты сохрани
лись до сих пор.
А танкист, пришло время, домой вернул
ся. Иван Семенович много лет занимался
ртутными выпрямителями в строительном
тресте «Южэлектромонтаж».
Фото: Танкист Иван Лагун (1945 г.)
Танковую «мощь» передает сыну.
«Шерманы» в надежных руках.
Публикуется впервые.
Подготовил Владимир Бухтияров
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ВКЛОНИМОСЯ ТИМ СВЯТИМ МІСЦЯМ
(братські могили,пам’ятники, меморіальні дошки та знаки Тернівського району)
Пам’ятник Л.М.Тол
стому, російському
письменнику, встанов
лений у серпні 1966 р.
на однойменній площі
поблизу адмінкорпусу
РУ ім. Леніна. Скульп
тор О.В.Васякін, архі
тектор Б.І.Кохно. Являє
погруддя письменника
з чавуну на гранітному
постаменті.
***
Бюст Г.К.Орджонікідзе,
встановлений у 1978 р.
на території шахти ім.
Орджонікідзе РУ ім. Лен
іна (ВАТ «Центральний
ГЗК»). Бронзове погруддя
висотою 1,6 м встановле
не на гранітному поста
менті. Скульптор М.К.Су
ходолов.
***

Братська могила радянських воїнів, закладе
на восени 1943 р. на сучасній вул. Івана Сірка.
Меморіальний комплекс відкритий у лютому
1959 р. за проектом інженерів інту «Дніпрорід
кісмет». Складається з 2х пов’язаних поміж со
бою ансамблів. У центрі встановлений обеліск
у вигляді пілона висотою 15 м із зіркою на
верхів’ї. За ним – братські могили з написом на
граніті. Тилову частину ансамблю завершує
барельєф на тему героїки війни. Поховано 387
солдатів і командирів дивізій 37 армії.
***

Братська могила радянських воїнів, закла
дена в жовтні 1943 р. на місці боїв (сучасна
вул. Сестрорецька). Меморіал відкритий у
травні 1965 р. Капітальна реконструкція
відбулася в 1978 р. Архітектор В.Михайлов,
художник Ю.Ларін. Являє прямокутну коло
ну, в яку врізана рука, що тримає автомат у
стрімкому заклику «Вперед!». У 1982 р. ме
моріал облицьований рожевим туфом з
Вірменії. На нижній залізобетонній стелі
викарбувані 345 імен, серед них Героя Ра
дянського Союзу І.Г.Ухо. Покоїться прах
учасників штурму та оборони кургану «Мо
гила Баба».
***

Пам’ятник В.І.Леніну, встановлений у
квітні 1975 р. на площі перед Палацом куль
тури шахти ім. Леніна. Скульптор М.М.Су
ходолов, архітектор Г.П.Юхтомський. Являє
бронзову постать на повний зріст висотою
3,5 м на постаменті із цегли, обладнаний гра
нітною плиткою.
***

Пам’ятний знак на честь заснування Ве
селих Тернів, встановлений у квітні 2001 р.
в сквері 40річчя Перемоги. Являє брилу з
місцевого граніту, відшліфований під чор
ний колір. Напис свідчить, що в цьому місці
в 1760 р. оселився козацький військовий
старшина Г.Шрам, що заснував селище. Ви
готовлений місцевими майстрами.
***

Братська могила «На лінію вогню», закла
дена в жовтнігрудні 1943 р. на місці боїв.
Меморіал відкритий у 1967 р. Художники
Л.А.Корольчук, Г.Г.Хрієнко. Капітальна ре
конструкція проведена в 1978 р. Являє сте
лу із залізобетону. Викарбувані солдат у шо
ломі, який готується кинути гранату, обра
зи двох жінок, які схилилися в скорботі. По
ховано 326 бійців і командирів 37 армії.
Палає Вічний вогонь.
***

Братська могила радянських воїнів існу
вала в районі вул. Гірників. Закладена під
час боїв восени 1943 р. Як меморіальне кла
довище відкрита в 1967 р., з реконструкцією
в 1975 р. Являла алею Слави, складалася з
2х братських і 34х індивідуальних могил.
У центрі розташовувався постамент воїна з
автоматом. Вище  поховання Героїв Ра
дянського Союзу В.Дишинського, В.Симбі
рцева. Знищена в результаті обвалення
ґрунту після технологічного вибуху.
***

Пам’ятний знак на кургані «Могила Баба»,
відкритий в 1958 р. як місце боїв 82го стрілець
кого корпусу. На військових картах місцевість
позначена як висота 118,7. На верхів’ї встанов
лена 75мм гармата. Знизу гранітна стела.

Після багатоденних боїв розташовувався ко
мандний пункт командира 82го СК.
***
Пам’ятний знак «Місто Кривий Ріг», вста
новлений у травні 1975 р. на в’їзді до міста з
боку Жовтих Вод.
***
Братська могила радянських воїнів, закла
дена шляхом перепоховання останків у 1948
р. Розташована поблизу житломасиву Мирі
вське (с. Новоіванівка). Поховані бійці 37 армії.
***
Пам’ятний знак на честь боїв 30го гвард
ійського повітрянодесантного полку в жовтні
1943 – лютому 1944 рр., встановлений у 2006
р. в с. Новоіванівка (сел. Гірницьке). Напис на
граніті свідчить про ті героїчні події.
***
Пам’ятний знак на
честь жертв голодомо
ру, встановлений у ли
стопаді 2006 р. в сквері
поблизу ЗОШ № 40, де
раніше розташовував
ся штаб НКВС. Виго
товлений з чорного
граніту.
***
Пам’ятний знак на
честь героїніпідпіль
ниці Т. І. Буряченко,
встановлений на тери
торії ЗОШ № 37 у травні
2001 р. Розетка вмонто
вана в залізобетонну
брилу. Домінує ба
рельєф підпільниці та
напис про життя героїні.
***

Стела «Слава праці» на честь трудових досяг
нень трудящих Північного ГЗК, встановлена
в 1967 р. поблизу адмінкорпусу комбінату.
Являє пілон, обшитий сталевими листами ви
сотою 13,9 м. На них бетонна мозаїка на теми
праці. Виготовлена місцевими майстрами.
***
Меморіальна дошка на честь споруджен
ня Палацу культури ПАТ «Північний ГЗК»,
встановлена в жовтні 1986 р.
***
Меморіальна дошка на честь Л. М. Доватора,
встановлена в 1977 р. на будинку № 2 по вул.
Доватора. Напис на граніті свідчить, що вули
ця названа на честь Героя Радянського Союзу,
генералмайора Доватора Льва Михайловича.
***
Меморіальна дошка на честь А. М. Варта
няна, встановлена в 1965 р. на будинку №
51 по вулиці Вартаняна. Напис на мармурі
свідчить, що вулиця названа на честь виз
волителя Кривого Рогу Арама Вартаняна.
***
Меморіальна дошка на честь С. С. Бірюзо
ва, встановлена в 1975 р. на будинку № 13
по вул. Бірюзова. Напис на граніті свідчить,
що вулиця названа на честь Маршала Ра
дянського Союзу С.С.Бірюзова.
***
Меморіальна дошка на честь М. Ф. Гастел
ло, встановлена в 1975 р. на будинку № 65
на вулиці Гастелло. Напис на білому мармурі
свідчить, що вулиця названа на честь Героя
Радянського Союзу льотчика М.Ф.Гастелло.
***
Меморіальна дошка на честь Д. Войчиши
на, встановлена у вересні 2008 р. на будівлі
ЗОШ № 61. Напис свідчить, що тут навчав
ся співробітник міліції Д.В.Войчишин, який
загинув на бойовому посту.
***
Меморіальна дошка на честь Ю. М. Дол
жанського, встановлена в 1975 р. на будин
ку № 8 по вул. Должанського. Напис
свідчить, що вулиця названа на честь Героя
Радянського Союзу Ю. М. Должанського.
***
Меморіальна дошка на честь Ю. М. Дол
жанського, встановлена в 1975 р. на споруді
ЗОШ № 40 по вул. Сестрорецькій, 2. Напис
свідчить,що тут навчався Герой Радянсько
го Союзу Ю. М. Должанський.
***
Меморіальна дошка на честь М. Г. Дворни
кова, встановлена в 1965 р. на будинку № 25
по вул. Дворникова. Напис на білому мармурі
свідчить, що вулиця названа на честь визво

лителя Кривого Рогу, який загинув у бою.
***
Меморіальна дошка на честь С.І.Грицевця,
встановлена в 1975 р. на будинку по вул. Гри
цевця. Напис вказує, що вулиця названа на
честь двічі Героя Радянського Союзу льотчи
ка С.І.Грицевця.
***
Меморіальна дошка на честь А.Г.Головка,
встановлена в 1986 р. на будинку №2 по вул.
Головка. Напис на граніті свідчить, що вули
ця названа на честь адмірала А.Г.Головка.
***
Меморіальна дошка на честь В.В.Данилова,
встановлена в 2002 р. на споруді ЗОШ № 45 по
вул. 23 лютого, 170. Напис свідчить, що тут на
вчався В.Данилов, який загинув в Афганістані.
***
Меморіальна дошка на честь М.О.Щорса,
встановлена в 1968 р. на будинку № 27 по вул.
Щорса. Напис свідчить, що вулиця названа на
честь героя громадянської війни М.О.Щорса.
***
Меморіальна дошка на честь Ю.В.Смирнова,
встановлена в 1976 р. на будинку № 45 по вул.
Смирнова. Напис вказує, що вулиця названа на
честь Героя Радянського Союзу Ю.В.Смирнова.
***
Меморіальна дошка на честь Я.М.Федо
ренка, встановлена в 1975 р. на будинку №
1 по вул. Федоренка. Напис свідчить, що ву
лиця названа на честь маршала бронетан
кових військ Я.М.Федоренка.
***
Меморіальна дошка на честь Р.Я.Мали
новського, встановлена в 1975 р. на будин
ку № 1 по вул. Малиновського. Напис
свідчить, що вулиця названа на честь Мар
шала Радянського Союзу, визволителя Кри
вого Рогу Р.Я.Малиновського.
***
Меморіальна дошка на честь О.М.Матро
сова, встановлена в 1975 р. на будинку № 88
по вул. Матросова. Напис вказує, що вулиця
названа на честь Героя Радянського Союзу
О.М.Матросова.
***
Меморіальна дошка на честь І.Т.Овчарен
ка, встановлена в 1975 р. Напис свідчить, що
вулиця названа на честь Героя Радянського
Союзу І.Т.Овчаренка.
***
Меморіальна дошка на честь Д.М.Карби
шева, встановлена в 1975 р. на будинку № 3
по вул. Карбишева. Напис свідчить, що ву
лиця названа на честь Героя Радянського
Союзу генераллейтенанта Д.М.Карбишева.
***
Меморіальна дошка на честь О.Г.Ільюшина,
встановлена в 2008 р. на будинку № 76 по вул.
Івана Сірка. Напис свідчить, що в цьому будин
ку мешкав пожежник О.Г.Ільюшин, який заги
нув при виконанні службових обов’язків.
***
Меморіальна дошка на честь М.Д.Шишкі
на, встановлена в 1975 р. на будинку № 83
по вул. Шишкіна. Напис свідчить, що вули
ця названа на честь визволителя Кривого
Рогу М.Д.Шишкіна.
***
Меморіальна дошка на честь 50річчя Ве
ликого Жовтня, встановлена на будинку №
35 по вул. Щорса. Напис свідчить, що буди
нок споруджений на честь цієї дати.
***
Меморіальна дошка на честь відкриття
СШ № 106 по вул. Ухтомського, 26, встанов
лена в 1970 р. Напис свідчить, що школа спо
руджена на честь 100річчя з дня народжен
ня В.І.Леніна.
***
Меморіальна дошка, встановлена на одно
му із будинків по вул. 23 лютого в 1978 р.
Напис свідчить, що вулиця названа на честь
Дня Радянської Армії і флоту.
***
Меморіальна дошка на честь відкриття СШ
№ 45, встановлена в 1967 р. по вул. 23 люто
го, 170. Напис свідчить, що будівля споруд
жена на честь 75річчя Великого Жовтня.
***
Меморіальна дошка, встановлена на спо
руді Палацу культури «Тернівський» по вул.
23 лютого, 34 в 1969 р. Напис свідчить, що
він споруджений на честь 100річчя з дня
народження В.І.Леніна.
***
Пам’ятний знак на честь воїнівінтернац
іоналістів тернівчан, які загинули в Афгані
стані, встановлений у жовтні 2011 р. на вул.
Івана Сірка. Викарбувані імена В.Данилова,
А.Солоніченка, А.Хлистова, С.Ямки.
***
Пам’ятний знак на честь героїв підпільників
з молодіжної групи «Червоногвардієць», вста
новлений у вересні 2011 р. в сквері неподалік
ст. Роковата. Гранітна розетка, вмонтована в
кам’яну брилу, свідчить, що на ШУ ім. Р.Люк
сембург діяла підпільна група «Червоно
гвардієць» на чолі з М.П.Гриньовим.
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Вітаємо з 67 ю річницею Перемоги
у Великій Вітчизняній війні
Шановні співвітчизники! Управління Пенсійного фонду України
в Саксаганському районі щиро вітає вас з 67#ю річницею Перемоги
у Великій Вітчизняній війні.
З нагоди відзначення річниці, на
загальнодержавному рівні відбу
деться вшанування пам’яті
мільйонів полеглих за визволення
нашої землі .
З метою покращення рівня мате
ріального забезпечення ветеранів,
інвалідів війни та учасників бойових
дій Урядом і парламентом України
приймаються відповідні нормативні
документи, а також вносяться зміни
до вже існуючих. Зокрема, відповід
но до пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 23.04.2012
року № 327 доплата учасникам війни
та колишнім в’язням концтаборів,
нагороджених медаллю, в розмірі 5%
встановлюється до підвищень
«Підвищення учасникам війни, наго
роджених медаллю» та «Підвищення
колишнім в’язням концтаборів та
інших місць примусового утриман
ня, нагороджених медаллю» ст. 6(3)
для того, щоб загальний розмір заз
начених підвищень становив 20%
від прожиткового мінімуму, встанов
леного законом для осіб, які втрати
ли працездатність.

Доплата учасникам війни та ко
лишнім в’язням в розмірі 5% вста
новлюється до підвищень «Підви
щення учасникам війни» та «Підви
щення колишнім в’язням концта
борів та інших місць примусового
тримання» ст. 6(3) для того, щоб
загальний розмір зазначених
підвищень становив 15% від про
житкового мінімуму, встановлено
го законом для осіб, які втратили
працездатність.
Доплата до підвищення членам
сімей померлих осіб, а також помер
лих інвалідів війни, яка була вста
новлена до «Підвищення подружжю
померлих інвалідів війни», «Підви
щення членам сім’ї померлих
інвалідів війни», «Підвищення чле
нам сім’ї за померлих осіб, при
рівняних до військовослужбовців»
перераховується шляхом збільшен
ня відсотків з 3% на 17% для того,
щоб загальний розмір зазначених
підвищень становив 42% від про
житкового мінімуму, встановленого
законом для осіб, які втратили пра
цездатність.

Кому за 55…
На запитання відповідають фахівці Управління
Пенсійного фонду України в Саксаганському районі.
За новим законодавством я маю вийти на пенсію вже
не в 55, а в 58 років. А наскільки збільшиться моя
пенсія?
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху
вання» передбачає, що жінкам, які народилися включно до 31 грудня
1961 року, за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію (з 55
до 60 років) розмір пенсії збільшується на 2,5%.
Таким чином, ваша пенсія збільшиться на 15%.

Дорогі і шановні наші! Ветеран –
це не просто почесний народний
статус, це – офіційне державне
звання, яке засвідчує найвищу
відзнаку мужності і служіння своє
му народові.
Ваш героїзм, Ваша хоробрість і
безмежна любов до Вітчизни, ша
новні ветерани, переконливо дове
ли, що Україна ніколи не скориться
загарбникам. Сьогодні ми низько
схиляємо голови перед світлою па
м’яттю тих, хто зупинив фашистсь
ку навалу ціною власного життя. Ми
висловлюємо глибоку пошану всім,
хто виборював перемогу в жорстких
боях і самовіддано трудився в тилу.
Ваш незабутній подвиг завжди буде
взірцем патріотизму й самопожер
тви заради рідної української землі
і щасливої долі нащадків.
Низький уклін Вам і всенародна
пошана!
Зі святом Вас, дорогі ветерани!
Управління
Пенсійного фонду України
в Саксаганському районі
м. Кривого Рогу

Збільшення розмірів пенсій
з 1 травня 2012 відповідно
до соціальних ініціатив
Президента України В. Ф. Януковича

Мені незабаром виповниться 55 років. Чи можу я вийти
на пенсію до досягнення 56 ти (мій пенсійний вік) і як
це вплине на її розмір?
Ви можете достроково піти на пенсію при досягненні 55 років за умо
ви звільнення з роботи та наявності 30 років страхового стажу. При цьо
му розмір пенсії, обчислений відповідно до Закону «Про загальнообов’
язкове державне пенсійне страхування» (ст.27 – стаж та заробіток та ст.
28 – мінімальний розмір пенсії та доплата за понаднормовий стаж, якщо
він перевищує 30 років), буде зменшено на 0,5 % за кожний повний чи
неповний місяць дострокового виходу на пенсію. У вашому випадку –
на 6%.
Пенсія за віком виплачується в зменшеному розмірі протягом усього
періоду її отримання. Однак відсоток зменшення розміру пенсії може
бути переглянуто, якщо після досягнення пенсійного віку (26 років) ви
продовжите працювати і відмовитеся від отримання пенсії на період,
що дорівнює часу дострокового отримання пенсії.

Маю посвідчення постраждалої внаслідок Чорнобильської
катастрофи і право на зниження пенсійного віку на вісім
років. Страховий стаж 28 років. У лютому цього року
мені виповнилось 47 років. Чи вже можу оформити
пенсію?
Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист грома
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (ст. 55),
пенсійний вік ліквідаторів аварії на ЧАЕС та потерпілим від наслідків
аварії на ЧАЕС знижується порівняно з віком, встановленим Законом
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (ст.
26). Така норма застосовуватиметься до 1 січня 2022 року.
Жінки, які народилися протягом 01.10.1964 31.03.1965 років і по
страждали від аварії на ЧАЕС, мають право на призначення пенсії за
віком після досягнення 47 років 6 місяців.

При призначенні пенсії для обчислення її розміру
врахований заробіток за 60 календарних місяців за
1990 1994 роки та дані персоніфікованого обліку. Чи
можна врахувати іншу п’ятирічку? Чи треба для цього
чекати два роки?
За нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен
сійне страхування» (ст. 40, редакції, що була чинна до 01.10.2011 року)
для обчислення пенсії враховується заробітна плата за будь які 60 ка
лендарних місяців страхового стажу поспіль до 01.07.2000 року та за
всі періоди страхового стажу після 01.07.2000 року.
Звернутися за перерахунком пенсії з новою довідкою, де вказані інші
60 календарних місяців роботи поспіль до 01.07.2000 року, ви можете в
будь який час, не чекаючи двох років після призначення пенсії.
При цьому за вказаним Законом (ст. 450 пенсію буде перераховано з
першого числа місяця, у якому подані заява на перерахунок пенсії та
довідка, якщо вони надійдуть до управління Пенсійного фонду за місцем
проживання до 15 числа включно. При наданні заяви після 15 числа
пенсія буде перерахована з першого числа наступного місяця.
Олена Коршун, начальник відділу з призначення пенсій
управління пенсійного фонду України в Саксаганському районі

Органами Пенсійного фонду України у Дніпропет
ровській області розпочато практичне впровадження
соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януко
вича в частині підвищення розмірів пенсій.
Важливою складовою соціальних ініціатив Прези
дента України Януковича В.Ф. є підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову від
23.04.2012 № 327 «Про підвищення рівня соціально
го захисту населення», яка передбачає послідовне
впровадження державної соціальної політики щодо
підвищення стандартів життя.
Відповідно до п.1 зазначеної постанови перерахо
вано пенсії у зв’язку з осучасненням заробітної плати
591,04 тис. осіб, середній розмір підвищення склав
215,74 грн., із них:
* призначені відповідно до Закону України «Про за
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування» –
587,6 тис. осіб, середній розмір підвищення – 210,20
грн.;
* за Законом України «Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» – 1013 особам, середній розмір підвищення –
426,54 грн.;
* за Законом України «Про наукову та науково тех
нічну діяльність» – 2431 особі, середній розмір підви
щення – 1464,94 грн.
Відповідно до п. 3 постанови відбулося збільшення
розмірів підвищень, передбачених Законом України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за
хисту» у 109,2 тис. осіб, з них :
* учасникам війни – 97,1 тис. осіб, розмір підвищен
ня збільшився на 5% прожиткового мінімуму, вста
новленого законом, для осіб, які втратили працез
датність, або на 41,9 грн.;

* членам сімей померлих військовослужбовців – 12,1
тис. осіб, розмір підвищення збільшився на 17% про
житкового мінімуму, встановленого законом, для осіб,
які втратили працездатність, або на 142,46 грн.
Крім того, згідно з п. 2 вказаної постанови, в усіх ви
падках після перерахунку при наявності у пенсіонерів
страхового стажу 20 років у жінок та 25 років у чоловіків
розмір підвищення пенсій, призначених до 1 травня 2012
року, не може бути нижчим ніж 100 грн. і не меншим ніж
50 грн. для осіб, у яких страхового стажу менше 20 років у
жінок та 25 років у чоловіків. Для осіб, які одержують со
ціальні пенсії, розмір виплати підвищився на 30 грн.
Таким чином, у відповідності із заходами щодо
підвищення розмірів пенсій, передбачених постано
вою №327, з 01.05.2012 року перераховано 957,85 тис.
пенсійних справ, середній розмір підвищення 152,75
грн. Додаткові кошти на виплату пенсій у травні 2012
року складуть 146,31 млн. грн.
Станом на 01.05.2012 загальна кількість пенсіонерів
по Дніпропетровській області складає 1 млн. 26 тис.
осіб. Середній розмір пенсій з 01.04.2012 року складав
1 364,70 грн., з травня середній розмір збільшився на
5,7 % , або на 77,19 грн. і склав 1 441,88 грн.
Перерахунки пенсій відповідно до постанови уряду
України № 327 здійснено органами Пенсійного фон
ду в автоматизованому режимі. Пенсії у підвищених
розмірах виплачуються за основною відомістю, почи
наючи з 4 по 25 травня 2012 року.
Усі масштабні завдання, поставлені Президентом Ук
раїни, Урядом перед органами Фонду щодо пенсійного
забезпечення, передбачені новою соціальною політи
кою, Пенсійний фонд реалізує у чітко визначені строки.
Юрій Козак, начальник головного управління
Пенсійного фонду України
в Дніпропетровській області
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На питання, які надійшли до управління Пенсійного фонду України
в Саксаганському районі, відповідає заступник начальника відділу
обліку надходження платежів Рожкова Тетяна Борисівна.
ЧИ НАРАХОВУЄТЬСЯ ЄДИНИЙ ВНЕСОК
НА ДОПОМОГУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ
У РАЗІ СКОРОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА?
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 7
Закону, для роботодавців, зокрема, підприємств,
установ та організацій та їх працівників, базою
для нарахування єдиного внеску на загальноо
бов’язкове державне соціальне страхування є
суми нарахованої заробітної плати за видами
виплат, які включають основну та додаткову за
робітну плату, інші заохочувальні та компен
саційні виплати, у тому числі, в натуральній
формі, що визначаються відповідно до Закону
України “Про оплату праці ”, та суми винагороди
фізичним особам за виконання робіт (надання
послуг) за цивільноправовими договорами.
Перелік видів виплат, що здійснюються за
рахунок коштів роботодавців, на які не нара
ховується єдиний внесок на загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування, затвер
джено постановою Кабінету Міністрів України
від 22.12.2010 № 1170.
Згідно з пунктом 4 розділу І зазначеного Пе
реліку, вихідна допомога у разі припинення
трудового договору відноситься до виплат, на
які єдиний внесок не нараховується.

ЧИ НАРАХОВУЄТЬСЯ ЄДИНИЙ ВНЕСОК
НА СУМИ ЩОМІСЯЧНОЇ ГРОШОВОЇ
КОМПЕНСАЦІЇ СУМ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ
З ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШИХ
ВИПЛАТ, ОДЕРЖАНИХ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ
Статтею 2 Закону визначено, що дія цього
Закону поширюється на відносини, що вини
кають під час провадження діяльності, пов’я
заної із збором та веденням обліку єдиного вне
ску.
Платниками єдиного внеску, відповідно до
абзацу сьомого пункту 1 частини першої статті
4 Закону, є військові частини та органи, які
виплачують грошове забезпечення військовос
лужбовцям (крім військовослужбовців строко
вої військової служби), особам рядового і на
чальницького складу.
Відповідно до абзацу другого пункту 1 час
тини першої статті 7 та частини шостої статті
8 Закону, для зазначених платників єдиний
внесок нараховується на суми грошового за
безпечення у розмірі 34,7 відсотка.
Згідно з частиною десятою статті 8 Закону,
єдиний внесок з військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової військової
служби), осіб рядового і начальницького скла
ду, утримується у розмірі 2,6 відсотка грошо
вого забезпечення.
Відповідно до статті 9 Закону України »Про
соціальний і правовий захист військовослуж
бовців та членів їх сімей», до складу грошового
забезпечення входять: посадовий оклад, оклад
за військовим званням; щомісячні додаткові
види грошового забезпечення (підвищення
посадового окладу, надбавки, доплати, винаго
роди, які мають постійний характер, премія);
одноразові додаткові види грошового забезпе

чення. Складові грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і началь
ницького складу визначені постановою Кабіне
ту Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 “Про
упорядкування структури та умов грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядово
го і начальницького складу та деяких інших 
осіб”.
Перелік додаткових видів грошового забезпе
чення військовослужбовців, осіб рядового і на
чальницького складу визначений у додатках
25 – 28 зазначеної Постанови.
При цьому, суми щомісячної грошової ком
пенсації сум податку з доходів фізичних осіб,
що утримуються з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержа
них військовослужбовцями та особами рядово
го і начальницького складу, не віднесені до заз
наченого переліку.
Враховуючи наведене, на вищезазначені
суми виплат єдиний внесок не нараховується.

ЧИ НАРАХОВУЄТЬСЯ ЄДИНИЙ ВНЕСОК
НА СУМИ ПІДЙОМНОЇ ДОПОМОГИ,
ЯКА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ПРИ ПЕРЕЇЗДІ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ?
Відповідно до пунктів 1 і 9 частини першої
статті 4 Закону України «Про збір та облік єди
ного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» (далі – Закон), платни
ками єдиного внеску є військові частини та
органи, які виплачують грошове забезпечення,
військовослужбовці (крім військовослужбовців
строкової військової служби), особи рядового і
начальницького складу.
Згідно з абзацом другим пункту 1 частини
першої статті 7 Закону, об’єктом нарахування
єдиного внеску для зазначених платників є
суми грошового забезпечення.
Відповідно до статті 9 Закону України “Про
соціальний і правовий захист військовослуж
бовців та членів їх сімей”, до складу грошового
забезпечення входять: посадовий оклад, оклад
за військовим званням; щомісячні додаткові
види грошового забезпечення (підвищення
посадового окладу, надбавки, доплати, винаго
роди, які мають постійний характер, премія);
одноразові додаткові види грошового забезпе
чення.
Складові грошового забезпечення військо
вослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу визначені постановою Кабінету
Міністрів України від 07.11.2007 року № 1294
“Про упорядкування структури та умов грошо
вого забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу та деяких
інших осіб”.
Перелік додаткових видів грошового забезпе
чення військовослужбовців Збройних Сил,
МВС, Держприкордонслужби, Держспецтран
сслужби, Управління державної охорони, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки та інших розвіду
вальних органів визначений у додатках 25 – 28
зазначеної постанови.
При цьому, суми, виплачені відповідно до
пункту 3 статті 91 Закону України «Про соц
іальний і правовий захист військовослуж

Шановні
підприємці!
Управління Пенсійного фонду Ук
раїни в Саксаганському районі нага
дує, що підприємці, які мають найма
ну працю, зобов’язані надавати
звітність та сплачувати єдиний вне
сок за найманих працівників щомі
сячно до 20 числа місяця, який на
стає за звітним місяцем на належні
рахунки Пенсійного фонду. Звертає
мо Вашу увагу, що рахунки Пенсійно
го фонду для сплати єдиного внеску
розподілені відповідно до класу про
фесійного ризику виробництва та з
урахуванням видів економічної
діяльності.
Наголошуємо на тому, що за не
своєчасну сплату внесків та несвоє
часне подання звітності застосову
ються фінансові санкції, пеня та ад
міністративні штрафи в розмірі від
340 гривень до 51 тисячі гривень.
Станом на 1 квітня 2012 року по
Саксаганському району виявлено
таких підприємців – боржників:
Дажук Ю.Р. – 7948,03 грн.
Короткова С.В. – 10750,82 грн.
Мохна Ю.О. – 15051,94 грн.
Юркова Г.В. – 10347,21 грн.
Ліпенсон О.О. – 1546,88 грн.
Прядко Т.В. – 6775,20 грн.
Козлова О.О. – 103833,04 грн.
Кулиняк М.П. – 7443,07 грн.
Хамаза Т.В. – 1263,68 грн.
Астахова І В  5535,86 грн.
Омельяненко Т.В. – 2473,33 грн.
Калюга В.О. – 4746,99 грн.
Коваленко З.І. – 3785,67 грн.
Колєснік Г.В. – 3711,37 грн.
Феденко Б.А. – 2200,30 грн.
Пуляєв О.Л. – 2297,44 грн.
Олефір О.В. – 15262,72 грн.
Сідоренко Д.А. 3356,35 грн.
Станом на 1 квітня 2012 року по
Саксаганському району виявлено
такі підприємства – боржники:
 по єдиному соціальному внеску:
ТОВ «Вибір», ТОВ «ФКР Інвест Ук
раїна», ТОВ «Мега», ПП «Теплопром»,
ЖБК “Планета”, ТОВ “Амбер КС”,
ТОВ “Компанія Агрома”
 по страховим внескам:
ЗАТ „Проектбудвишукування”, КП
“Ритуал”.
Але є такі підприємства, які відпо
відально відносяться до своїх обо
в’язків як платники єдиного соціаль
ного внеску, наприклад, ТОВ „Сокол
 КР”, ТОВ „Промисловий Ремонт” ,
ПАТ КЗГО та ДП «Кривбасспромво
допостачання». На ці підприємства
повинні рівнятися всі платники .
З усіх питань, які виникають у вас
стосовно пенсійного забезпечення,
звітування та сплати податків до
Пенсійного фонду, просимо звертати
ся до управління Пенсійного фонду Ук
раїни в Саксаганському районі за ад
ресою: вул. Подбєльського, 17а, або за
телефонами, 655197 та 653865.

бовців та членів їх сімей», до зазначеного пере
ліку видів грошового забезпечення не відно
сяться.
Отже, вищезазначені виплати не є об’єктом
для нарахування єдиного внеску.

ЧИ МОЖЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАСТОСОВУВАТИ
РОЗМІР ЄДИНОГО ВНЕСКУ 8,41%
ЗА ПРАЦЮЮЧОГО ІНВАЛІДА З МОМЕНТУ
ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОМУ ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ,
ЯКЩО КОПІЮ ДОВІДКИ З АКТА ОГЛЯДУ
В МЕДИКО A СОЦІАЛЬНІЙ ЕКСПЕРТНІЙ КОМІСІЇ
ВІН НАДАВ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ РІК?
Відповідно до ч. 13 ст. 8 Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’
язкове державне соціальне страхування» (далі
 Закон), єдиний внесок для підприємств, ус
танов і організацій, у яких працюють інваліди,
встановлюється в розмірі 8,41% від визначеної
п.1 ч.1 ст.7 цього Закону бази нарахування
єдиного внеску для працюючих інвалідів.
Підставою для застосування такого розміру
єдиного внеску є завірена копія довідки з акта
огляду в медикосоціальній експертній комісії
про встановлення групи інвалідності (п.3.13
розд. ІІ Інструкції про порядок нарахування із
сплати єдиного внеску на загальнообов’язко
ве державне соціальне страхування, затверд
женої постановою правління Пенсійного фон
ду України від 27.09.2010 р. № 215 та зареєст
рованої в Міністерстві юстиції України
27.10.2010 р. за № 994/18289).
Отже, нарахування роботодавцем страхових
внесків у розмірі 8,41% на заробітну плату заз
наченої категорії працівників здійснюється з
моменту встановлення групи інвалідності, але
не раніше одержання підприємством завіреної
копії вищезазначеної довідки.

ЧИ Є ПЛАТНИКОМ ЄДИНОГО ВНЕСКУ ОСОБА,
ЯКА Є ПІДПРИЄМЦЕМ ТА ОДНОЧАСНО
ЗАЙМАЄТЬСЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ?
Відповідно до п.4 ч 1 ст.4 Закону, платника
ми єдиного внеску є фізичні особи –
підприємці, у тому числі ті, що обрали спро
щену систему оподаткування, та члени сімей
таких осіб, які беруть участь у провадженні
ними підприємницької діяльності.
Платниками єдиного внеску, відповідно до
п.5 ч.1 ст.4 Закону, є особи, які забезпечують
себе роботою самостійно  займаються неза
лежною професійною діяльністю (науковою,
літературною, артистичною, художньою, осв
ітньою або викладацькою, а також медичною,
юридичною практикою, у тому числі адво
катською, нотаріальною діяльністю), або осо
би, які провадять релігійну (місіонерську)
діяльність, іншу подібну діяльність та отриму
ють дохід безпосередньо від цієї діяльності, за
умови, що такі особи не є підприємцями чи
найманими працівниками.
Враховуючи зазначене, особа, яка є підпри
ємцем та одночасно займається адвокатською
діяльністю, є платником єдиного внеску, як
фізична особа – суб’єкт підприємницької діяль
ності.

ВСЕ О
КРИВБАССЕ
В ДВУХ
ТОМАХ
Вас ждет интересный
экскурс в историю
и современность
(люди, события, факты).
Звоните (097) 2801876

Снова на тему Афгана

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ – ГЕРОИ ВОЙНЫ
Вышла в свет еще одна книга криворожского журналиста и краеведа Вла
димира Бухтиярова, посвященная событиям войны за речкой Пяндж.
Традиционно она названа «Виват, шурави!». Две предыдущие, «Шурави» и
«Криворожские шурави», рассказывают о судьбах наших земляков, воевав
ших в Афганистане в 1979 – 1989 г. Эта книга тоже посвящена криворожа
нам, выполнявшим свой воинский долг за Пянджем. В отдельных неболь
ших документальных зарисовках судьбы наших земляков, их подвиг и му
жество. Всего 40 повествований, но в каждом из них жизнь отдельного чело
века.
Всем желающим, кого интересует история недавнего прошлого трудного
десятилетия афганской войны, можно приобрести книгу по телефону: 097
2801876.
Обращайтесь, ждем Ваших звонков.

Тираж «Енциклопедії
Криворіжжя»
очень ограничен!

Журналіст Володимир
Бухтіяров написав
книгу «Придніпровці
за Піренеями»
Вона присвячена подіям 19361939 рр.,
коли в Іспанії палало полум’я грома
дянської війни. Реакція виступила
проти республіки. На боці генерала
заколотника Франко виступили Іта
лія та Німеччина. На допомогу наро
ду Іспанії прийшли добровольці з 53ох
країн. Серед них були й вихідці з
СРСР. Книга розповідає про наших
земляків, які воювали за Піренеями
проти фалангістів. Розрахована на
масового читача.
Замовлення по тел. 0972801876

