З Новим 2012 роком!
Газета вийшла за підтримки
депутата Дзержинської райради
Г. О. Пономаренка

Центрально Міському району – 75 років!
Асоціація «Комсомолець Кривбасу» щиро поздоровляє
мешканців району з ювілеєм.
На цій землі починався Кривий Ріг. Славетне місце
для криворіжців – злиття річок Інгулець
та Саксагань. Нехай ця краса радує покоління
за поколінням. Миру всім, щастя, благополуччя!
Єднаймося, всі ми криворіжці.
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На тему дня
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У ПОТРЕБІ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПРАЦІВНИК
(Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Система роботи ПТНЗ з формування професійно
мобільного кваліфікованого робітника»)
23524 листопада 2011 року у місті Кривому Розі на базі Криворізького центру про5
фесійної освіти металургії та машинобудування (директор Горб Г.Г.) та Центру підго5
товки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (директор Іслам В.А.) відбулась Все5
українська науково5практична конференція «Система роботи ПТНЗ з формування
професійно5мобільного кваліфікованого робітника» (в рамках роботи експеримен5
тального майданчика Інституту професійно5технічної освіти НАПН України 5 кері5
вник Сушенцева Л.Л., к.п.н., докторант Інституту професійно5технічної освіти
НАПН України).
Активну участь у роботі конференції прийняли співробітники лабораторії змісту
професійної освіти і навчання Інституту ПТО НАПН України: Ягупов В.В., доктор
педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії; Лук’я5
ненко Г.І., к.п.н., доцент, завідувач лабораторії; науковці та аспіранти Криворізько5
го національного університету, представники головного управління освіти і науки
Дніпропетровської ОДА, навчально5методичного центру у Дніпропетровській об5
ласті, виконкому Криворізької міськради, роботодавці, керівники, методисти та пед5
працівники ПТНЗ міста та регіонів України.
На пленарному засіданні виступили: Сушенцева Л.Л. з питання «Система роботи
професійно5технічного навчального закладу з формування професійно5мобільного
кваліфікованого робітника», Ягупов В.В. – «Професійна компетентність випускників
системи професійно5технічної освіти», доктор технічних наук, професор, прорек5
тор Дніпропетровської національної металургійної академії України Учитель О.Д. –
«Психолого5педагогічне обґрунтування інтеграційних процесів ступеневого навчан5
ня в системі «технічний вищий навчальний заклад 5 ПТНЗ», к.п.н., доцент Кривор5
ізького державного педагогічного університету Яковлєва В.А. – «Визначення жит5
тєвих компетенцій випускників навчальних закладів як складова процесу форму5
вання майбутнього професійно5мобільного кваліфікованого робітника», директор
Криворізького міського методичного центру профтехосвіти Зозуля Н.В. 5 «Роль соц5
іального партнерства у формуванні професійно5мобільного кваліфікованого робіт5
ника».
На секціях учасниками конференції обговорювались шляхи формування профе5
сійно5мобільного кваліфікованого робітника через компетентний підхід та психо5
лого5педагогічну готовність педагога професійного навчання до забезпечення якості
навчання, застосування інноваційних педагогічних та виробничих технологій в
навчально5виробничому процесі; діяльність маркетингової служби, центру профе5
сійної мобільності та соціального партнерства.
В рамках конференції працювала методична виставка професійно5технічних на5
вчальних закладів м. Кривого Рогу, відбулася презентація центру консалтингу та
ознайомлення з навчально5матеріальною базою Криворізького центру професійної
освіти металургії та машинобудування, виступ клубу творчого педагога «Вулик».
Учасники конференції були присутні на відкритому засіданні міської методичної
секції будівельних професій, професій деревообробки з теми: «Формування профес5
ійно5мобільного кваліфікованого робітника через оновлення змісту предметів про5
фесійної підготовки будівельної галузі» та виховному заході «Успіх прийде до тих,
хто впевнено крокує до нього!» на базі Центру підготовки і перепідготовки робітни5
чих кадрів №1.
Урок спецдисциплін (викладач Колінько А.В.) та виховний захід (майстер вироб5
ничого навчання Яковенко Т.О.) отримали схвальні відгуки науковців та всіх учас5
ників конференції.
За підсумками роботи Всеукраїнської науково5практичної конференції було ви5
дано збірник матеріалів конференції «Система роботи ПТНЗ з формування профес5
ійно5мобільного кваліфікованого робітника».

Учасники конференції

Перед науковцями виступає директор Цент
ру підготовки і перепідготовки робітничих
кадрів №1 – Іслам В.А.

Виступає Ягупов В.В.

Учасник конференції Макаров О.І., директор
по персоналу ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат»

Виставка продукції майстерень
Криворізького центру професійної освіти
металургії та машинобудування

Споживай енергію розумно!
З 14 по 18 листопада 2011 року в ПТНЗ м. Кривого Рогу з метою привернення уваги до проблем використання енергії та еко
номії енергоресурсів, традиційно проводиться «Тиждень енергозбереження». Гасло тижня: «Споживаймо енергію розумно!»
На базі Криворізького технічного універси5
тету в рамках «Школи господарювання» відбу5
лась нарада заступників директорів з АГЧ та
завгоспів на тему «Енергозбереження в су5
часній Україні», на якому розглядалися акту5
альні проблеми економного споживання
енергоресурсів, а також збереження навко5
лишнього середовища.
В Криворізькому професійному ліцеї, Кри5
ворізькому центрі професійної освіти мета5
лургії та машинобудування, Криворізькому
професійному гірничо5металургійному ліцеї
проведені тематичні заняття з учнями щодо
економного витрачання енергоресурсів на
виробництві, в громадських організаціях і
побуті. В Криворізькому професійному транс5
портно5металургійному ліцеї з педпрацівни5
ками, учнями за участю громадських органі5
зацій проведено засідання на тему: «Енергое5
фективність та відновлювальна енергетика;
роль освіти і науки в процесі надбання та зас5
воєння знань про основи енергозбереження».
В Криворізькому професійному гірничо5
електромеханічному ліцеї було представлено
учнівський проект «Дослідження переваг ви5
користання енергоекономних ламп в по5
рівнянні зі звичайними лампами накалюван5
ня в побуті». На уроках хімії серед учнів дру5
гого курсу до теми «Паливо» проведено кон5
курс рефератів «Альтернативні види теплової
енергії та можливості їх використання». Інже5
нером з охорони праці Фучижи Л.І. проведе5
но лекції для учнів ІІ та ІІІ курсів «Економія

електроенергії», «Техніка безпеки при викори5
станні електроприладів». Для груп електро5
монтажного профілю проведено кінолекторій
з реклами енергозберігаючих технологій:
професійна ізоляція бетону PENETRON; про5
фесійна теплоізоляція ІЗОЛЛАТ.
Криворізьким центром підготовки та пере5
підготовки робітничих кадрів будівельної га5
лузі проведено відкритий захід з енергозбе5
реження (викладачі Мордовець С.В., Калаш5
ник А.В.), проведено вікторину на тему «Як
зберегти тепло».
Учнями Інгулецького професійного ліцею
був розроблений учнівський проект, на яко5
му були проведені дослідження та аналіз ви5
користання енергоносіїв в навчальному зак5
ладі. Учні І курсу на уроці української мови
писали диктант «Енергоефективність у
ПТНЗ» (викладач Соловйова І.Ю.). На уроках
фізики викладачем Добровольською О.О. роз5
глядалась тема «Енергоефективні поради: Як
зберегти енергію вдома». Адміністрацією на
нарадах розглянуто питання енергетичного
менеджменту.
В Криворізькому професійному ліцеї викла5
дачем спецтехнології Терещенко Л.М. прове5
дено відкритий урок на тему: «Розрахунок
вартості освітлення приміщень», на основі
впровадження механізмів дії Кіотського про5
токолу в Україні.
Криворізьким навчально5виробничим цен5
тром були проведені виховна година на тему
«Енергоефективність та відновлювальна

енергетика», круглий стіл «Енергоефективні
технології та зміна клімату».
Криворізьким професійним будівельним
ліцеєм проведені інформаційно5просвітницькі
заходи з питань енергозбереження, а саме про5
ведений позаурочний захід для учнів ІІІ5го кур5
су на тему «Енергозбереження та використан5
ня поновлювальних джерел енергії». Оформле5
на тематична виставка в кабінеті спецтехно5
логії за професією «Електрослюсар», «Енергоз5
береження в Криворізькому промисловому
регіоні» (викладач Бісик Н.С.).
У центрі підготовки і перепідготовки робіт5
ничих кадрів №1 проведено конкурс рефе5
ратів на тему «Споживай енергію розумно»,
конкурс плакатів, створених засобами муль5
тимедіа. Відбувся круглий стіл з теми «Вико5
ристання та збереження енергії в народному
господарстві» на якому був присутній пред5
ставник з «Дніпрообленергія».
Учнями Криворізького центру професійної
освіти металургії та машинобудування були
розроблені учнівські проекти: «Засоби засто5
сування альтернативних видів енергії»,
«Енергія всюди! Треба тільки вміти її викори5
стати», в яких був зроблений моніторинг спо5
стереження використання електроенергії
вдома. Викладачами географії та електротех5
ніки Бурдейна Т.Ю., Гермак О.Л. було прове5
дено бінарний відкритий урок з теми «Чи
можна жити в гармонії з природою?», де було
презентовано проект з соціально5економічної
географії світу та електротехніки.

Засновники: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”», Громадська організація
«Криворізька міська асоціація “Депутати органів місцевого
самоврядування”», Громадська організація «Криворізький
міський регіональний осередок Всеукраїнської громадської
організації “Союз споживачів України” ».
Видавець: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”»
Головний редактор: Н. М. Артеменко

Рукописи та фотокартки не рецензуються і не повертаються.
Гонорар нараховується тільки за замовні матеріали.
Листування з читачами тільки на сторінках газети.
За достовірність фактів, висвітлених у публікаціях та поданих
у рекламі, відповідальність несе автор та рекламодавець.

Бібліотекарем Криворізького центру про5
фесійної освіти робітничих кадрів торгівлі та
ресторанного сервісу проведено виховний
захід на тему «Збережи енергію в своєму домі»,
а учнями Центру були представлені рефера5
ти з теми «Альтернативні джерела енергії»,
«Енергозберігаючі матеріали та конструкції».
В Криворізькому професійному гірничо5
металургійному ліцеї проведено письмове
опитування серед учнів ІІ курсу на тему «Щоб
ти зробив, щоб зменшити витрати енерго5
носіїв». В ПТНЗ міста відбулися конкурси5ви5
ставки плакатів та гасел на енергозберігаю5
чу тематику. Проведена акція «Заміни лам5
почку», в ході якої пропагувалися переваги ви5
користання енергоефективних люмінесцен5
тних ламп перед звичайними лампами роз5
жарювання.У бібліотеках ПТНЗ міста орган5
ізовано виставки літератури на енергозбері5
гаючу тематику.
Звичайно, що проблеми ресурсозбережен5
ня не вирішуються в рамках одного тижня. Ця
робота повинна вестись постійно, планомір5
но і системно.
Зозуля Н.В., директор КрММЦ ПТО

Віддруковано в коммунальному підприємстві
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Историческое наследие

ГЕНЕРАЛ САМСОНОВ
Подготовил Владимир Бухтияров (окончание, начало в №5)
Рейнским промышленникам нужны были
рынки сбыта. Естественно, германцам никто
ничего уступать не желал и не хотел. Финан'
совым воротилам это противоестественно. В
Европе запахло порохом. Умный и опытный
генерал хорошо понимал, к чему все это может
привести. К нему, как хозяину огромной тер'
ритории, регулярно приходили документы и
циркуляры императорской канцелярии. В них
прослеживалась тревога за будущее Отече'
ства. Генерал Самсонов хорошо понимал, что
военная промышленность России существен'
но отстает от англо'французской и немецкой.
Как бы ни пришлось казакам в атаки ходить с
саблями и застаревшими винтовками. Так,
собственно, и случилось. Главная вина Нико'
лая ІІ заключалась в том, что он вверг свою
страну в страшную войну, совершенно ее к ней
не подготовив. В туркестанских майских ма'
ковых степях Александр Васильевич и поду'
мать не мог, что война пройдет по нему смерт'
ным катком в первые недели Великой войны.
А пока природа дышит маем. Последним до'
военным. Дети генерал'губернатора ушли на
каникулы. Глава дружного семейства и сам ре'
шил отдохнуть. Все вместе быстро собрались
и уехали на Кавказ, на воды. Никто из Самсо'
новых в Туркестан больше никогда не вернет'
ся. В это время прозвучал роковой выстрел в
Сараево. Его последствия оказались ужасны'
ми для народов Европы.
Первой жертвой мировой войны стала сла'
вянская Сербия. Маховик войны раскрутил'
ся с невиданной доселе скоростью. Генерала от
кавалерии Самсонова срочно отозвали из от'
пуска. По всей стране была объявлена моби'
лизация. Только вчера Самсонов был генерал'
губернатором Туркестана и атаманом Семире'
чья, а сегодня командующий 2 армией. За три
дня он каким'то чудом добрался из Ростова в
Варшаву. Там, уже на базе Варшавского воен'
ного округа, по'сути, формировался штаб Се'
веро'Западного фронта. В его состав и входи'
ла 2 армия. Военные историки до сих пор пре'
бывают в недоумении: почему именно Самсо'
нова назначили командовать этой армией.
Кто мог вспомнить о находящемся в глуши ге'
нерале. Тем более, кандидатур на должность
командира хватало. И вот именно Самсонов
заступил на этот пост. Некоторые военные са'
новники даже обиделись: а почему их персону
обошли. Итак, 19 июля 1914 года генерал от
кавалерии А.В.Самсонов принял под командо'
вание войска полевой 2'й армии. Сохранился
приказ по армии, написанный собственноруч'
но Самсоновым: «Приказ войскам 2'й армии
Северо'Западного фронта. №1, гор. Варшава.
23 сего июля я прибыл в расположение Высо'
чайше вверенной мне 2'й армии Северо'За'
падного фронта и вступил в командование ею.
Моя штаб'квартира и место нахождения в ве'
ренной мне армии с 24 июля будет находить'
ся в городе Волковыск. Командующий 2'й ар'
мией генерал от кавалерии Самсонов». Он
даже не смог выбрать себе штабных генералов.
Пришлось смириться с теми кандидатурами,
которые командарму'2 навязали в главных
штабах, в частности, его непосредственный
начальник генерал от кавалерии Жилинский.
А до начала войны оставалось чуть более не'
дели. Последние дни мирного времени Самсо'
новская армия находилась в оперативном под'
чинении Варшавскому военному округу. В со'
став армии входили 2, 6, 13, 15, 23'й армей'
ские корпуса, а также 4, 6 и 15 кавалерийские
дивизии. Всего в подчинении генерала Сам'
сонова находились 13 дивизий, в рядах армии
пребывали батареи и дивизионы общим коли'
чеством 702 орудия. Корпусами командовали
известные в ту пору генералы С.М.Шейдеман,
А.А.Благовещенский, Н.А.Клюев, Н.Н.Мартос,
К.А.Кондратович. Они все могли бы претендо'
вать на пост командира, однако судьба на эту
должность избрала именно Самсонова. К нему
приехал лично генерал Жилинский. Особым
предписанием Российского самодержца Нико'
лая ІІ и его Генерального штаба приказ Самсо'
нова открыть армейский сейф и достать пакет
с солидным сургучом. Вместе распечатали со'
вершенно секретный, аккуратно упакован'
ный сверток. По общей оборонительной ди'
рективе 2'й армии вменялось развернуться по
фронту Гродно – Осовец – Остроленка. Общая
линейная дистанция составляла около 200 км.
Участок очень сложной местности и очень
важный в оперативных направлениях. При
удачном для врага стечении обстоятельств
войска могли наступать либо на Петербург (с
началом войны Петроград), либо древнюю сто'
лицу Москву. Тем временем началась'таки об'
щеевропейская, которая позже станет миро'
вой, война. В карьере генерала от кавалерии
Александра Самсонова – третья и последняя.
Ввиду гибели командарма – 2. Уже в последний
момент он обратился к главкому Жилинскому
с настоятельной просьбой позволить сформи'
ровать штаб армии из знакомых ему генера'
лов. Последовал отказ. За начштаба остался

выдвиженец Жилинского генерал Петр По'
стовский. Армия ушла на войну в полном со'
ставе. Кое'кто из генералов самсоновской ар'
мии называли своего командира чужаком. Да
и сам Александр Васильевич никого не знал
из ближайшего окружения. Изначально со'
здалась гнетущая обстановка. Никто никому
не доверял. И это перед великими событиями.
Немцы крепко бивали в самом начале войны
французов. Даже перед Парижем нависла уг'
роза захвата и разорения. С берегов Сены в
Петроград летели полупанические, полуупои'
тельные депеши: срочно начать наступление
на войска кайзера Вильгельма силами русской
армии. Еще с давних (древних) времен наши
предки спасали Европу от разорения. Стоит
вспомнить нашествия варваров с востока –
хазары, половцы, печенеги, а потом монголо'
татары. Усмирили и тех же крестоносцев, и
армии шведского короля Карла ХІІ и француз'
ского императора Наполеона. И снова, в авгу'
сте 1914'го, настал черед восточных славян.
На них с мольбой смотрели граждане и граж'
данки Франции. Русская армия могла отвлечь
на себя немецкие дивизии, только совершив
бросок на Восточную Пруссию. Там сковать
противника, не позволить ему усилить собой
немецкую группировку, развивающую успеш'
ное наступление во Франции. В одной из по'
лупанических телеграмм из Парижа прямо
упоминалось: не дайте прусской армии идти
на нас. И союзники не дали. Вот только, какой
для себя ценой! Не дай Бог такому повторить'
ся в будущем. Хотя наши родители и деды'пра'
деды еще и не такое пережили в том же 1941
году. А тогда, в августе 1914 года, генерал от
кавалерии, командующий Северо'Западным
фронтом, бросил на Восточную Пруссию мощ'
ную группировку из 1'й и 2'й армий. Первой
командовал участник русско'японской войны,
генерал немецкого происхождения Реннен'
кампф. Он в 1905 году прославился жестокос'
тью при подавлении восстания железнодо'
рожников Забайкалья.
В Маньчжурии оба генерала воевали рядом.
Каждый по разу подводил друг друга. Снача'
ла Ренненкампф проявил нерасторопность,
когда комбриг Самсонов просил у него поддер'
жки, а потом и сам Самсонов не успел поддер'
жать соседа. Вот такая ничья между ними. И
вот их боевые судьбы пересеклись. От этого в
итоге проиграли все. Первым на Восточную
Пруссию ушел передовой отряд 1'й армии. Его
основу составляла кавалерийская дивизия ге'
нерала Гурко. Ему удалось без боя сходу зах'
ватить г. Маргграбов. Немцы его оставили
умышленно, дабы заманить русских ближе к
болотам. Генерал Ренненкампф клюнул. Стре'
мительно повел свое 200'тысячное войско на
запад. Немцы полностью перехитрили рус'
ских. 2'я армия генерала Самсонова еще тог'
да называлась Наревской, так как выступили
в поход с берегов р. Нарев. Ее войска находи'
лись на бесконечных маршах'переходах по 12
часов кряду. Местность почти дикая, изрезан'
ная песчаником и почти безлюдная. Возник'
ла проблема с продовольствием и фуражом. А
командарм торопил своих солдат: только впе'
ред! На поддержку Ренненкампфа. 80 км до
границы самсоновцы преодолевали почти
трое суток. В книге «Восточно'прусская опе'
рация», изданной в Москве в 1939 году, чита'
ем: «Верховный главнокомандующий требует,
чтобы начавшееся наступление корпусов 2'й
армии велось самым энергичным и безостано'
вочным образом. Этого требует не только об'
становка на Северо'Западном фронте, но и
общее положение». Такую директиву получил
генерал Самсонов от комфронта Жилинского.
В журнале «Нива» № 85 за 1914 год записа'
но: «Для того, чтобы удержать Самсонова, нем'
цам пришлось перебросить на 160 поездах два
корпуса из Бельгии. Таким образом, энергич'
ное движение генерала Самсонова как бы име'
ло своим назначением оказать косвенную под'
держку далеким союзникам, было кровавою
жертвою, принесенной на алтарь боевого
братства». Из'за этого шел на смерть и вел к
ней своих солдат русский генерал Самсонов.
Пожалуй, это был единственный случай в ис'
тории войн, когда операция фронтового зна'
чения и размаха планировалась так быстро и
поспешно, как и бездарно проведенная гене'
ралами. Две русские армии пытались разгро'
мить 8'ю немецкую армию. Противник пытал'
ся выиграть время. Сдал Сталлупенен, Гум'
биннен, Гехсине. Мысли не покидали совер'
шенно измотанного и уставшего генерала
Самсонова: что имеют в виду немцы, отдавая
без боя город за городом. Опытный глаз пол'
ководца чувствовал неладное. Он знал исто'
рию германского Генштаба. Неспроста эти от'
ходы, ловушкой попахивает. Комфронта Жи'
линский торопил. Только вперед! В ближай'
ших планах армии Северо'Западного фронта
должны были выйти к Висле. Легко сказка ска'
зывается, говорится в народе… Три дня сту'
чали аппараты Морзе между армейскими и

фронтовыми штабами. Генерал Самсонов про'
сил дать разрешение повернуть армию на се'
веро'запад. Жилинский медлил, а когда понял,
что требование Самсонова имеет смысл, раз'
решил маневр. При этом 6'й корпус остался
на правом фланге, а 1'й – на левом. Таким об'
разом, наступление и переправу продолжали
только три корпуса. Напрочь отсутствовала
связь с 1'й армией Ренненкампфа. Немцы при
отступлении вывели из строя телеграфную и
телефонную сеть. А в это время 1'я армия топ'
талась на месте. Германцы это чувствовали и,
оставив две дивизии в заслоне, остальные
силы по железной дороге бросили на армию
Самсонова. Первой жертвой этого маневра
стал 6'й корпус генерала Благовещенского. Он
начал хаотичный отход. Особенно тревожил
1'й корпус. Самсонов в ярости отстранил от
его командования генерала Артамонова. Жи'
линский не посмел за него заступиться. Тогда
каждый спасал свою шкуру. Немцы всеми си'
лами навалились на армию Самсонова. Дош'
ло до того, что командир 6'го корпуса генерал
Благовещенский в панике бросил войска и бе'
жал с поля боя. Генерал Кондратович на неко'
торое время устоял со своим 23'м корпусом,
хотя ему с потерями довелось отступить к Ней'
денбургу. Генерал Ренненкампф со своей 1'й
армией продолжал стоять без движения и ка'
кой'либо пользы. Александр Самсонов не мог
сидеть на месте, неожиданно приехал в штаб
15'го корпуса. Генерал Мартос ратовал за от'
ход трех корпусов. Командарм не нашел в себе
сил и мужества последовать данному совету и
вывести из'под удара десятки тысяч солдат и
командиров. Этого не случилось. К вечеру си'
туация резко изменилась к худшему. Даже ко'
мандующий Северо'Западным фронтом Жи'
линский утратил контроль над войсками. Он
почему'то вбил себе в голову, что армия Сам'
сонова, якобы вернулась к границе. Поэтому
он и не настаивал на маневре армии генерала
Ренненкампфа. В это самое время самсонов'
цы гибли в тяжелых боях. В стальном мешке
под Таненнбергом оказались части 13'го и 15'
го корпусов. А командир 15'го генерал Мартос
попал в плен. Такая участь постигла и еще
двадцать царских генералов. Всего армия по'
теряла более 6 тыс. человек убитыми, 20 тыс.
ранеными и более 92 тыс. пленными. Сам ге'
нерал Самсонов 17.08.1914 года ушел вглубь
леса и застрелился. А по версии некоторых его
офицеров, вышедших из окружения, они ви'
дели, как в сосну ударил немецкий снаряд, он'
то, якобы, убил генерала от кавалерии Самсо'
нова. Тайну знают только деревья Виллен'
бергского леса, хотя самоубийство ' наиболее
правдоподобная версия. Обратимся к офици'
альному документу тех времен:
Сообщение генерал'адъютанта Великого
князя Николая Николаевича императору Ни'
колаю ІІ от 19 августа 1914 г. / 1 сентября 1914
г. о причинах катастрофы 2'й армии ген. А.В.'
Самсонова

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
Командированный главнокомандующим
генерал'квартирмейстер Северо'Западного
фронта ген. Леонтьев приехал с роковой вес'
тью: 13'й и 15'й корпуса, части 23'го, а имен'
но – 2'я дивизия и Кексгольмский полк были
окружены и погибли.
Ген. Самсонов при отступлении застрелил'
ся, командир 15'го корпуса ген. Мартос и весь
штаб, за исключением начальника штаба,
убиты, также убит начальник штаба 13'го кор'
пуса ген. Пестич.
О командире корпуса ген. Клюеве сведений
нет. Лейб'гвардии Литовский полк уцелел, по'
неся большие потери от огня тяжелой артил'
лерии, действия которой до сих пор, где бы
она ни появлялась, имеют решающее значе'
ние, так как у нас средств борьбы с ней мало.
Из состава 3'й гвард. дивизии Петербургский
полк уцелел, а Волынский, по'видимому, не
успел принять участия в бою.
1'й и 6'й арм. корпуса, по имеющимся у
меня до сих пор сведениям, в этом бою не по'
страдали. Им дана директива отходить, сбли'
жаясь, на линию Млава, Хоржеле.
1'й армии указано в зависимости от обста'
новки отходить на линию Инстербург, Ангер'
бург, всемерно стремясь в будущем войти в
связь с оставшимися корпусами 2'й армии…
При первом моем свидании с ген. Жилин'
ским, он высказал, что недоволен распоряже'
ниями покойного ген. Самсонова, на что
мною было предложено его сменить. Ген. Жи'
линский тогда попросил повременить.
Причина катастрофы 2'й армии – отсут'
ствие связи между ее корпусами, своеволь'
ный перерыв телеграфного сообщения по'
койным командующим 2'й армией со шта'
бом. Последний, со своей стороны, хотя и
принял меры для восстановления связи, но
неудачно.
Кроме того, у меня есть основания предпо'
лагать, что штаб фронта некоторые извест'

ные обстоятельства от меня скрывал, наде'
ясь их поправить. Тем не менее, Ваше вели'
чество, всецело беру ответственность на себя.
На австрийском фронте упорные бои про'
должаются.

ГЕНЕРАЛАДЪЮТАНТ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
За полное отсутствие воли и умения коман'
довать фронтом генерал Жилинский был от'
странен от должности. Если бы не жена ко'
мандарма – 2, о нем бы забыли. Именно дей'
ствия ее мужа позволили французам выиг'
рать битву при Марне и остановить немцев
на пути к Парижу. Русские войска заплатили
за это большой кровью. В империи все согла'
сились с гибелью Самсонова. Все, кроме его
жены Екатерины Александровны. Она не ве'
рила в гибель мужа. Ей удалось ознакомить'
ся со списками пленных и среди них она не
нашла имени мужа. Она даже добилась
встречи с председателем Госдумы России Гуч'
ковым. Ему удалось выяснить, что следы ге'
нерала от кавалерии Самсонова теряются в
местечке Гросс'Пивриц. Об этом Гучков, ко'
торый тогда работал в госпитале Елисавет'
градской общины Красного Креста, отписал
Екатерине Самсоновой. Она оставила у род'
ных сына и дочь, а сама отправилась искать
следы мужа. Для этого вступила в дружину
сестер милосердия, которым позволили по'
бывать на вражеской территории под эгидой
Красного Креста. Бывший военнопленный
времен 1'й мировой войны Б.И.Гринштейн,
уроженец Херсонской губернии, опубликовал
в журнале «Вопросы истории» № 2 за 1975 г.
Он попал в лагерь военнопленных в октябре
1914 года. Был тяжело ранен в боях за Сувал'
ки. Воин описал свои страдания в лагерях. Уз'
ники не имели никакой связи с Родиной. И
вот: «В марте или апреле 1915 года мы узна'
ли, что в наш лагерь приезжает какое'то вы'
сокопоставленное лицо из России. Все очень
обрадовались, надеясь, что наконец'то цар'
ское правительство постарается облегчить
наше положение. Этим «высокопоставлен'
ным лицом» оказалась жена командующего 2'
й русской армии Северо'Западного фронта
Екатерина Самсонова, которая приезжала в
Германию, чтобы забрать тело своего мужа,
погибшего в Восточной Пруссии». В итоге
вдова призвала к терпению и посоветовала
молиться. На это пленные освистали ее, и
Екатерина Самсонова покинула зону за ко'
лючей проволокой. Она вместе с тем не пере'
стала искать место захоронения мужа. Госу'
дарственная казна отписала семье погибше'
го по 10 тыс. 645 рублей в год. Недурно! Про'
жить можно безбедно и даже комфортно. Это
по деньгам тех лет.
Нужно отдать должное Екатерине Алексан'
дровне. Она на этом не успокоилась. Ей уда'
лось попасть в Восточную Пруссию. К ней
приставили немецкого офицера, с которым
она побывала на месте боев армии ее мужа в
августе 1914 года. Настойчивость вдовы была
вознаграждена. Следы генерала таки отыска'
лись. Местные жители подтвердили, что
мельник похоронил военного с лампасами.
Супруга командарма отыскала того мельни'
ка. Он хранил медальон, где размещалась фо'
тография Екатерины Александровны и ее де'
тей. Сомнений не было ' это муж. Селяне про'
водили в лес, отыскали могилу. Гроб с остан'
ками генерала отправили в Берлин, а оттуда
в Стокгольм и далее в Петроград.
Как'то Александр Шляховой посоветовал
автору этих строк обратиться в Кировоград'
ский областной государственный архив. Там
удалось отыскать подшивку газеты «Голос
юга». Особенно обратил на себя внимание но'
мер от 22 ноября 1915 года. В воскресенье
была опубликована вот такая информация:
«К прибытию тела генерала А.В.Самсонова.
Вчера, в 3 часа дня, с торговым поездом со
станции Знаменка, прибыл на ст. Елисавет'
град специальный вагон с гробом генерала
А.В.Самсонова. С тем же поездом прибыла в
(Окончание на 11 стр.)
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ЦЕНТРАЛЬНО МІСЬКОМУ
(сторінками історії та сьогодення)
ЦентральноМіський район утворений
у 1936 році, коли місто Кривий Ріг
розділилося на три адміністративні
райони, спочатку мав назву Єжовський.

ГОЛОВИ ВИКОНКОМУ
ЦЕНТРАЛЬНОМІСЬКОЇ РАДИ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ:
Коваленко Михайло Степанович
Козаков Михайло Сергійович
Шангін Борис Григорович
Мунтян Іван Сергійович
Тетерук Іван Опанасович
Вінников Василь Савелійович
Володченко Юрій Андрійович
Булавін Микола Михайлович
Ремха Володимир Михайлович
Сніжко Олексій Іванович
Черняєв Юрій Володимирович
Задорожний В’ячеслав Казимирович
Черняєв Юрій Володимирович
Коверніченко Станіслав Миколайович
Салтовська Ірина Петрівна

19441950
19501955
19561960
19611965
19651968
19681972
19721976
19771978
19781986
19861987
19871990
19901991
19912003
20032010
з 2010

ЗОЛОТІ ЗІРКИ РАЙОНУ
На ЦентральноМіський район припадає 14 Золотих
Зірок Героїв Радянського Союзу, з них 2 двічі Героя
(Д.Б.Глінка, В.І.Михлік) і десять Героїв Радянського Союзу
– Б.Б.Глінка, В.М.Дудниченко, Ю.М.Должанський, І.О.Ко
билянський, І.С.Кравцов, І.В.Лавроненко, А.К.Леонтюк,
М.С.Погорєлов, П.П.Пурін, А.І.Труд.

РАЙОННІ «СЕРП І МОЛОТ»
У ЗОЛОТІ
В різні часи на території району мешкали або працюва
ли 7 Героїв Соціалістичної праці: І. М. Виноградов, Г. С. Зи
малєв, В. М. Колпак, Я. М. Косогов, А. Д. Петрук, А. О. Піта
де, А. Я. Солодуха.

ЧЕСТЬ ПО ЧЕСТІ
Гордість ЦентральноМіського району – заслужений лікар
України Г. М. Єркін, почесний громадянин Кривого Рогу, ко
мандир партизанського загону часів війни Б. Г. Шангін, відо
мий гірникстахановець О. І. Семиволос, професор історик
П. Л. Варгатюк, інженер і шахтний проектант П. В. Само
хвалов, один з організаторів криворізької міліції М. М. Янов,
льотчикінструктор аероклубу В. Т. КучерКомаренко, пер
ший радіодиктор Н.Б.Січкар, шахтопрохідник Я. Л. Кликов,
транспортник В.І.Гордєєв, творець жіночого одягу О.Т.Бон
даренко, зв’язківець С. І. Якимьонок, геолог А. П. Гавеля,
краєзнавець Я. Г. Ракітін, скульптор О. В. Васякін, архітек
тор Ю. П. Сич, громадський діяч Є. І. Работаєва.

До ЦентральноМіського району, пло
ща якого становить 6642 га, відійшла
Центральна частина  так зване «Старе
місто». Тому його особливістю є велика
кількість вулиць  424, значний приват
ний сектор  це понад 16 тис. домово
лодінь і наявність віддалених мікрорай
онів: селище Авангард, колишні селища
Рудничне, Рахманівка, Степове, вул.
Франса і станція Колонка.
Проживає у районі 90,3 тис. чоловік.
Інтереси територіальної громади рай
ону представляють 50 депутатів районної
у місті ради.
Важливу роль у забезпеченні життєді
яльності району відіграють органи само
організації населення: 89 квартальних та
326 будинкових комітетів.
Промисловий потенціал району фор
мують 8 підприємств. Серед найпотуж
ніших  ПАТ «Криворізький турбінний за
вод «Констар», Криворізьке учбовови
робниче підприємство Українського то
вариства сліпих, ЗАТ «Електроград», ТО
В»Юністіл», ПрАТ»Криворізький міський
молокозавод № 1", а також, надавачі по
слуг мешканцям міста: КПТМ «Криворі
жтепломережа», Криворізькі міські елек
тричні мережі ВАТ «ЕК «Дніпрообленер
го», КП «ЖЕО № 20», УДППЗ «Укрпошта»,
Поштамт Центр поштового зв’язку № 2.
У ЦентральноМіському районі скон
центрований потужний науковий та
інтелектуальний потенціал Криворіжжя.
4 проектні та науководослідні інститути
є фундаментом розвитку гірничомета
лургійного краю.
Різні потреби населення району задо
вольняють понад півтори тисячі об’єктів
торгівлі, побутового обслуговування, ре
сторанного господарства, працює 7
ринків.
ЦентральноМіський район  історич
ний та культурний центр міста, де скон
центровані 14 закладів культури і мис
тецтва. Завжди гостинно зустрічають
відвідувачів Міський виставочний зал,
Криворізький міський історикокраєз
навчий музей, Криворізький міський те
атр драми та музичної комедії ім. Тараса

Шевченка, функціонують Центральні
міські бібліотеки для дорослих та дітей.
У районі розташовані 10 закладів охо
рони здоров’я. Найсучасніший серед них
 Міський діагностичний центр КЗ
«Міська поліклініка № 5».
Створені умови для всебічного розвит
ку дітей і молоді. Мережа закладів освіти
нараховує 22 школи, 20 дошкільних та 7
позашкільних навчальних закладів,
ліцей, гімназію, 5 вищих навчальних зак
ладів, дитячоюнацьку спортивну школу
№ 3.
Гостинно зустрічають мешканців рай
ону та його гостей мальовничі куточки,
парки та сквери, де кожен може відпочи
ти з родиною від міської суєти. Окраса
району і всього міста  човнова станція у
парку культури і відпочинку ім. Газети
«Правда», яка є символом багатьох зако
ханих.
З кожним роком район зазнає пози
тивних змін, продовжує рухатися у на
прямку розвитку та зміцнення соціаль
ноекономічних показників, впевнено
крокуючи вперед до свого 75річчя.

Гордість науки

АКАДЕМІК
МАЛАХОВ
Присутні мимоволі поглядали на нього. Що скаже, його сло
во – закон. Саме такий авторитет серед студентів, викладачів,
професорів мас ректор КГРІ академік Георгій Малахов. Його
наукових праць у загальній кількості більше 400, і досі вони
користуються попитом, мають вплив на подальший розвиток
гірничої науки. Статті, монографії, книги Георгія Михайлови
ча друкували видавництва в багатьох країнах, на трьох конти
нентах. Його лекції наживо слухали в університетах Канади,
Великобританії, Німеччини. Серед перших українських нау
ковців криворіжець, удостоєний в далекому 1948 році Держав
ної (тоді Сталінської) премії. За вагомий внесок в науку, а на
Криворіжжі завжди домінувала гірничорудна. Саме цій науці
все життя присвятив, служив вірою і правдою. За це й почесті,
чотири ордени, дві медалі лауреата, всі три знаки «Шахтарсь
ка слава», а ще наукові звання доктора технічних наук, посади
професора, а потім і академіка АН УРСР. Підземні надра Кри
воріжжя Георгій Михайлович почав вивчати ще в далекі 30ті,
на посаді начальника шахтної дільниці. Саме інгулецька шах
та «Магістраль» дала путівку у виробниче, а потім і наукове жит
тя майбутнього академіка Георгія Малахова.
Георгій Михайлович 22 роки (19511973) очолював Криво
різький гірничорудний інститут. Призначення директором
інституту відбулося майже одночас із захистом докторської
дисертації. Якось журналісти запитали у Георгія Михайло
вича про першу в його житті нагороду. Відповів загадково:
«П’ять за чотири». У 30ті роки існував такий нагрудний знак.
Він видавався тим майстром своєї справи, який виконував
виробничі плани п’ятирічки за чотири роки. Потім були й
більш вагомі відзнаки, нагороди, почесні звання. Зазвичай
запам’ятовується перше. Небеса відрахували академіку Ге

оргію Михайловичу Малахову довгий життєвий марафон: 95
літочок. Науковою наснагою, творчістю, свіжою думкою вони
супроводжувалися від тоді, як вчений себе пам’ятав. Все б
могло обірватися 1 травня 1934 року. Тоді розігралася тра
гедія. Під час відкриття нової шахти сталася катастрофа.
Земля провалилася прямо під трибуною, надра забрали жит
тя шістьох відомих на той час гірничих керівників Кривбасу
на чолі із Ю.П.Шільманом. Сьомим мав бути Малахов. Вря
тував банальний випадок. Його кучер заспав після «вчораш
нього». Коли приїхали, біда вже сталася.
Ідеї академіка Малахова досі живуть і слугують науці та
практиці. На фасаді філії Криворізького національного уні
верситету (вул. Пушкіна) встановлена меморіальна дошка на
честь Георгія Михайловича. Академія гірничих наук Украї
ни заснувала медаль Малахова.
С.Моськін
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РАЙОНУ – 75
РІШЕННЯ РАДИ №1/2 від 02.11.2011р.

Про нагородження почесними відзнаками
Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
з нагоди 75!ти річчя заснування
Центрально!Міського району
м. Кривого Рогу

ЦЕНТРАЛЬНО!МІСЬКЕ ФОТОРЕТРО

За багаторічну, плідну працю, професіоналізм, послідовну змістовну
роботу по збереженню героїчних традицій молодіжного руху в районі,
наполегливу діяльність із патріотичного виховання студентської, учні,
вської та робітничої молоді на кращих досягненнях старших поколінь,
та з нагоди 75,ти річчя з дня заснування Центрально – Міського району
м. Кривого Рогу Рада Асоціації вирішила:
1.Нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Кри!
ворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «За заслуги»:
, Задорожнього В’ячеслава Казимировича , першого заступника го,
лови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2010,т.ч.), го,
лову Центрально,Міського райвиконкому (1990,1991 рр.), заступника
голови Криворізького міськвиконкому та міськради, заступника голови
обласної ради (1991,2010 рр.), Почесного громадянина міста Кривий Ріг
(2010 р.), наставника молоді
, Півня Миколу Онисимовича – ветерана праці, начальника відділен,
ня Центрально,Міської районної філії Приватбанку, депутата чотирьох
скликань Центрально,Міської районної в місті ради, засновника, члена
Ради Асоціації, голову районної організації Асоціація «Комсомолець
Кривбасу»;
, Полубоярцева Володимира Кириловича , Народного артиста Ук,
раїни, наставника молоді;
, Черняєва Юрія Володимировича – ветерана праці, заступника
міського голови ( 2003 – 2010 рр.), голову Центрально,Міської райради (
1987,2003рр.), наставника молоді;
2. Нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Кри!
ворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «Серце віддаю
дітям»:
, Капіцу Володимира Федоровича , завідуючого кафедрою Кривор,
ізького Національного університету, професора, доктора філософських
наук, другого секретаря (1970,1973 рр.) Центрально,Міського райкому
комсомолу України, члена Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу»;
, Малєєва Сергія Володимировича – ветерана праці, засновника Асо,
ціації «Комсомолець Кривбасу», секретаря комітету комсомолу інститу,
ту «Гіпрорудмаш» (1972,1973 рр.), голову громадської організації «Центр
з прав дитини», учасника консультативно,дорадчої Ради з прав дитини
при уповноваженому Президента України (2011р.), наставника молоді;
, Моськіна Сергія Івановича – заступника директора Міжрегіональ,
ного центру професійної перепідготовки військовослужбовців, секрета,
ря комітету комсомолу ПТУ № 59 ( 1983,1986 рр.), П секретаря Централь,
но,Міського райкому ЛКСМУ(1986,1988 рр.);
, Овсяніка Григорія Андрійовича – ветерана праці, заступника
міського голови (1999,2000 рр.), заступника голови міськвиконко,
му(1984,1992 рр.), першого секретаря Центрально,Міського райкому
ЛКСМУ (1967,1969 рр.), секретаря Криворізького міському комсомолу
України (1969,1970 рр.), другого секретаря Центрально,Міського и Дов,
гинцівського райкому компартії України (1979,1984 рр.), наставника мо,
лоді;
, Салтовську Ірину Петрівну – голову Центрально,Міської у м. Кри,
вому Розі районної ради (з 2010 р. по т.ч.), наставника молоді.
3. Рішення оприлюднити в друкованих ЗМІ та на веб!сайті Асоці!
ації в мережі Інтернет
Д.П.Степанюк, голова Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу»,
Народний депутат України другого скликання, заслужений
працівник промисловості України

РІШЕННЯ РАДИ №2 від 05.12.2011р.

Світоч сцени

Про нагородження почесними відзнаками
Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
з нагоди Дня міліції України

І СПРАВДІ НАРОДНИЙ
Того вечора він відзначив своє… сторіччя. Так сам називав
дійство на сцені. Глядачі і шанувальники прийшли аби його
талант вшанувати. Тоді на театральній сцені вкотре пораду.
вав його величність мистецький аншлаг. А інакше й не могло
бути. Заслужений артист України Володимир Полубоярцев
відзначив подвійний ювілей 60.річчя з дня народження і 40.
річчя сценічної діяльності. От і вийшла та символічна «сотня».
На ювілейному вечорі Володимиру Кириловичу багато нагород,
грамот і подарунків вручили.
Не одержав він тоді головного –
звання народного артиста України.
Хоча отаман реєстрових козаків
Юрій Засядьвовк обмовився (з при,
цілом на майбутнє) і назвав Полубо,
ярцева, до речі козацького полков,
ника, саме народним. Присутні
сприяли цю обмову потужними ап,
лодисментами. Люд криворізький
бажав бачити свого улюбленця саме
народним артистом. Талант завжди
на видноті, його за гроші не прид,
баєш. Колись Володчина мати, чи
то з радістю говорила, чи то навпа,
ки: дітей десять, а тільки наймолод,
ший в артисти пішов. Мати сином
пишалася. Він тепер народний ар,
тист України, єдиний у такому роді
по всьому Кривбасу. Ось таких
успіхів досяг сибіряк Полубоярцев.
На сцені він не полу , а справжній

боярин. При чому в усіх театраль,
них жанрах. Майстер, він і є май,
стер. Колись у холодному тайгово,
му Красноярську вперше вийшов на
професійну сцену і виконав партію
з опери І.Дунаєвського «Наречені». А
хіба то знак, що народився в один
день із самим Шекспіром, а ще день
ангела Полубоярцева майже співпа,
дає з Міжнародним днем театру.
Знаки, що супроводжують Володи,
мира Кириловича все його творче
життя. Це його своєрідні обереги.
Що й казати. За ним полювали од,
разу до десятка сибірських театрів.
Обрав Володимир рідний Красно,
ярськ. А коли на початку 80,х при,
їхав до Кривого Рогу, довелося зігра,
ти роль у «Наталці,Полтавці». З тих
часів сибіряк закохався в мелодій,
ну українську мову.

Тепер Народний артист України
Володимир Полубоярцев вільно во,
лодіє мовою Франка і Шевченка, у
його найближчих планах постави,
ти на криворізькій сцені моновис,
таву до 200,річчя Великого Кобза,
ря. Усі б так любили Україну, як ук,
раїнець Шевченко і росіянин Полу,
боярцев. Він переконливий і у
фраці зі стеком, і у виконанні
пісень минулої війни, і в образах
козаків, і в режисурі. То він – Воло,
димир Полубоярцев, народний ар,
тист України. Щоправда, народ
називав його так ще до появи офі,
ційного Указу Президента України.
Н.Артеменко

За багаторічну плідну працю, професіоналізм, послідовну змістовну
роботу із збереження героїчних традицій молодіжного руху в місті, на,
полегливу діяльність із патріотичного виховання студентської, учнівсь,
кої та робітничої молоді на кращих досягненнях старших поколінь та з
нагоди Дня міліції України Рада Асоціації вирішила:
1. Нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Кри!
ворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «За заслуги»:
, Антипенка Миколу Никоновича , ветерана МВС України, полков,
ника міліції, начальника Криворізького управління внутрішніх справ
(1985,1989 рр.), наставника молоді;
, Волкова Сергія Івановича , ветерана МВС України, полковника
міліції, начальника Криворізького управління внутрішніх справ (1992,
1998 рр.), заслуженого працівника МВС України, наставника молоді;
,Грабевніка Віталія Пилиповича , ветерана МВС України, полков,
ника міліції, начальника Криворізького управління внутрішніх справ
(2000,2003 рр.), наставника молоді;
, Симанька Анатолія Миколайовича – ветерана МВС України, полков,
ника міліції, з 2001 р. заступника начальника УВС Кривого Рогу, началь,
ника Дзержинського, Центрально,Міського РВВС МВС України ( 1995,2001
рр.), голову Ради ветеранів органів внутрішніх справ міста Кривий Ріг.
2.Нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Кри!
ворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «Серце віддаю
дітям»:
, Шматова Сергія Володимировича , полковника міліції, начальни,
ка Криворізького міського управління ГУ МВС України в Дніпропет,
ровській області, наставника молоді.
3. Рішення оприлюднити в друкованих ЗМІ та на веб ! сайті Асоц!
іації в мережі Інтернет
Д.П.Степанюк, голова Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу»,
Народний депутат України другого скликання, заслужений
працівник промисловості України
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ВКЛОНИМОСЯ ТИМ
(братські могили, пам’ятники, меморіальні дошки та знаки Центрально"Міського району).
***
Пам’ятник М.Ю."
Лермонтову, російсь"
кому поету, встанов"
лений у жовтні 1964
р. з нагоди 150"річчя
з дня народження.
Розташований на
вул. Лермонтова.
Являє бюст на гра"
нітному постаменті.
Погруддя чавунне,
відлите в ливарному
цеху заводу «Кривор"
іжсталь». Скульптор
О.В.Васякін, архітек"
тор Ю. П. Сич.
***

Пам’ятник Богдану Хмельницькому (1595"
1657), гетьману України, встановлений у січні
1954 р. в сквері на вул. Урицького (Гданцівка).
Гетьман зображений на повний зріст, у пра"
виці, яка піднята догори, символ козацької вла"
ди – булава. Залізобетон на цегляному поста"
менті. У виготовленні брали участь підприєм"
ства району, громадськість. Відкриття присвя"
чувалося 300"річчю возз’єднання України з Ро"
сією. Виготовлений на замовлення Держхуд"
фонду України.
***

Пам’ятник Тарасу Шевченку, українсько"
му поету, встановлений в листопаді 1954 р.
на пр. К.Маркса, напроти театру його імені
та на фоні споруди міського головпоштамту.
Постать поета на повний зріст на цегляному
постаменті. Скульптура виготовлена із залі"
зобетону. Скульптор І. М.Гончар, архітектор
С. Л. Куклінський. Місце урочистостей.
***
Пам’ятник Олександру
Полю (1832"1898), рудо"
промисловцю і меценату,
відкритий у грудні 1996 р.
в сквері на розі пр. К.Марк"
са та вул. Жовтневої. Являє
бюст із чавуну, що встанов"
лений на гранітній стелі.
Скульптор О.В.Васякін.
Виготовлений в ливарному
цеху комбінату «Криворіж"
сталь».
***
Пам’ятник
О.С.Пушкіну,
російському по"
ету, відкритий у
липні 1987 р. в
сквері на вулиці
Пушкіна. Поет
сидить у кріслі і
перебуває в по"
етичних розду"
мах. Скульптор
О. В. Васякін,
архітектор
Ю.П.Сич. Виго"
товлений із ча"
вуну, встанов"
лений на гра"
нітному поста"
менті. Відлитий
у ливарному
цеху комбінату
«Криворіж"
сталь».

Пам’ятник В. І. Леніну, політичному діячу,
встановлений у листопаді 1957 р. в сквері на
розі пр. К.Маркса і вул. Леніна, на фоні му"
зичної школи. Висота бронзової постаті 3 м,
яка височіє на гранітному постаменті.
Скульптори Ю.І.Бєлостоцький, Ю.М.Фрід"
ман, архітектор С.М.Мельничук.
***
Бюст В. І. Михлі"
ка, бойового льот"
чика, двічі Героя
Радянського Союзу
(1922"1996), вста"
новлений в лютому
1949 р. в сквері на
розі вул. Жовтне"
вої і вул. Янова.
Являє бронзове по"
груддя у військово"
му мундирі з орде"
нами та медалями.
Скульптор А. С.
Кондратьєв, архі"
тектор К.В.Са"
вицький.
***
Бюст Д. Б. Глінки,
бойового льотчика,
двічі Героя Радянсь"
кого Союзу, вста"
новлений згідно
Указу Президії Вер"
ховної Ради СРСР від
24.08.1943 р. в
сквері по вул. Куй"
бишева в сел. Рах"
манівка в грудні
1945 р. Погруддя з
бронзи у військовій
формі з нагородами.
Скульптор І.М.Чай"
ков, архітектор А. А.
Заварзін.
***
Пам’ятник В. А. Валявку
(1885"1930), учаснику рево"
люційного руху, встановле"
ний в листопаді 1967 р. в од"
нойменному сквері на вул.
Каунаській. Являє погруддя
на гранітному постаменті.
Скульптор О. В. Васякін.
***
Пам’ятник
Л.В.Бородичу
(1953"2000),
генерал"пол"
к о в н и к у
міліції, відкри"
тий у вересні
2001 р. на
подвір’ї місько"
го УВС (міліції).
Погруддя
у
формі генера"
ла міліції на
гранітному по"
стаменті.
Скульптор О.
В. Васякін.
***
Пам’ятник танкістам"визволителям Кри"
вого Рогу, встановлений в травні 1972 р. в

Спочатку стояла тумба із цегли, а після 1994
р. – образ матері в скорботі. Скульптор
К.Козловський.
***

сквері на пл. Визволення. Танк «Т"34» з бор"
товим номером 23 встановлений на граніт"
ному постаменті. Архітектор Б.Кохно. Танк
№ 23 (символізує 23"й танковий корпус, що
брав Кривий Ріг), виготовлений у місті"по"
братимі Нижньому Тагілі за участю еваку"
йованих криворіжців. Ініціатор встановлен"
ня льотчик"фронтовик і краєзнавець
Я.Ракітін.

***
Братська могила воїнів"визволителів, за"кла"
дена в лютому 1944 р. в сквері на розі пр. К.Мар"
кса та вул. Леніна (поруч з кінотеатром ім. Лен"
іна). Пам’ятник встановлений в 1949. Сучасний
вигляд має з 1958, реконструкції в 1970, 1974
рр. В центрі меморіалу солдат з автоматом, який
схилився над могильними плитами. Поховані
68 осіб. Серед них 5 полковників. Палає Вічний
вогонь. Місце урочистостей на честь визволен"
ня Кривого Рогу і Дня Перемоги.
***
Братська могила
воїнів"визволи"
телів, закладена в
березні 1944 р. на
Широківському
кладовищі (поблизу
ЗОШ № 13). Пам’ят"
ник відкритий в
1958. Виготовле"
ний у Харківській
худ
майстерні.
Являє собою ан"
самбль з 2 братсь"
ких і 10 індивідуаль"
ний могил. В центрі
залізобетонна по"
стать солдата із шо"
ломом у лівій руці.
Поховано 311 осіб, з
них 121 відомі.
Імена викарбувані
на надгробних пли"
тах з граніту.
***

Братська могила воїнів"визволителів, зак"
ладена в лютому"березні 1944 р. в сел. Руд"
ничне. Пам’ятник встановлений в травні
1957 р. (реконструкція в 1972 р.). Поховані
невідомі бійці та командири 15 гв. СД, 20 гв.
СД. Являє гранітний обеліск.
***
Братська
могила
воїнів"визволителів, за"
кладена в лютому"бе"
резні 1944 р. Пам’ятник
відкритий у 1956 р. Ре"
конструкція відбулася в
1994 р. Розташована на
вул. Неруди. Поховано 37
осіб, імена 9"ти – відомі.

Братська могила воїнів"визволителів на Кри"
ворізькому кладовищі по вул. Урицького, закла"
дена в лютому"березні 1944 р. Пам’ятник вста"
новлений у 1952 р., з реконструкцією в 1975 р.
Поховано 1500 осіб. Меморіал складається з 57
обелісків, з них 37 братських, 20 індивідуаль"
них. У центрі велика гранітна зірка на поста"
менті, де закріплений шолом. Місце поховання
Героя Радянського Союзу О.М.Олексієнка.
***
Братська мо"
гила воїнів"виз"
волителів, зак"
ладена в люто"
му"березні 1944
р. в сквері ім.
Єгорова побли"
зу заводу гірни"
чого машинобу"
дування
на
Гданцівці. Похо"
вано 71 особу.
Прізвища вка"
зані на граніт"
них надгробках.
Скульптура із
залізобетону
встановлена в
лютому 1972 р.
Являє собою постать жінки в скорботі. Нео"
фіційна назва меморіалу «Скорботна мати».
Скульптор О.В.Васякін.
***

Братська могила воїнів"визволителів і
підпільників, закладена на цивільному кла"
довищі в сел. Рахманівка (Олександродар) у
лютому"березні 1944 р. В 70"х встановлена
прямокутна гранітна стела, де зображений
православний хрест і контури Вічного вог"
ню, під яким схилилися тюльпани.
***

Братська могила воїнів"визволителів, за"
кладена в березні 1944 р. на території
військової частини (розформована в 90"х) по
вул. Урицького. В травні 1948 р. встановле"
ний обеліск у вигляді прямокутної колони із
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СВЯТИМ МІСЦЯМ
ний обеліск у вигляді прямокутної колони із
залізобетону. Виготовлена із цегли худ фон&
дом. Поховано 34 особи, з них 10 імен відомі.

***
Братська могила воїнів&визволителів, за&
кладена в 1958 р. шляхом перепоховання ос&
танків бійців і командирів, які загинули в лю&
тому&березні 1944 р. в сел. Степове. Скульп&
турна композиція у вигляді матері і суворов&
ця, які завмерли в скорботі, встановлена в
травні 1958 р. (реконструкція в 1967, 1995
рр.). Поховано 30 осіб, з них відомі 4 прізви&
ща, одне з них льотчика А.І.Довнича. Проект
майстрів з Одеського худ фонду.

***
Братська
могила
комсомольців&
підпільників, закладена в 1944 р. на місці по&
ховання патріотів, розстріляних на світан&
ку 17.09.1943 р. До складу підпільників, яких
очолював М. Решетняк, входили А. Жовтуха,
Г. Романова, М. Ходич, О. Щербак, розташо&
вана в Комсомольському парку. Монумент у
вигляді солдата, що в лівій руці тримає вінок
з дубового листя,та мармурової розетки із
прізвищами загиблих, встановлений у 1947
р. Виготовлений із залізобетону. В 1987 р.
повністю замінений на меморіальну компо&
зицію скульптора О. О. Васякіна. Постаті п’я&
тьох підпільників з чавуна зображені в мо&
мент страти.

***
Меморіальний комплекс на честь сту&
дентів та викладачів Криворізького гірничо&
рудного інституту, які загинули під час Ве&
ликої Вітчизняної війни, відкритий у травні

1988 р. в сквері перед корпусом № 2 КГРІ на
вул. Пушкіна. Скульптурна композиція скла&
дається із 8&ми фігур у військовій формі.
Вони символізують 500 чоловік, які пішли на
фронт із аудиторій КГРІ. Поперечина «теп&
лушки» символізує відокремлення живих від
мертвих. Відлито із чавуну на комбінаті «Кри&
воріжсталь». По торцям гранітної брили зоб&
ражені ордени Вітчизняної війни. Скульптор
А.Ярошенко, архітектор Б.Смиков.
***
Братська могила
учасників револю&
ційних подій на Кри&
воріжжі, яких розст&
ріляно
німцями
02.06.1918 р. Закла&
дена у момент стра&
ти. Виявлена в 1924
р. Серед загиблих І.
Калініченко, Ю. Ум&
никова, С. Харито&
нов, П.Ципа, В.Че&
редниченко. В 1924
р. встановлений па&
м’ятник. Після ре&
конструкції могил в
1958 р. замінений на проект архітектора
Л.Р.Вітвицького. Має форму пірамідальної ко&
лони із граніту. Остання реконструкція стала&
ся в 1998 р. Розташована на вул. Жовтневій.
***

Меморіал на честь робітників заводу гірни&
чого машинобудування «Комуніст», які загину&
ли під час Великої Вітчизняної війни, відкри&
тий в травні 1985 р. в заводському парку.
Являє композицію із чотирьох гострих штирів,
які нагадують багнети гвинтівки, якою протя&
гом 4 років боролися з ворогом. На стелі виби&
то 72 прізвища заводчан, які загинули в 1941&
1945 рр. Скульптор О. В. Васякін.
***
Пам’ятний знак на
місці розташування
гітлерівського конц&
табору (шталаг №
338), встановлений у
травні 1990 р. Табір
діяв 07.1942 –
10.1943 рр. Загину&
ло від 5 до 10 тис.
осіб. Скульптор О. В.
Васякін, архітектори
Ю. П. Сич, С. В.Теп&
лоухов. Щороку тут
відбуваються мітин&
ги&реквієми пам’яті
жертв фашизму.
***
Пам’ятний знак
на честь 200&річчя
заснування Кривого
Рогу, встановлений
у травні 1975 р. на
злитті річок Інгу&
лець і Саксагань у
парку культури та
відпочинку ім. газ.
«Правда» по вул. Гра&
бовського. На грані&
тному прямокутно&
му обеліску поданий
текст листа кошо&
вого отамана про
заснування пошто&
вої станції Кривий
Ріг. Архітектор І. М.
Гаврилов.

***
Пам’ятний знак на честь партизанського
загону І.П.Бедянка, встановлений у вересні
2007 р. в сел. Рахманове (сквер ім. Д.Б.Глінки).
Присвячений пам’яті патріотів, які загинули
в боях за визволення Кривбасу.
***

Пам’ятний знак на честь 20&ї гвардійської
Криворізької стрілецької дивізії, встановле&
ний в 1985 р. на в’їзді до військового містеч&
ка. В центрі композиції танк і 3 тумби із зал&
ізобетону з чавунними плитами. Вибиті ука&
зи про нагородження дивізії орденами.
***
Пам’ятний знак жертвам фашизму, вста&
новлений у жовтні 1991 р. неподалік місця
розстрілу 6419 мешканців Кривого Рогу та
військовополонених (район Трампарка). Гра&
нітна брила з написом про кількість розстрі&
ляних на шахті № 5. Архітектор С.Теплоухов.
***
Пам’ятний знак жертвам голодомору
1932&1933 рр., встановлений у сквері по вул.
Лермонтова в листопаді 2008 р. Скульптори
В.Токар, В.Зайцев, О.Фурман. Стела із чор&
ного граніту нагадує про трагедію народу.
***
Меморіальна дошка
на честь В.П.Чередни&
ченка, встановлена в
листопаді 1968 р. на
будинку № 12 одной&
менної вулиці. Назва&
на на честь учасника
рев. подій у Кривому
Розі Василя Панкра&
товича Чередничен&
ка.
***
Пам’ятний знак на честь загиблих гірни&
чорятувальників, відкритий у 2005 р. в рай&
оні вул. Кобилянського. Виготовлений у виг&
ляді стели.
***
Меморіальна дошка, встановлена на бу&
динку № 3 по вул. Калиниченка. Виготовле&
на із чавуну у вигляді розгорнутого прапора
із написом, що розташований тут трест
«Криворіжажитлобуд» у листопаді 1967 р. на&
городжений Пам’ятним Прапором ЦК КПРС,
Президії Верховної Ради СРСР, ВЦРПС на
честь 50&річчя Жовтня.
***
Меморіальна дош&
ка на честь Героя Ра&
дянського
Союзу
І.В.Лавроненка, вста&
новлена в травні 1967
р. на початку одной&
менної вулиці. Закрі&
плена на залізобе&
тонній тумбі із вмон&
тованою розеткою з
білого мармуру. На&
пис свідчить,що вули&
ця названа на честь
героя&льотчика.
***
Меморіальна
дошка, встановле&
на в лютому 1967 р.
на будинку № 12 по
вул. Чередниченка.
Напис на білому
мармурі свідчить,
що в цьому будинку
в лютому 1944 р.
розташовувався
штаб командуючого
3&м Українським
фронтом генерала
Р.Я.Малиновського.
***

Меморіальна дошка на честь 41&ї Криво&
різької та 147&ї стрілецьких дивізій, встанов&
лена в травні 2000 р. на будинку № 58 по вул.
Леніна. Напис на червоному граніті

свідчить, що ці з’єднання відзначилися в
боях за Рава&Руську і Київ.
***
Меморіальна дошка на честь 353&ї
Дніпродзержинської стрілецької дивізії,
відкрита в червні 2007 р. на будинку № 19
по пр. К.Маркса. Напис на червоному граніті
свідчить, що з’єднання генерала Ф.С.Колчу&
ка брало участь у боях за визволення Криво&
го Рогу.
***
Меморіальна
дошка на честь
Героя Радянсь&
кого Союзу А. К.
Леонтюка, вста&
новлена на бу&
динку № 19 по
пр. К.Маркса в
травні 1995 р.
Напис на темно&
сірому граніті свідчить, що в цьому будинку
мешкав Антон Костянтинович Леонтюк.
***
Меморіальна дошка на
честь Героя Радянського
Союзу О. М. Олексієнка,
встановлена в травні 1965
р. на початку однойменної
вулиці. Напис на білому
мармурі свідчить, що ву&
лиця носить ім’я Героя.
***

Меморіальна дошка на честь О. І. Семиво&
лоса, новатора гірничої промисловості, вста&
новлена в травні 2000 р. на будинку № 20 по
вул. Київській. Напис на червоному граніті
свідчить, що в цьому будинку новатор меш&
кав в 1940&1950 рр.
***
Меморіальна
дошка на честь
генерала М. М.
Шарохіна, вста&
новлена на по&
чатку одноймен&
ної вулиці в лю&
тому 1984 р. На&
пис на темному
граніті свідчить,
що вулиця назва&
на на честь виз&
волителя Крив&
басу, командую&
чого 37 А.
***
Меморіальна дошка на честь почесного
громадянина Кривого Рогу Б.Г.Шангіна,
відкрита у вересні 2010 р. на будинку № 44
по вул. Сиволапа. Напис на чорному граніті
свідчить, що в цьому будинку мешкав коман&
дир партизанського загону Борис Григоро&
вич Шангін. У відкритті дошки взяла участь
дочка звитяжця Інна.
***
Меморіальна дошка на
честь Ю. Г. Умникової,
встановлена в січні 1959
р. на будинку № 1 одной&
менної вулиці. Напис на
білому мармурі свідчить,
що вулиця названа на
честь учасниці рев. подій
на Криворіжжі.
***
Меморіальна дош&
ка на честь учасника
рев. подій на Кри&
воріжжі М. М. Янова,
встановлена в листо&
паді 1978 р. на будин&
ку № 7 по одной&
менній вулиці. На
гранітній розетці із
сірого граніту вибиті
барельєф звитяжця
та напис,що вулиця
носить його ім’я.
***
Меморіальна дошка на честь Я. І. Вєсніка,
встановлена в 2003 р. на будинку № 35 по
вул. Леніна. Напис на граніті свідчить, що
тут мешкала родина першого директора за&
воду «Криворіжсталь» Якова Ілліча Вєсніка.
***
Меморіальна дошка на честь голови
міської Ради (1974&1992) Г. І. Гутовського,
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Меморіальна дошка на честь Героя Ра/
дянського Союзу В.М.Коломойця, встанов/
лена в травні 1999 р. на фасаді споруди Ук/
раїнського політехнічного технікуму. Являє
барельєф Героя, текст на сталевій розетці пе/
редає основні віхи біографії, що він закінчив
цей навчальний заклад. У відкритті взяла
участь дочка С.В.Попова.
***

відкрита в січні 1995 р. на будинку № 17 по
вул. Леніна. Напис на чорному граніті
свідчить, що тут з 1974 по 1993 рік мешкав
Г. І. Гутовський.
***
Меморіальна
дошка на честь
учасника комсо/
мольського
підпілля часів Ве/
ликої Вітчизняної
війни А. П. Жовту/
хи, встановлена у
вересні 1975 р. на
початку одноймен/
ної вулиці. Напис
на
червоному
граніті свідчить, що
вулиця названа на
честь патріота, ви/
битий барельєф
звитяжця.
***
Меморіальна дошка
на честь учасника
рев. подій на Кри/
воріжжі П.В.Геруць/
кого, встановлена в
жовтні 1974 р. на по/
чатку однойменної ву/
лиці. Напис на білому
мармурі свідчить, що
вулиця названа ім’ям
звитяжця.
***
Меморіальна дошка на честь Героя Ра/
дянського Союзу К.М.Курячого, встановле/
на в 1977 р. на будинку по однойменній ву/
лиці. Напис на білому мармурі свідчить, що
вулиця названа на честь воїна/героя.
***
Меморіальна дошка
на честь учасника рев.
подій на Криворіжжі
І.Л.Калініченка, вста/
новлена в жовтні 1967
р. на будинку № 2 по
однойменній вулиці.
Напис на білому мар/
мурі свідчить, що вули/
ця названа на честь
патріота, розстріляно/
го німецькими окупан/
тами в 1918 р.
***
Меморіальна дошка на честь Героя Ра/
дянського Союзу І.О.Кобилянського, вста/
новлена в 1975 р. на будинку № 219 по од/
нойменній вулиці. Напис на білому мармурі
свідчить, що вулиця названа ім’ям льотчи/
ка/героя.
***

Меморіальна дошка на честь Героя Ра/
дянського Союзу Б.Б.Глінки, встановлена в
травні 1999 р. на фасаді споруди Українсь/
кого політехнічного технікуму. Напис на ста/
левій розетці передає основні віхи біографії
Героя, де вказується про закінчення цього
навчального закладу. В центрі барельєф.
***
Меморіальна дошка на честь учасника
рев. подій на Криворіжжі П.Р.Аненка, вста/
новлена в серпні 1966 р. на споруді колиш/
нього готелю «Руда», що на початку вул.
Аненка. Напис свідчить, що вулицю назва/
ли на честь революціонера.
***
Меморіальна дошка на честь Героя Радянсь/
кого Союзу В.О.Бєлоросова, відкрита в травні
1975 р. на тумбі, що відкриває вулицю. Напис
на білому мармурі свідчить, що вулиця назва/
на на честь танкіста/визволителя.
***

Меморіальна дошка на честь прориву в
Кривий Ріг танкової роти Г.О.Романенка в
жовтні 1943 р., встановлена у квітні 2000 р.
на фасаді споруди Центрально/Міського
райвиконкому (вул. Леніна, 27). Напис на
червоному граніті свідчить, що в цих місцях
вели бій танкісти 5 гв. ТА.
***
Меморіальна дошка на честь учасника
рев. подій на Криворіжжі П.Л.Сиволапа,
встановлена в жовтні 1977 р. на початку од/
нойменної вулиці. Напис на білому граніті
свідчить, що вулиця названа ім’ям звитяж/
ця.
***
Меморіальна дошка на честь учасника
комсомольського підпілля часів Великої
Вітчизняної війни М.І.Ходича, встановлена
в травні 1975 р. на будинку № 9 по одной/
менній вулиці. Напис на білому мармурі
свідчить, що вона названа на честь патріо/
та.
***

***
Меморіальна дошка на честь журналістів
газети «Червоний гірник», які загинули під
час Великої Вітчизняної війни, встановлена
в травні 2000 р. на будинку № 19 на пр.
К.Маркса. На червоному граніті подані
прізвища загиблих.
***

Меморіальна дошка на честь вихованців
СШ № 12, які загинули під час Великої
Вітчизняної війни, відкрита в травні 1967 р.
у вестибюлі навчального закладу. Напис на
білому мармурі свідчить, що з війни не по/
вернулося 18 осіб, серед них Герої Радянсь/
кого Союзу І.О.Кобилянський, І.В.Лавронен/
ко.
***
Меморіальна дошка на честь учасника
рев. подій на Криворіжжі С.М.Харитонова,
встановлена на будинку № 5 однойменної
вулиці в жовтні 1967 р. Напис на білому мар/
мурі свідчить, що вулиця названа на честь
звитяжця.
***
Меморіальна дошка на честь учасника
рев. подій на Криворіжжі І.П.Юхневича,
встановлена в жовтні 1977 на будинку, який
розпочинає вулицю. Напис свідчить, що ву/
лиця названа на честь І.П.Юхневича.
***
Меморіальна дошка на
честь держдіяча П.Л.Пог/
ребняка, відкрита в 1988
р. на будинку № 7 одной/
менної вулиці. Напис на
чорному граніті свідчить,
що вулиця названа на
честь П.Л.Погребняка.
***
Меморіальна дошка на честь учасника
рев. подій на Криворіжжі О.К.Фесенка,
відкрита в 1967 р. на окремій тумбі, яка вста/
новлена на початку вулиці. Напис свідчить,
що вулиця названа на честь О.К.Фесенка.
***
Меморіальна дошка на
честь героя громадянської
війни І. У. Павлова, встанов/
лена на брилі, яка відкриває
вхід до однойменного парку.
Напис свідчить, що парк но/
сить ім’я І. У. Павлова. Підда/
валася реконструкції.
***
Меморіальна дошка на честь академіка
Г.М.Малахова, встановлена в червні 2007 р.
на фасаді старого корпусу КТУ по вул. Пуш/
кіна. Напис на червоному граніті свідчить,
що Г.М.Малахов багато років очолював ВУЗ.

Меморіальна дошка на честь учнів СШ №
8, які загинули під час Великої Вітчизняної
війни, відкрита на подвір’ї школи в травні
1995 р. На білому граніті подані прізвища
загиблих.
***
Меморіальна дошка на
честь двічі Героїв Ра/
дянського
Союзу
Д.Глінки, В.Михліка, Ге/
роя Радянського Союзу
Б.Глінки, встановлена в
1995 р. на будинку № 49
по вул. Правди. Напис на
розетці свідчить, що Герої
провели тут дитинство.
***
Меморіальна
дошка на честь
курсантів Криво/
різького аероклу/
бу, встановлена в
травні 1995 р. на
місці
споруди
аероклубу по вул.
Каунаській. На
гранітній розетці
передані прізви/
ща Героїв Ра/
дянського Союзу –
вихованців аеро/
клубу.
***
Меморіальна дошка на честь двічі Героя
Радянського Союзу В.І.Михліка, встановле/
на в 1966 р. на фасаді споруди СШ № 8. На/
пис свідчить, що у цій школі Герой навчав/
ся.
***
Меморіальна дошка на честь Героя Ра/
дянського Союзу Ю.М.Должанського,
відкрита в 1961 р. на будинку № 84 на пр.
К.Маркса. Напис свідчить, що тут Герой на/
вчався.
***
Меморіальна дошка, вста/
новлена на будинку № 56,
відкрита в 1975 р. Напис
свідчить, що тут знаходила/
ся Криворізька Рада в 1917/
1918 рр.
***
Меморіальна дошка на честь
Криворізької Ради зразка 1918
р., відкрита в 1967 р. на будин/
ку № 12 по вул. Жовтневій. На/
пис свідчить, що тут проводи/
лися засідання Ради.

Фоторетро

ТРЕТІЙ
ВИПУСК
Унікальна фотографія. Місце
події – Кривий Ріг, рік – 1936. 3"й
випуск гірничих інженерів. Фах –
експлуатаційники. Серед них
майбутній Герой Соціалістичної
праці, директор ПівдГЗК І.Са"
вицький, майбутній професор
гірничої справи і доктор техніч"
них наук А.Титар, перший дирек"
тор ЦГЗК І.Бєлий.
Цю фотографію нам передали рідні
Івана Іларіоновича Вишневського (на
фото 3/й праворуч у другому, знизу,
ряду). Родом він з Інгульця (11.09.1911
р.). Одразу після закінчення інституту
потрапив під сталінські репресії. Два
роки перебував під слідством. Додому
повернувся в 1938 році. Взяли гірни/
чим майстром на шахту ШУ ім. Дзер/
жинського, а перед окупацією міста
Іван Вишневський – заступник голов/
ного інженера Червоногвардійського
рудника. Через незалежні від нього
причини зостався в Кривому Розі.
Німці задіяли його на видобутку мар/
ганцевих руд під Нікополем. Звідти
втік. Заарештований жандармами і
розстріляний на шахті № 5 ШУ ім.
Ілліча в жовтні 1942 року. Публікуєть/
ся вперше.
Добірку упорядкував
В.Бухтіяров
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(Окончание, начало на 3 стр.)
особом вагоне2шикет, сопровождавшая остан2
ки генерала Самсонова, его жена Е.А.Самсо2
нова. Траурный вагон был поставлен на пер2
вый путь. На средней двери его ярко выделя2
ется большой белый восьмиконечный крест.
Около 6 часов вечера на вокзал прибыла в
боевом снаряжении пешая херсонская 54
дружина со своим духовным оркестром. В
06.15 прибыли юнкера местного кавалерий2
ского училища и расположились на левом
фланге. Затем начали прибывать преподава2
тели юнкерского училища во главе с и. о. на2
чальника училища генерал2майором В.Г.Ли2
шиным, с супругой А.А.Лишиной, воинский
начальник полковник Владимиров, предсе2
датель земской управы И.А.Ковалев, член
этой управы И.Е.Марьянович, городской го2
лова Г.И.Волохин, члены городской управы
А.И.Добровольский и М.С.Макаров, полицей2
мейстер Ф.А.Веришко, помощник его С.П.Ро2
мановский и много других лиц. В 06.45 дверь
вагона открылась и глазам присутствовав2
ших предстал массивный дубовый гроб, по2
крытый серебряным глазетом. Сверху гроба
лежал прекрасный венок из живых белых
хризантем, возложенный в Петрограде от
имени Государыни Марии Федоровны.
Ровно в 07 часов при команде «на караул» и
звуках оркестра «Коль Славен» гроб был выне2
сен из вагона и поставлен на особое возвыше2
ние на перроне. Были тотчас же возложены
венки: от Елисаветградского земства – боль2
шой из белых металлических роз с георгиевс2
кою лентою и надписью «Герою, защитнику че2
сти и славы России», от кавалерийского учи2
лища – серебряный из лавровых и дубовых
листьев с надписью «Доблестному защитнику
Родины». Перед началом панихиды священ2
ник юнкерского училища отец М.Романовский
произнес слова, охарактеризовав покойного
генерала Самсонова, как выдающего военно2
го деятеля. Затем началось служение панихи2
ды при хоре певчих юнкерского училища. По
окончании заупокойного служения препода2
ватель кавалерийского училища полковник
А.Д.Аракин произнес речь, посвященную са2
моотверженной героической деятельности по2
чившего. Оратор коснулся в своей речи, меж2
ду прочим, того, что гибель А.В.Самсонова об2
лечена какой2то роковой тайной, и что, не2
смотря на самые тщательные поиски его тела,
его долго не удавалось найти.
Около 08 часов гроб при звуках «Коль Сла2
вен» вновь был внесен в вагон, задрапирован2
ный траурными материалами и украшенный
елочными гирляндами и массой различных
венков, возложенных по пути. У гроба был по2
ставлен почетный караул. Вагон с гробом ге2
нерала А.В.Самсонова будет отправлен на ст.
Плетеный Ташлык. Отсюда же тело будет до2
ставлено в родовое имение покойного при
деревне Егоровке, находящейся в 45 верстах
от станции железной дороги, где и состоится
погребение.
Далее гроб лошадьми доставили в село Его2
ровка (теперь Ново2Вознесенское Маловис2
ловского р2на Кировоградской обл.). Народу
собралось огромное количество. Генерала от
кавалерии, участника трех войн, командар2
ма войск 22й армии Александра Самсонова
похоронили в семейном склепе у церкви св.
Иоакима и Анны. Рядом же лежали родители
генерала, его родные и близкие, которые
ушли в мир иной ранее. К сожалению, боевой
генерал так и не узнал покоя в том вечном
мире. Во время революционных событий и
гражданской войны местные налетели на
склеп, ограбили его, тела некоторых выбро2
сили, позже уничтожили и церковь, остатки
склепа разобрали на стройматериалы. Вот
такая судьба генерала, о котором тот же ком2
фронта Жилинский писал: «… поведение его,
как воина, было достойное, он лично под ог2
нем руководил боем и, не желая пережить по2
ражение, покончил жизнь самоубийством». И
все2таки память о Самсонове сохранилась.
Его дух вернулся в родное имение в виде па2
мятного казацкого креста. А как иначе. Ведь
Самсонов был и Донским наказным атама2
ном, и Семиреченским. Крест установили в
2002 году. Генерала Самсонова помнят Дунай
и Плевна, Маньчжурия и Новочеркасск, Се2
миречье и Варшава. О нем написано много.
А как же иначе. Мы должны знать о кавалере
орденов св. Георгия 4 ст., св. Владимира 2 ст.,
св. Анны 1 ст. со звездой, св. Станислава 1 ст.
со звездой, св. Владимира 3 ст., 4 ст., св. Анны
2 ст. с мечами, св. Станислава 2 ст. с мечами,
св. Анны 3 ст. с мечами, св. Станислава 3 ст. с
мечами и бантом, св. Анны 4 ст., Почетного
легиона со звездой (Франция), «За храбрость»
(Болгария), а еще Александр Васильевич но2
сил на парадном мундире (очень любил лейб2
гвардии Атаман полка форму) медали «В па2
мять о русско2турецкой войне 187721878»,
«На царствование Александра ІІІ», «На коро2
нацию императора Николая ІІ», «В память
1002летия Отечественной войны 1812 года»,
«За русско2японскую войну», «В память 3002
летия Дома Романовых», «За труды по моби2
лизации». Скоро исполнится 1оо лет со дня
трагической гибели Александра Самсонова.
Этому посвящается новая публикация о жиз2
ни и подвиге генерала. Его земля еще раз из2
виняется перед прахом героя за кощунство
своих предков, а останки командарма22 най2
дут вечный покой.

Криворожане в Афганистане
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ТАМ, ЗА ПЯНДЖЕМ…
В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ
В личном деле прапорщика Р.Б.Ахметова особо отмечены даты:
05.10.1984 – 14.09.1986 годы. Тут записано в/ч № 24026. Рамиль
Бареевич детям рассказывает об этом периоде своей жизни, вну2
кам и правнукам расскажет. Эти цифры, выстроенные в ряд, для
нашего героя означают – Афганистан. Этот храбрый башкир дав2
но стал криворожанином, хотя не забывает и родную сторонушку.
Там, в с. Дарьино Гасфуринского района Башкортостана (Россий2
ская Федерация) и рожден 11.06.1954 года. На малой родине окон2
чил Котдрукульский зоотехнический техникум (1974). По профес2
сии ветеринарный фельдшер. Рамиль Бареевич так и не стал рабо2
тать по специальности. Только выдержал госэкзамены, как тут же
пришла повестка из Шушинского райвоенкомата, что в Кокчетав2
ской области (Казахстан). В армии прошел курс санинструкторов.
А потом было, как в песне:
Снега на Саланге,
Жара в Хайратоне
Рамиль Бареевич, правда, в Хайратоне никогда не был, а вот ко2
лонны, которые прикрывал на Саланге, наверняка шли и в жар2
кий Хайратон. Мы теперь знаем точные даты пребывания прапор2
щика Ахметова на афганской земле. Он входил в состав маршевой
роты особой бригады 402й армии. Ей вменялось обеспечение безо2
пасности прохождения техники через перевал Саланг. Это была
единственная дорога, которая из территории среднеазиатских рес2
публик СССР могла привести в столицу ДРА. Салангу уделяли осо2
бое внимание обе враждующие стороны. Советские войска шли
дорогами и туннелями Саланга, а душманы постоянно пытались
разрушить эту коммуникацию, прервать прохождение колонн.
Стычки в горах вспыхивали, также быстро и затихали. И так до
последнего моджахедовского обстрела. «Духи» в лоб практически
никогда не атаковали, а действовали из засад. Расстояние самого

перевала составляло более 5 км, а сам туннель – 1900 м. Зона от2
ветственности подразделения, где служил прапорщик Ахметов,
распространялась на южный, кабульский портал. Эту магистраль
называли афганской «дорогой жизни». Иной, ведущей с севера,
просто не существовало. Рамиль оказывал помощь раненым пря2
мо на месте их ранения. Приходилось и самому вести огонь. Так и
минали будни на Саланге. Эта транспортная артерия продолжала
жить. А еще Рамиль Ахметов побывал на Гиндукуше. Высота эта
«молодых» гор до 3,5 тыс. м. И там шла борьба. Отважный прапор2
щик заслужил в Афганистане медали «За отвагу», «За боевые зас2
луги». После возвращения домой служил в армии. В запас ушел в
августе 1994 года старшим прапорщиком. Теперь на груди Ахме2
това на ордена трех держав – СССР, Украины, Афганистана. В 802х
наши соотечественники в большинстве своем честно исполняли
долг. Это признала даже Европа. Советский воин перекрыл все до2
ступные и недоступные каналы прохождения в Европу наркоти2
ков. Афганского «разлива» там почти не попадало…

РУКИ МЛЕЛИ ОТ БАРАНКИ
Он и в школе хорошо учился, и Тернов2
ской индустриальный техникум с отличи2
ем окончил, и автошколу посещал не из2под
палки. В семье так учили, в школе (СШ №
106), он к этому привык. Это мы еще об од2
ном нашем земляке, ветеране афганской
войны Игоре Жайворонском. До армии ра2
ботал машинистом дрезины железнодо2
рожного цеха СевГОКа.
В апреле 1984 года коллектив этого под2
разделения проводил Игоря в армию. Стар2
шие с напутствием, как полагается, высту2
пили, родные скорейшего возвращения
желали. Южные военные округа всегда
благосклонно принимали пополнение из
трудового Кривбасса. Парни оттуда креп2
кие, смышленые. Вот именно такие, как
рудный железнодорожник и автомобилист
Игорь Жайворонский. Именно последняя
специальность пригодилась нашему зем2
ляку. Обучали его на командира автоотде2

ления в учебном центре № 65528 в Самар2
канде. Туркестанский военный округ стал
основным поставщиком пополнения огра2
ниченного контингента советских войск в
Афганистане. О возможности службы за
Пянджем знал и криворожанин. Игорь
много земляков встретил на далекой чуж2
бине. Они и помогли выдержать все труд2
ности.
В результате Игорю Жайворонскому при2
своили звание младшего командира, выда2
ли новый «КАМАЗ». 30 июля 1984года он
прибыл для дальнейшего прохождения
службы в составе 58 автобата 402й армии,
уже пятый год действовавшей в ДРА. Часть
дислоцировалась в Теплом Стане на окраи2
не Кабула. Водители совершали регулярные
рейсы на Хайратон. Иногда «КАМАЗом»
Жайворонского пользовалась военная авто2
инспекция (ВАИ). Проводила патрулирова2
ние улиц афганской столицы. Часто руки

млели от баранки. На машинах устанавли2
вали зенитные комплексы. Вот такими
стволами отбивались от «духов». Пулеметчи2
ки готовы были открыть огонь прямо по
ходу движения автомашины. Главное 2 вы2
вести людей из2под огня. Многое зависело
от мастерства водителей.
Подобных рейдов Игорь Жайворонский
провел более десятка. Иногда руки приходи2
лось разминать. А некоторые водители сра2
зу не могли оторвать запястья от руля. Вот
какое напряжение сопровождало участни2
ков тех поездок по дорогам ДРА. То зной на
равнинах, то снег не перевалах. Все это для
Игоря Жайворонского закончилось 19
мюля 1986 года. Это дата его выхода с тер2
ритории Афганистана, а также увольнения
из армейских рядов.
Вернулся домой. Сначала работал на Сев2
ГОКе, а потом водителем в ОАО «Криворож2
газ».

СКВОЗЬ КИНЖАЛЬНЫЙ ОГОНЬ
Две земли должны гордиться такими, как Петр Матийчук. Его
родная Иванофранковщина (с. Прибылив Тлумачского р2на). Там
небо синее2синее, там потрескивают роскошные смереки, и орлы
кружат над дубравами и холмами. Природа услышала крик Петра
31 августа 1965 года. Дружная, работящая семья с радостью при2
няла пополнение. Крепыш, надежда отца2матери. Успешно окон2
чил восьмилетку. Азы профессии электромонтажника постигал в
системе профтехобразования на родной, от деда2прадеда, земле.
Парень быстро схватил основы такого сложного ремесла, как элек2
тротехника. А тут еще практику Петр Матийчук проходил на Днеп2
ропетровщине.
А потом была длинная утомительная дорога на юг. Эшелон ново2
бранцев все дальше уходил к теплу, подальше от севера, сердцу
милого и родного. Нет его смерек, нет тех самых гнезд эстетичного
аиста, что совсем рядом с домом, пахнувшим материнским хлебом,
на опоре электролинии. Стоял октябрь 1983 года. Армейское по2
полнение прибыло в Ашхабад, в распоряжение в/ч № 10823 Тур2
кестанского военного округа. А вот уже и звание сержанта, и дол2
жность заместителя командира противотанкового взвода.
2 Приказ, 2 говорит Петр Васильевич, ветеран2«афганец», 2 при2
шел 25 апреля 1984 года. В тот же день наша часть пересекла со2
ветско2афганскую границу. Мы ехали на войну. Будет ли страш2
но, никто из нас не знал. Мы просто не понимали, что нас ждет.
Колонны из рот и батальонов 395 мотострелкового полка (в/ч №
24785) прибыла в Пули2Хумри. Иванофранковец Петр Матийчук
попал в 32й батальон. Его основные силы стали отдельными гар2
низонами по дороге на Кабул. Подразделения несли охранную
службу, бойцы блокировали все проходы к стратегическому мос2
ту. Главное 2 не допустить сюда прорыва мятежников. По этому мо2
сту, что в 50 км от Пули2Хумри, ехали войска. По стыкам гремела
броня, следы оставляли шины бронетранспортеров, автомобилей.
Настоящие боевые действия для полка начались в апреле 1985
года. Все его батальоны были брошены на вытеснение бандфор2
мирований из Панджшерских гор. 3952й полк выступил двумя ко2
лоннами. Одна из них двигалась по левому флангу горного хребта,
а другая, где, собственно, и находился помкомвзвода Матийчук, по
правому склону. Оперативный отряд попал под обстрел. К счастью,
потерь среди наших не было, только один из пулеметчиков полу2
чил ранение в плечо. Вскоре за ним прислали вертолет. Тем време2
нем основным силам полка удалось пробиться вперед и закрепить2
ся на высотах. Наблюдатели обнаружили огневую точку. Против2
ник выложил ее из камней. Знакомый уже прием. Сержант Петр
Матийчук к тому времени входил в подразделение разведчиков.
Они и доложили комбату о вражеской засаде. Наши ее, сначала об2
стреляли, потом обошли. Сами попали под пулеметно2автоматные
очереди. Это не остановило. Комбат вывел бойцов на точку при2

цельной стрельбы. Уничтожили двух «духов», захватили их оружие.
2 После этого боя, 2 слово участнику операции, 2 мы устроили при2
вал у бурной реки. Отдохнули, осмотрелись. Так для меня закончи2
лась эта боевая операция. Горы Панджшера на какое2то время за2
тихли. Ненадолго. Говорят, на перевалах до сих пор вспыхивают пе2
рестрелки. То афганцы между собой воюют, то с американцами.
Помнит Петр Васильевич и дороги на Кундуз и Файзабад. Его
разведчики сопровождали колонны с живой силой и техникой.
Прохождение техники больше напоминало прорыв с засадами, пе2
рестрелками и боями. Как тогда, в сентябре 1985 года.
Сержант Матийчук ехал на втором БТРе, стоял в люке и осмат2
ривал окрестности в бинокль. Наши тогда нарвались на засаду.
Моджахеды пропустили танк, при этом снаряд от гранатомета по2
пал в бензовоз. Факелом вспыхнул. В огне погибли двое. Бой длил2
ся 30240 минут. Те, кто лежал в засаде, тоже понесли большие по2
тери, колонна проскочила опасную зону. Сержант Петр Матийчук
покинул Афганистан 15 декабря 1985 года.
Давно уже ветеран боев за Пянджем, сержант запаса, храбрый
разведчик Петр Васильевич Матийчук живет в Кривом Роге. Теперь
уже трудно измерить то количество метров под землей, пройден2
ные им в качестве горняка2проходчика на шахте им. Ленина. А еще
он активный член «афганского» братства, которое многие годы дей2
ствует в Терновском районе. Криворожская и иванофранковская
земли называют его своим сыном.
И обе гордятся.
Владимир Бухтияров
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Компетентний співрозмовник

КРИМСЬКИЙ БАНДИТИЗМ
ПРИБОРКАЛИ ПРАВООХОРОНЦІ
ЗА УЧАСТЮ КРИВОРІЖЦІВ
(До Дня міліції в рік 20річчя Незалежності України)
Криворізька міліція завжди була дієвою і боєздатною. Її
кадри у великій потребі в країні. Саме вони отримують
високий вишкіл і глибокі практичні знання в боротьбі з по
рушеннями прав і свобод громадян. Об’єктивно, у місті по
казники злочинності більші, ніж у західних обласних регіо
нах. Міліції є на чому вчитись. У багатьох ще в пам’яті кри
ворізькі підліткові злочинні угрупування на початку 90х 
«бігуни», які рішуче, професійно подолала міліція. Кри
ворізькій міліції люди довіряють. Хоч і тут, зрозуміло, трап
ляються негаразди.
Успіхи міліції міста забезпечували в різні часи, тільки на
моїй пам’яті, талановиті начальники як Шарапа А.К., Анти
пенко М.Н., Кукунін В.А., Волков С.І., Крижанівський С.В.,
Грабевнік В.П. Гідно забезпечує професійність і збереження
традицій криворізької міліції її вихованець, сьогоднішній на
чальник міського управління Сергій Володимирович Шматов.
З посади заступника начальника УВС міста в чині підпол
ковника міліції, майже 18 років тому, пішов депутатом Вер
ховної Ради України 2го скликання на посаду голови пар
ламентського комітету з правоохоронної діяльності і відра
зу на посаду першого заступника міністра МВС України Ле
онід Васильович Бородич. Для багатьох це було дивовиж
ним, не стандартним. Адже ця посада передбачає чин ге
нералполковника. Саме криворізький досвід дозволив йому
зростати і внести нові підходи і новий стиль в роботі міліції

України, посилити законодавчу базу щодо ефективності її
діяльності. Це було сміливе та мудре рішення Міністра МВС
Радченка В.І. та Президента України Кучми Л.Д. після моєї
депутатської пропозиції, проявом довіри до Кривого Рогу і
його кадрів.
А який вир злочинності гуляв в той час в країні і в Криму
особливо, розповідає соратник Бородича генерал Корнієн
ко Михайло Васильович. Це розповідь про будні, в яких пра
цювала міліція після розпаду СРСР, про переосмислення ря
довими працівниками свого місця в правоохоронному
органі, відповіді самому собі: ти за Незалежність чи ти про
ти? Це був болючий процес не тільки для міліціонерів, а і для
військових, і працівників КДБ. Знаю це не за чутками, так,
як самому довелося свого часу приймати присягу на вірність
Україні міліції Дзержинського району, і тісно працювати з
правоохоронцями країни.
В Криму, практично, міліція орієнтувалась на обраного пре
зидента Криму Мєшкова. Саме після того, як в 1994 році була
спроба Мєшковим і армійським генералом, начальником
главку МВС в Криму Кузнецовим відокремити в унітарній дер
жаві Україна кримську міліцію від Києва, перетворити Крим
в «бандитське ханство», Бородич вніс в парламент законопро
ект про виведення її з підпорядкування місцевої влади, чим
була посилена стабільність її роботи і її незалежність.
Тільки в Алушті міліцейський гарнізон на чолі з підпол

ковником Ходаревим В.А. (сьогодні генераллейтенант
міліції, начальник главка МВС на Волині) відмовився вико
нувати злочинні накази Мєшкова і Кузнецова та надіслав
Президенту України телеграму: «Алуштинськое УВД выпол
няет законы и приказы Украины! Алуштинское УВД верно
Президенту Украины!». Це УВС готувалося до переходу в
гори, тому що була спроба «Беркутом» їх роззброїти і забло
кувати. Алуштинська міліція і сам Ходарев відіграли важли
ву роль в ліквідації інституту президенства в Криму. За та
ких умов Бородич приймав сміливі і виважені законодавчі
та управлінські рішення. Я підтримував дії правоохоронців
на стабілізацію процесів на півострові, на очищення їх лав
від перевертнів, на ліквідацію бандитизму.
Лонід Васильович був патріотом України, любив місто і
допомагав йому. Тому невипадково, що після трагічної
смерті він став Почесним громадянином міста, його ім’ям
названа вулиця, йому по вул. Карла Маркса встановлений
бронзовий бюст. Я був свідком зростання Леоніда, сприяв
цьому талановитому політику і міліціонеру на всіх етапах
його життя, на виборах, був у вирі тих подій, які довелося
вирішувати спільно з Дацюком, Ворсіновим, Шубою, Рад
ченком, Кравченком, Бородичем, Корнієнком, про які він
розповідає.
Народний депутат України другого скликання
Дмитро Степанюк

БИТВА ЗА КРИМ:
МІЛІЦІЯ ПРОТИ КРИМІНАЛУ
Надзвичайніші події відбуваються на стиках епох. Коли ламається, відхо3
дить у минуле один суспільний лад і народжується новий. Це час найзна3
менніших, найвидатніших і найгтрагічніших подій. Сплеском і навалою
наповзають різні чорні сили, суспільство поринає в беззаконня і страх. І
тоді з’являються герої. Мужні і справжні люди, які починають долати ті
чорні сили. І повертати суспільство в нормальне життя...
Їх боготворять і ними захоплюються.
Такий період ми пережили зовсім недавно. Це коли почали в радянському
комуністичному суспільстві відроджуватися капіталістичні відносини
і розвалюватися Радянський Союз, утворюватися нові держави. В їх числі
і незалежна Україна. В економічному, політичному, законотворчому хаосі,
в муках і дефіциті, хоч і без громадянської війни, якої чудом уникли, але
все ж в локальних міжусобних, міжкланових війнах та крові... Їх необхідно
було припинити. І однією з найяскравіших особистостей серед нових
героїв3бійців проти чорних сил став Михайло Васильович Корнієнко.
Селянський син, петеушник, студент, слідчий, міліцейський генерал,
потім і перший заступник міністра ВС України.
Пізно увечері пролунав з Донецька
дзвінок:
 Михайле, тебе збираються вбити! – у роз
пачі галасувала його занепокоєна дружина.
 Хто, що за нісенітниця? – спробував її
заспокоїти Корнієнко, недавно призначе
ний начальником головного управління
внутрішніх справ в Автономній Республіці
Крим.
 Та ні, серйозно. Сусід приходив, казав,
що небезпека велика.
Як міг, так втішав. І лише переконавшись,
що дружина дещо заспокоїлася, поклав
трубку. Сам не заснув. На своєму довгому
шляху від простого міліціонера до генерала
багато начувся і набачився різних погроз.
Але ця була справді серйозна. За недовгий
час керування кримською міліцією зрозумів,
що тут ситуація набагато важча, ніж навіть
в завжди неспокійній Донецькій області, ро
боті в якій віддав основну частину свого тру
дового життя. Пригадав кафе в центрі
Сімферополя, в якому молодий кілер авто
матними чергами викосив більше десяти
відвідувачів і працівників. І сам замовника
ми був убитий за те, що залишив слід. При
гадав і іншого юнака, охайного, ввічливого,
приємної зовнішності, здавалося, типового
матусиного синочка, який під час допиту так
і просився: „За що затримали? Я ні в чому не
винний. Відпустіть до мами”. Поводився
дуже спокійно. Так і хотілося йому вірити. І
лише неспростовні докази, що саме він скоїв

більше десяти вбивств, не дозволили цього
зробити. Пригадав і нещодавно розкриту
цілу школу кілерів, більше двадцяти „слу
хачів” якої було затримано і ще більше пороз
бігалося в інші країни. Все це були молоді
хлопці, які утримувалися злочинним світом
і готувалися до вбивств. В силу молодого
максималізму, низької моралі, відповідної
обробки вони були готові на все. І неоднора
зово це демонстрували...
А зустрілися з Корнієнком ми через роки
в його невеликому офісі біля Європейської
площі в Києві. В цьому, здалося, є дещо сим
волічне. Людина, яка тривалий час борола
ся за упровадження в Україні європейських
норм законодавства та життя, поєвро
пейськи старалася упорядкувати міліцію,
розмістилася тут, „майже в Європі”. На таке
жартівливе порівняння він усміхається.
Дещо сумно... Він зараз, як мовиться, на зас
луженому відпочинку. Залишив свою нелег
ку міліцейську службу. Вірніше, його зали
шили. За помаранчевої пори люди почали
оцінюватися за дещо іншими, не професій
ними критеріями.
А тоді, в буремні дев’яності... Служба скла
далася вдало. Вже й чин генерала в Донець
ку заслужив, а потім і місце помітне в
міністерстві внутрішніх справ одержав. На
чальником штабу став, пізніше  начальни
ком головного управління адміністративних
органів  структури, якій підпорядковують
ся 60 відсотків усього складу міліцейських

сил. Складна, проте, стабільна, планова, по
рівняно спокійна робота. Та, певно, в Україні
невипадково ростять і підвищують гене
ралів.
З Криму надходили повідомлення, які
більше нагадували військові зведення. То в
одному місці, то в іншому відбулися пере
стрілки, то серед білого дня хтось розгромив
ресторан чи кафе, то пограбували чиюсь осе
лю, десятки вбитих та поранених, то відбу
лися схожі на демонстрацію багатолюдні по
хорони якогось знову ж убитого бандитсько
го авторитета. Колись привітний курортний
край, чим далі, то все більше ставав відраз
ливим і небезпечним. І ця небезпека почи
нала викликати загальнодержавну тривогу.
І ось...
Запрошує міністр внутрішніх справ В.
Радченко. В кабінеті зустрічає народний де
путат України, один із лідерів кримських та
тар Р. Чубаров. В Криму невідомі злочинці
убили двох татар. І, як вважали родичі та
друзі загиблих, міліція ніяких рухів для роз
слідування злочину не зробила. Розпочали
ся масові виступи. Очолював тоді кримську
міліцію бойовий офіцер В. Кириченко. Лю
дина порядна і енергійна, але здатна до ра
дикальних дій, з недостатнім управлінським
досвідом. Чубаров, знаючи можливості дер
жавних органів і бажання окремих агресив
них осіб діяти екстремальними методами,
уболівав за долю свого народу і водночас
хотів розрядити обстановку.
Зрозумівши серйозність ситуації, міністр
пропонує Корнієнку відправитися в Крим
наступного дня.
 Ні, це вже буде пізно, треба сьогодні і не
гайно,  заявляє Корнієнко. І негайно відбу
ває.
А Крим вже шумить. Палає будинок дирек
тора радгоспу в селі Курортне, бурлять по
громи в Коктебелі. В Феодосії бунтівники
громлять ресторан і беруть в заручники його
директора, спробують захопити районний
відділ міліції. Начолі виступів йдуть досвід
чені бойовики, які раніше влаштовували по
громи в Узбекистані. Начальник райвідділу
міліції стоїть в оточенні розлюченої юрби,
весь облитий бензином, і поряд в руках явно
неврівноваженої людини весь час крутить
ся полум’я запальнички. Не наважившись
захопити райвідділ, погромники направля
ються в Судак, назустріч їм мужньо іде Р.

Чубаров, намагається переконати в недо
цільності і небезпечності бунту.
Все ж без трагедії не буває. Особливо аг
ресивні розпочинають перестрілку з заго
ном „Беркуту”, в якій гине один із них .
А натовп вже бере курс на Сімферополь.
Влада просить допомоги у О. Кузьмука, тоді
командуючого армійським корпусом у Кри
му. Не маючи права виводити війська,оскі
льки надзвичайний стан не оголошується,
він допомагає тим, що шлях на місто пере
криває бронетехнікою.
Корнієнко разом з Чубаровим веде перего
вори з бунтівниками і Кримськотатарсь
ким Меджлісом. Поступово пристрасті вга
мовуються.
Знаходять вбивць. Ними виявилися двоє
приїжджих росіян, і ситуація нічого спільно
го з етнічними переслідуваннями не має. Усі
заручники звільнені, в тому числі і началь
ник райвідділу міліції. Конфлікт обійшовся
лише однією жертвою.
Втім, у кримському суспільстві тліли і го
тові були до спалаху інші конфлікти. Зі зло
чинним світом.
Новопризначений міністр внутрішніх
справ Ю. Кравченко, який змінив В.Радчен
ка, дуже переймався складною ситуацією.
Розуміючи, що лише місцевими кримськими
міліцейськими силами її не заладити, почав
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посилати туди невеликі групи з Києва, щоб
вивчати обставини на місцях, втручатися і
допомагати. Це був початок боротьби. Потім
направив і групу генералів, результат робо)
ти якої теж виявився маловтішним. Нікого
за провал не покарав, не звільнив, розцінив)
ши все, як свою власну помилку.
Міністр остаточно дійшов до висновку, що
у Криму мав з’явитися лідер, особливо тала)
новитий організатор боротьби зі злочинні)
стю, бажано політик, який би не наскоками,
не короткими чи тривалими відрядженнями
боровся зі злочинністю, а проживав пост)
ійно, був, як мовиться, в гущі подій. Пора)
дившись з Президентом Л. Кучмою, він при)
значив начальником ГУМВС в АР Крим М.
Корнієнка, водночас надавши йому повнова)
ження свого заступника.
) 0собливої радості від цього призначення
я не отримав, ) пригадує М. Корнієнко, ) бо
вже розумів, що таке Крим, неодноразово
там бував в коротких чи тривалих відряд)
женнях, знав ситуацію і в силових структу)
рах, і в органах виконавчої та представниць)
кої влади. Правові органи, включаючи
міліцію, прокуратуру й суди, у значній час)
тині своїй були перевербовані на службу
бандитам, яким фактично на відкуп був
відданий і весь півострів. У Сімферо)
польській міській раді майже з 50 депутатів
близько 30 осіб були бандитами чи пов’яза)
ними з бандитами. В середньому, і в Вер)
ховній Раді АР Крим, і в радах на місцях, від
міських, районних і до сільських, у виконав)
чих органах, в міліції, і навіть в судах, про)
куратурі злочинці чи пов’язані з ними особи
складали в середньому 30 відсотків від усьо)
го складу. Це значно ускладнювало роботу
міліції. І за цих знань навіть надання стату)
су заступника Міністра внутрішніх справ
України мало втішало
А якщо урахувати, що тоді депутати всіх
рівнів були недоторканними, то ефективна
боротьба зі злочинністю здавалася майже
неможливою. Бандити не дурні. Якраз най)
лютіші з них, найвпливовіші у злочинному
світі прикривалися депутатським імуніте)
том.
Давили факти. Коли Корнієнко приступив
до роботи, нараховувалось понад 50 нероз)
критих вбивств і понад 70 вибухів. А на ро)
бочих нарадах бувалі оперативники ледь не
заломлювали в розпачі руки:
)Ну, як боротися, ) говорили вони, ) коли
поряд ходить той, у кого руки в крові, і від
кого, якщо захоче, залежить не лише твоє
життя, яке може відібрати одним махом. І за
це не відповідатиме. Залежить і службова
доля.
) Але треба це ламати, ) тоді заявив Корні)
єнко. І запропонував конкретний план.
Першим для нього завданням стало очи)
щення лав самої міліції від перевертнів. За
три місяці особовий склад, який складався з
12 тисяч осіб, втратив більше тисячі. І це
звільнення відбулося цілком законне. Опро)
тестували його лише троє осіб, і лише для од)

Компетентний співрозмовник

ного з них суд знайшов підстави, щоб повер)
нути на роботу.
Замінив Корнієнко і весь керівний склад
міліції, який до того з різних причин не ви)
являв належної наполегливості в оголо)
шенній боротьбі. Одні через свою власну без)
дарність і безвідповідальність, інші через
свої зв’язки з кримінальним світом. Харак)
терний випадок: в одному з сіл група татар
прийшла в сільраду, захопила її зі скаргами,
що їх утискують, що не дають землю під за)
будови, не подають газу. Коли Корнієнку про
це стало відомо, він негайно спитав, як на це
реагує районна міліція. Виявилося, що ніяк,
а її керівник мирно відпочиває вдома. Негай)
но з цього були зроблені висновки. Генерал
попередив усіх, що керівники мають бути
присутніми під час подібних подій, втруча)
тися і допомагати гасити напруження. Тоді
його рішенням були задоволені усі, включа)
ючи і татар. І, поки він працював в Криму,
етнічні виступи не повторювалися.
До генерала прийшов на прийом заступ)
ник начальника одного з райвідділів разом
зі своїми підлеглими. І оголосив, що відділ не
працюватиме, бо міліція протягом трьох
місяців не отримує зарплати. Корнієнко,
знаючи фінансові труднощі країни, радив
перечекати, вдатися навіть до позик, але й
суворо попередив цього керівника, що його
дії є незаконними і таке не має повторити)
ся.
Та про проблему знав і не забував. Пода)
вав тривожні звернення в Київ, мав розмову
з міністром Ю. Кравченком. І, як виняток,
кримська міліція почала отримувати зарп)
лату своєчасно і в повному обсязі.
Втім, це було чи не єдиною фінансовою
допомогою з боку Києва. Обіцянок давалося
багато, але... Одного разу в головне управлі)
ння заявився один дуже високий посадо)
вець. Вивчивши обстановку, пообіцяв виді)
лити мільйон гривень на придбання нових
машин та інше. І ці кошти були виділені. Але
до Криму так і не дійшли. У більшості тяж)
ких випадків Корнієнку доводилося поклада)
тися на самого себе.
Пощастило, дуже пощастило, вважає, в
тому, що в Криму тоді серед керівного скла)
ду зібралася хоч невелика, але впливова гру)
па справжніх патріотів України. До неї вхо)
див тодішній Постійний Представник Пре)
зидента України в АР Крим Д. Степанюк.
) Дмитро Петрович вміло управляв ситуа)
цією. Те, що він там керував, було великою
знахідкою для керівництва Криму, ) прига)
дує Корнієнко.
Нормальною, виваженою людиною нази)
ває він тодішнього Голову Ради Міністрів
Криму А. Демиденка, який серцем пережи)
вав усі ті труднощі, що переслідували авто)
номію, і намагався, як і Д. Степанюк, спільно
з іншими патріотами навести порядок і оз)
доровити суспільство.
Пліч)о)пліч з М. Корнієнком на боротьбу
стали і новопризначені прокурор автономії
В. Шуба, і начальник головного управління

СБУ О. Касьяненко. Разом виїжджали на ве)
ликі злочини, разом приймали рішення і
організовували викриття злочинців. Проку)
рор В. Шуба розпочав кадрове очищення і в
своїй службі, звільнив десятки осіб. А міліція
допомагала йому виявляти перевертнів.
Значну допомогу надав тодішній Прези)
дент Л.Д.Кучма, ініціювавши прийняття за)
кону про превентивні затримання. І хоч цей
закон прожив лише півтора місяця (був
відмінений Верховною Радою України), все
ж його навіть короткотермінове використан)
ня позитивно вплинуло на боротьбу зі зло)
чинністю. Багатьох порушників затримали.
Хоч декого з них довелося відпустити, але всі
вони відчули хиткість своїх позицій, прига)
дали, що кара за зло може таки стати не)
відворотною.
Якщо захищені депутатськими мандата)
ми бандити поки що відчували себе у певній
безпеці, то менші їхні поплічники все часті)
ше почали потрапляти в руки закону. Зло)
чинні армії різко почали втрачати свій бой)
овий склад.. І слово „армії” тут не пере)
більшення. Ті ж „Башмаки” чи „Сейлем” (так
називалися дві найбільші злочинні групи)
могли за раз зібрати і по тисячі своїх бійців.
А скорочення суттєво підривало їхні
суспільні впливи і оперативні можливості. І
якщо раніше злочинні організації на окремі
операції міліції дивилися як на дрібні укуси,
то тепер вже відчули серйозну загрозу своє)
му існуванню. Міжусобна війна бандитів
почала перетворюватися на війну з міліцією.
В центрі Сімферополя серед білого дня по)
звірячому був убитий начальник відділу уп)
равління по боротьбі з організованою зло)
чинністю ГУМВС в АР Крим полковник М.
Звєрєв. Генерал)лейтенант М. Корнієнко не)
гайно розпочав пошукову операцію. Прибу)
лий на той час в автономію перший заступ)
ник МВС України Л. Бородич включився в
роботу, викликав на похорони начальників
підрозділів по боротьбі з організованою зло)
чинністю всіх областей країни.Вони мобілі)
зували правоохоронців на найсерйознішу
боротьбу з новими загрозами. На похоронах
М. Корнієнко заявив, що злочинці будуть
знайдені і покарані. І слово своє дотримав.
Виявили і головного замовника цього вбив)
ства. Це був високий посадовець тієї пори. І
не поніс покарання лише тому, що надто за)
конспіроване було це замовлення: міліція не
змогла зібрати достатньо незаперечних до)
казів. Надали допомогу сім’ї убитого. По
кожній із організованих бандитських груп
утворили окремі міліцейські групи. Незаба)
ром притягли до відповідальності і доказали
вину понад 30 осіб.
Така реакція з боку керівника главку спра)
вила позитивне враження на всіх праців)
ників міліції. Вони ставали самовідданіши)
ми, принциповішими і сміливішими в бо)
ротьбі зі злом. Коли в тому ж Сімферополі
сталося вбивство одного з кримінальних ав)
торитетів Хавіча , то розкрите воно було бук)
вально за кілька хвилин.
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Неподалік проходив уповноважений М.
Ачинович, який зреагував на постріл, догнав
і скрутив злочинця. Швидко на місце злочи)
ну прибув і сам Корнієнко. Виявив у кишені
убивці два заряджені пістолети.
) Як же ти брав його, Мирославе, ) спитав
у Ачиновича, ) адже він тебе з таким арсена)
лом міг щонайменше убити двічі.
) Про це якось тоді не думав, ) відповів
міліціонер.
В свідомості людей відбувався перелом.
Почуття обов’язку починало пересилювати
навіть почуття власної безпеки. І приклад
цього показував сам Корнієнко.
З перших же днів, як отримав призначен)
ня в Крим, почали його запрошувати на
різні високі наради, Найчастіше – Верховна
Рада Автономії. Тут, закрившись депутатсь)
кими посвідченнями, бандити відчували
себе особливо безпечно і сподівалися авто)
ритетом високого органу нагнути міліцейсь)
кого керівника під себе.
Голова Верховної Ради автономії В. Кисель)
ов на одному з засідань президії ради запитав:
) Ось, ) мовляв,) шановний начальнику
главку, ви часто заявляєте, що у нас у владі
злочинці. Де ж вони?
) Та навпроти нас з вами сидять, ) миттє)
во відповів Корнієнко.
Тоді цікавилися журналісти, як він на таке
зважився, не побоявся.
) Якби боявся, то нічого мені тут в Криму
робити було. І чого тут боятися, бандити
вони і є бандити, ) відповів.
Хоч небезпеку, звичайно, розумів. У ма)
шині тримав, крім пістолета, ще й автомат.
Від підлеглих вимагав постійної бойової го)
товності, дбав про фізичну і бойову підготов)
ку. І цим теж рятував їх життя. І не відсту)
пав. Коли отримав звістку, що бандити в
Верховній Раді знову затіяли за надуманим
мотивом атаку проти нього і його підлеглих,
почали готувати розправу і над ним, і над
наймужнішими його соратниками, то ні на
який компроміс не пішов, а прямо подзвонив
ініціатору цієї кампанії і сказав:
) Що б ти не задумав, нічого по)твоєму не
вийде, а вийде так, що за скоєні злочинства
і вбивства і ти, і твої посібники відповіда)
тимете.
Відчував за собою постійний контроль і
нагляд. Звичайно, оберігався. Але, як мо)
виться, якби знав, де упав, то й солому
підстелив. Біда сталася на святкуванні дня
народження голови Фонду держмайна АР
Крим, керівника виборчого штабу Президен)
та Л. Кучми О. Головізіна. Застілля було
скромним, з невеликою кількістю гостей і об)
слуговуючих, людей начебто відомих і пере)
вірених. Але після від’їзду Михайлу Василь)
овичу в автомобілі стало зле. Вирішив, що
вдома полежить і все минеться. Та тривогу
підняв водій. Терміново викликали лікаря і
негайно ж відвезли в лікарню. Виявили
сильне отруєння. Як сказали лікарі, якби не
надали допомоги, то до ранку Михайла Ва)
сильовича не стало б.
В меншій мірі недомагання відчув і сам
винуватець святкування. А незабаром його
прямо біля власної квартири бандити розст)
ріляли. Ось і гадай, на кого цілили раніше.
Чи може на обох зразу?
Та все ж результати роботи відчувалися.
Відпрацьовувалася і удосконалювалася ме)
тодика боротьби з організованою злочинні)
стю, все ефективніше напрацьовувалася до)
казова база, і все частіше злочинці потрап)
ляли на нари. Розбійні напади вдень припи)
нялися, і навіть вечори та ночі ставали спо)
кійнішими. Відвертий і нахабний банди)
тизм танув на очах.
На очах змінювалась і його команда. Все
більше відданих, мужніх і надійних бійців
ставало поруч. Його заступниками стали О.
Кочегаров, В. Бірюков, які працювали і дня)
ми, і ночами. І в тому, що ситуація в Криму
переламалася на користь порядку і права,
теж їх заслуга. Обидва за поданням М. Кор)
нієнка стали генералами. Це був незвичний
і нетрадиційний вчинок в практиці головних
управлінь міліції. Як правило, начальники
обласних управлінь вважали, що на область
чи на ту ж автономію має бути один генерал.
Тобто лише він. І будь)яким чином намага)
лися цю традицію утримувати. А Корнієнко
) ні. Для хороших спеціалістів і відданих
бійців, вважав, нічого не шкода.
А незабаром за Указом Президента Кучми
Корнієнко був призначений начальником
головного управління у м. Києві.
Кримський главк очолив генерал Москаль,
який підтримав і розвинув започатковані
генералом Корнієнком практику та порядки.
А скасування Верховною Радою України де)
путатської недоторканності для депутатів
місцевих рад значно покращило можливості
боротьби. Раніше недоторканні переважно
опинилися в руках закону, невелика
кількість їх втекла за рубіж.
Генерал Корнієнко прийняв Київ. Але це
вже інша історія.
Анатолій Ковальчук, спеціально
для газети «Єднання поколінь»
На фото: 1. М. В. Корнієнко. 2. Севасто
поль. 1996 р. В центрі представник прези
дента України АР Крим Д.П.Степанюк.
Праворуч М.В.Корнієнко
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
(перепечатка из «Горного журнала» № 8, 1880 г.)
Местечко Кривой Рог лежит на
границе Екатеринославской и Хер!
сонской губерний, под 47 градусов
56 минут северной широты и 3 гра!
дуса восточной долготы от Пулко!
ва, при слиянии речек Саксагани и
Ингульца, из которых последняя
впадает в Днепр немного выше
Херсона. Окружающая местность
представляет настоящую степь, то
есть совершенно безлесную равни!
ну, на которой нет никаких есте!
ственных возвышенностей; только
бесчисленные конусообразные на!
сыпи, так называемые курганы,
или могилы, воздвигнутые в про!
должение тысячелетий руками
многих странствовавших здесь
племен, составляют некоторое раз!
нообразие этой равнины. А то стра!
на эта прорезана целой системой
разветвляющихся углублений, раз!
мытых атмосферными водами в
верхних слоях почвы. Менее значи!
тельные из этих углублений, по ко!
торым только весною или после
проливных дождей протекает вода,
называются здесь балками, боль!
шая часть с постоянными водоте!
чениями, ! можно уже назвать реч!
ными долинами. Кстати, после!
дние, достигая местами значитель!
ной ширины, представляют вдоль
речек большие заливные луга и не!
редко бывают покрыты прекрас!
ным дубовым лесом. Все почти се!
ления расположены в речных до!
линах или более значительных
балках. Оттого!то при переезде по
дорогам, которые проходят обык!
новенно водоразделами, край этот
представляется совершенно пус!
тынным; за то приятно поражает
путешественника, подъехавшего
близко к долине, внезапно откры!
вающийся вид на извивающуюся в
ней реку, зеленые луга, группы де!
ревьев и белые хаты; в самой же до!
лине, окруженной нередко высоки!
ми и скалистыми берегами, он
даже невольно забывает, что кру!
гом него расстилается степь, ров!
ная как спокойное море.
При такой конфигурации почвы
и при сплошном толстом покрове
растительной земли, дающей на!
чало богатой травяной раститель!
ности, естественные обнажения
залегающих ниже пород встреча!
ются только в берегах речек и ба!
лок. К счастью, они достаточно
многочисленны и ясны для изуче!
ния геологического состава стра!
ны; местами даже там, где балки
прорезываются твердые и трудно

разрушающиеся породы, являют!
ся живописные и весьма поучи!
тельные геологические разрывы.
Окрестности Кривого Рога весь!
ма примечательны в геологичес!
ком отношении, составляя един!
ственное место среди огромной
гранитной площади южной Рос!
сии, в котором кроме гранита,
гнейса и родственных с ними по!
род, имеют значительное развитие
более новые метаморфические
сланцы.
Под нетолстым слоем третичных
и более новых отложений, тянется
здесь вдоль Саксагани и Ингульца
верст на 30 к северо!востоку и на!
столько же к юго!западу от Криво!
го Рога узкая, резко очерченная по!
лоса, состоящая из кварца, желе!
зисто!кварцитового, глинистого,
хлоритового, талькового и других
сланцев, с подчиненными им бога!
тыми залежами разнообразных
железных руд.
Есть основание предполагать,
что руды Кривого Рога были изве!
стны и даже разрабатывались
весьма давно, еще во времена древ!
них греков, потому что в трагедии
Эсхила «Прометей» особенно вос!
хваляется скифское железо, кото!
рое получалось из промытого маг!
нитного песка. Принимая во вни!
мание, что Кривой Рог находится в
древней Скифии, что песок Сакса!
гани и Ингульца в изобилии содер!
жит магнитный железняк и марга!
нец, что в некоторых из здешних
рудных залежей есть следы значи!
тельных древних разработок, нет
ничего невероятного в предполо!
жении, что воспетое Эсхилом желе!
зо происходило из руд Кривого
Рога.
Со времени приобретения Росси!
ей, в конце прошлого столетия этой
страны, она неоднократно посеща!
лась разными учеными, которые в
своих описаниях упоминают о
Кривом Роге и его минеральных бо!
гатствах.
Академик Гюльденштедт, путеше!
ствовавший здесь в 1773!1774 го!
дах, упоминает о черном слюдистом
сланце, который он видел в полу
церкви в деревне Зеленой, на реке
Ингулец и который, по его мнению,
должен был происходить с р. Сакса!
гань, где она впадает в Ингулец.
В 1781 году Кривой Рог посетил
на пути в Херсон Василий Зуев, по!
сланный петербургской академией
наук в Новороссию для научных ис!
следований. «Берега Саксагани, !

говорит он, ! состоят из железного
шифера, который столь тверд, что
в огниве дает от себя искру; он ле!
жит слоями от NW к SO простираю!
щимися и со скатом к полудни, со!
бою не одинакового цвета; но инде
черной, инде серой, инде полосатой
из обоих сих цветов и красного. По!
верхность горы покрывает красная
глина и, где есть лощины, там не!
редко попадаются и других горных
пород каменья, кварцевые, фельдш!
патовые, тальковые и проч., так что
в сем месте уже простота прежней
степи исчезает, а вместо того зас!
тавляет думать, нет ли в здешних
пригорках чего!нибудь из благород!
ных металлов».
Вскоре затем в местность между
Днепром и Бугом был отправлен
князем Потемкиным некто Лева!
нов, профессор предполагавшегося
тогда Екатеринославского универ!
ситета. Он исследовал окрестности
Кривого Рога, доставил оттуда об!
разцы различных полезных иско!
паемых «железные и серебряные
руды, мрамор, аспид, каменный
уголь и разные краски». Вследствие
донесения Леванова сюда был по!
слан из Петербурга горный инже!
нер, главнее для открытия каменно!
го угля, для чего ему была дана сот!
ня рабочих и значительные денеж!
ные средства. Разведки эти продол!
жались несколько лет, но результа!
том их было только проведение двух
неглубоких шахт в черном углистом
сланце, причем, конечно, уголь не
был открыт. В отчете об этих рабо!
тах, представленном в Петербурге,
говорилось, что уголь был найден,
но что, к несчастью, все шахты
были потоплены водою, вследствие
чего испрашивались новые сред!
ства на машины для продолжения
работ, которые, однако, на этом и ог!
раничились.
В 1835!1837 гг. здесь производил
исследования по поручению ново!
российского генерал!губернатора,
горный чиновник Кульшин, кото!
рый нашел в окрестностях Кривого
Рога весьма разнообразные горные
породы: сланцы, аспидный, точиль!
ный, кровельный, амелитовый, хло!
ритовый, тальковый, итакумит,
кварцит, известняк и листоватый
железный блеск.
Кульшин также разделял оши!
бочное мнение своих предшествен!
ников о возможности найти здесь
каменный уголь, чему причиной
было вероятно значительное разви!
тие черных углистых сланцев, кото!

рые можно было принять за разру!
шенные выходы каменноугольных
пластов.
Сланцеватые крутопадающие по!
роды в балке Березовой толщею го!
ризонтально расположенных плас!
тов более новых третичных образо!
ваний; они состоят внизу из слоя
более 0,5 саж. толщиною зеленова!
то!серой глины, над которой лежит
1,5 саж. Буровато!серой плотной
кремнисто!глинистой породы, с не!
ясными отпечатками раститель!
ных ветвей и частыми включения!
ми в кулак и более величиною шпа!
товатого железняка округленной
натечной формы; на самом верху
залегает фиолетового цвета глина.
Весьма хороший и полный разрез
представляет нижняя часть длин!
ной и глубокой балки Червоной,
впадающей с востока в Ингулец, не!
много ниже устья Саксагани. В са!
мом начале этой балки, а также в
проходящих немного южнее двух
небольших балочках, обнажается
огромная толща разрушенных гли!
нистых разноцветных сланцев,
главнее красных, серых и желтых со
всевозможными переходами и от!
тенками этих трех главных цветов.
Сланцы эти в различных местах об!
нажений имеют неодинаковое про!
стирание, NW – SO, h 9 до NO – SW h
3 и соответственно тому крутое па!
дение то на NW, то на NO. Немного
выше в берегах балки Червоной, под
значительной толщей лесса, видно
несколько небольших выходов хло!
ритовоглинистого сланца, за кото!
рыми опять начинаются большие
обнажения, как в самой балке, так
и в двух небольших оврагах, впада!
ющих в нее с севера. Сравнивая их
между собою, мы убеждаемся, что к
упомянутому выше глинисто!хло!
ритовому сланцу, прилегает с вос!
тока тонкослоистый серый глинис!
тый, а потом толстослоистый голу!
бовато!серого цвета сланец, оба с
простиранием N – S, h 10 и падени!
ем на W под углом 65 градусов; да!
лее лежит толща серой, желтой и
белой неясно!слоистой, глинисто!
кремнистой породы, совершенно
сходной с той, которая обнажается
севернее в балке Березовой и Лих!
мановой, также с включениями
медной зелени, и, несомненно, со!
ставляющая ее продолжение; за
нею следует к востоку темно!серый
и черный сланец и черный углис!
тый известняк, прорезанный тон!
кими белыми прожилками извест!
кового шпата и кварца и, наконец,

большая толща тонкослоистых раз!
ноцветных сланцев, черных, зеле!
новато!серых и красных, с общим
стиранием N – S, h 12 и падением на
W под углом около 65 градусов.
Выше устья второго (верхнего) из
упомянутых двух оврагов сланцев в
правом берегу балки принимают
желтый цвет и переходят постепен!
но в бурые железисто!кварцитовые,
среди которых залегает пласт крас!
ного железняка, в 4,5 саж. толщи!
ною, простирающийся N – S, h 12 и
падающий на W под углом 55 граду!
сов, в которой заключается смесь
красного железняка с магнитным
(потому что вся масса действует на
магнитную стрелку, хотя дает тем!
но!красную черту), образует значи!
тельной величины скалы с правой
стороны б. Червоной, с левой же по
направлению простирания пласта
видно, на значительном протяже!
нии, большое углубление, весьма
напоминающее поверхностную,
давно заброшенную выработку.
Между жителями Кривого Рога не
сохранилось никаких преданий о
том, когда и кем сделано это углуб!
ление, весьма напоминающее по!
верхностную, давно заброшенную
выработку. Между жителями Кри!
вого Рога не сохранилось никаких
преданий о том, когда и кем сдела!
но это углубление, так что начало
его нужно отнести ко времени, зна!
чительно более отдаленному, чем
начало русского владычества в этом
крае. Может быть, что в этой разра!
ботке находится начало того скиф!
ского железа, которое так славилось
в древней Греции. В лежачем боку
рудного пласта продолжаются же!
лезисто!кварцитовые сланцы, сна!
чала с простиранием NW – SO, h 10,
потом No – SW, h 2, что происходит
от складок, замечаемых в этой по!
роде, вследствие которых также ме!
стами значительно изменяются
углы падения пластов, обращен!
ные, однако, постоянно к западу.
Более явственную двойную складку
можно наблюдать в следующей, да!
лее к востоку толще аспидного слан!
ца, первоначальное западное паде!
ние которого делается восточным,
но потом вновь направляется к за!
паду. За этим сланцем следует
опять железисто!кварцитовый, по!
том опять аспидный, далее сильно
разрушенный тальковый сланец с
бурыми пятнами, происшедшими
от разрушения серного колчедана,
за ним зеленовато!серый крупно и
среднезернистый толстослоистый
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песчаник, с глинистотальковатым
цементом, и наконец, еще один вы
ход железистокварцитового слан
ца. Все перечисленные, ясно слои
стые породы имеют общее прости
рание NO – SW h 12 и согласное па
дение наW под углом около 55 гра
дусов.
Из этого описания видно, что
большая часть разреза б. Червоной
совпадает с разрезом реки Саксага
ни, вследствие чего мы можем при
нять, что общие обоим пласты про
должаются и на всем разделяющим
их пространстве; прорезанный, од
нако, балкою Червоной пласт руды
принадлежит новому рудному гори
зонту и лежит между пластами реки
Саксагани и б. Лихмановой.
На всем протяжении восточного,
довольно высокого, но не крутого
берега Криворожской котловины
выходы коренных пород немного
численны. Мы их встречаем в не
большой балке Сушковой, в ниж
ней части которой, в самом русле,
можно видеть несколько больших
плоских глыб весьма твердого пес
чаника, состоящего из белых и бес
цветных кварцевых зерен, связан
ных серым кварцевым цементом.
Коренного залегания этого песча
ника не видно, но надо полагать,
что он принадлежит третичной
формации, потому что во всей сви
те более древних пород, которую
должна прорезывать эта балка, по
добной породы не встречается. Не
много восточнее, в берегах б. Суш
ковой обнажаются горизонталь
ные слои третичных образований,
состоящих из темнобурой глины с
небольшими кристаллами гипса,
над которой лежит зеленоватосе
рая глина, покрытая белым извес
тняком с отпечатками раковин
Mactra podolica. Далее изпод тре
тичных пород показывается зна
чительная толща серых, красных и
фиолетовых, разрушенных слан
цев, составляющих продолжение
той свиты, которая обнажается в
нижней части балки Червоной.
Последним является красный тол
сто и неровнослоистый глинисто
кремнистый сланец, соответству
ющий вероятно тем сланцам, кото
рые сопровождают железную руду
в Лихмановой балке; выше по бал
ке обнажается только третичный
известняк и лесс. Между устьями
балок Сушковой и Червоной в вер
хней части берега есть много выхо
дов белого известняка с плохо со
хранившимися отпечатками рако
вин. В самой балке Червоной этой
породы не видно, но зато в описан
ных выше двух оврагах, впадаю
щих в нее с севера, есть значитель

ная толща третичных отложений,
залегающих прямо на головах при
поднятых пластов древних пород.
Они состоят внизу из зеленовато
серой глины, выше из белого мер
геля, в котором проходит нетол
стый слой, переполненный боль
шими и мелкими обломками желе
зистокварцитового сланца, а в са
мом верху из белого слоистого из
вестняка. Слой мергеля с обломка
ми сланца обнажается также по
близости в правом берегу б. Черво
ной, где он бывает размытый во
дою и вынесенные из него облом
ки разбросаны по склону, чем на
первый взгляд вводят в заблужде
ние исследователя, который, судя
по ним, можно предположить при
сутствие железистокварцитового
сланца в тех местах, где развиты
совершенно другие породы. В не
больших двух балочках, проходя
щих южнее б. Червоной прямо на
приподнятых красных сланцах за
легает слой белого мергеля в 1,5
фута толщиной, переполненный
обломками железистокварцито
вого сланца, на нем покоится тол
ща около двух сажень белого изве
стняка, выше слой лесса от саже
ни до 3 саж. толщиною, переходя
щий в верхней части в чернозем.
В самой Криворожской котлови
не обнажения коренных пород
весьма немногочисленны. Недале
ко от устья б. Червоной, в 100 см от
Ингульца, около самой дороги,
можно видеть небольшой выход
кремнистого бурого железняка,
прикрытый толщей лесса в 1,5
саж. толщиной, а в левом берегу
Саксагани, у самого устья б. Суш
ковой, обнажен глинистохлорито
вый сланец, с простиранием почти
N – S, h 11 и крутым падением на
О. На продолжении котловины к
северу, в нижней части б. Ивано
вой, залегает красная глина, про
исшедшая от разрушения красно
го сланца, который, без сомнения,
составляет продолжение свиты пе
стрых сланцев б. Червоной и Суш
ковой; выше по б. Ивановой есть
только обнажения светлобурого
лесса, а под ним небольшие выхо
ды желтой и белой глины.
Переходя на западный более вы
сокий и крутой берег Криворож
ской котловины, мы встречаем во
всю его длину, т. е. до самого устья
Саксагани почти сплошное обна
жение, состоящее из кварцитового
сланца, значительным содержани
ем железной слюдки, которая не
только образует отдельные тонкие
прослойки, но составляет даже це
лый пласт, тянущийся со значи
тельным постоянством вдоль по

чти всего берега. Толщина этого
пласта изменяется от 1 до 3 саж.;
местами же на незначительные
расстояния он совершенно выкли
нивается, переходя по простира
нию в сильно железистые кварци
товые сланцы. В нескольких мес
тах, южнее устья б. Кандыбиной,
можно видеть, что сланец делает
ся более рыхлым и превращается в
тонкослоистый слабосцементиро
ванный песчаник, тонкие про
слойки которого состоят попере
менно из чистого кварцевого и чи
стого железнослюдкового песка.
Эти переходы объясняют нам спо
соб образования всей массы желе
зистокварцитовых сланцев через
метаморфизацию тонкослоистого
песчаника, а также позволяют зак
лючить, что происхождение руд
ных залежей одновременно и одно
образно с происхождением вмеща
ющих их сланцев. К подобному зак
лючению приводит также и микро
скопическое исследование желези
стокварцитового сланца, показав
шее, что отдельные прослойки этой
породы состоят попеременно из
мелких зернышек кварца и желез
ного блеска, причем однако в про
слойках кварца весьма часты вро
стки отдельных зернышек желез
ного блеска и на оборот, что дока
зывает их одновременное образо
вание. Бурые прослойки состоят из
кварца, окрашенного клочковатой
массой бурой окиси железа, кото
рая, по крайней мере, отчасти, об
разовалась от разрушения магнит
ного железняка, потому что в ней
местами есть остатки этого мине
рала, около которых бурая масса
скопляется весьма густо и делает
препарат совершенно непрозрач
ным. Простирание сланцев на всем
протяжении западного берега кот
ловины направляется с NO на SW,
h 13 (в северной его части есть ме
стные отклонения по h11 и h 4),
падение на SO под углом от 3550
градусов.
Балка Кандыбина позволяет
проследить эту толщу далее к запа
ду, причем оказывается, что в этом
направлении к железистокварци
товом сланце примешивается хло
рит и тальк, в таком количестве,
что он местами переходит даже в
чистый хлоритовый и талькохло
ритовый сланец с выделениями
асбеста. Простирание сланцев в
этой балке подвергается значи
тельным изменениям от NW  SO до
NO  SW между h 9 и h 1,5, падение
бывает попеременно, то на W, то на
O, что происходит от многочислен
ных простираний складок. На рас
стоянии около одной версты от ус

тья балки, среди хлоритового слан
ца, проходит залежь железного
блеска в 5 саж. толщиною, в кото
рой местами встречаются выделе
ния чистого зернистого магнитно
го железняка. Далее по балке раз
виты опять железистокварцито
вые сланцы, с небольшим содержа
нием хлорита, которые потом
скрываются под светлобурым лес
сом.
Берега Ингульца, выше впаде
ния в него Саксагани, образованы
из высоких, живописных скал, ко
торые, особенно с левой стороны,
дают отличный геологический раз
рез, идущий в крест простирания
пород. На протяжении почти трех
верст от устья Саксагани скалы
эти состоят из железистокварци
тового сланца (местами с приме
сью хлорита), который при общем
простирании, близком к N – S, от h
11 до h 2, имеет крутое падение, то
на W, то на O, что происходит от це
лого ряда параллельных простира
нию синклинальных и антикли
нальных складок. Их отлично мож
но наблюдать в крутых скалах ле
вого берега, а при внимательном
рассмотрении видно, что отдель
ные тонкие прослойки, кроме об
щих больших изгибов, представля
ют в вершинах складок более слож
ные и нередки весьма мелкие изви
лины, причем толщина отдельных
прослойков бывает значительно
больше в местах крутых изгибов,
чем в прямолинейных частях скла
док. Это объясняется тем, что при
боковом делении, вследствие кото
рого произошли все эти изгибы,
частички породы должны были пе
редвигаться в плоскости, перпен
дикулярной по направлению дав
ления. В местах наиболее сильных
изгибов мельчайшие белые квар
цевые прослойки бывают разлома
ны на отдельные части, которые
или лежат еще по направлению
первоначального изогнутого про
слойка, или бывают сдвинуты и
перемешаны в беспорядке среди
темной железистой массы. Отсюда
можно заключить, что во время
изгибания порода состояла из та
ких же прослойков кварца и желез
ной слюдки, какие мы в ней наблю
даем теперь, и что, при громадном
боковом давлении, прослойки, со
стоящие из параллельно располо
женных листочков железной слюд
ки, могли легче изменять свою
форму без разрыва, чем кварцевые,
сложенные из неупругих округлен
ных зернышек, вследствие чего
они должны дробиться. Если бы
кварцевые прослойки не были тог
да уже совершенно твердыми, то

обломки их могли бы сохранять
при последующих перемещениях
своей первоначальной прямо
угольной формы. Кроме изогнутой
слоеватости, которая обнаружива
ется различным составом и окрас
кою отдельных прослойков, желе
зистокварцитовый сланец пересе
кается еще двумя системами тре
щин в отдельности, из которых
одна, менее ровная и постоянная,
простирается параллельно слоева
тости, но имеет противоположное
ей также крутое деление; другая
система весьма ровных и постоян
ных трещин, проходящих на рас
стоянии около 1,5 фута друг от дру
га, имеет простирание перпенди
кулярное к предыдущему и весьма
крутое падение, более 70 градусов
SW. Эти две системы не везде вид
ны одинаково хорошо; там, где они
вполне развиты, вся масса сланца,
особенно с поверхности, где она
более разрушена, распадается на
длинные параллельно располо
женные куски, по форме напоми
нающие правильно уложенные
дрова.
На всем пространстве вдоль за
падного берега Криворожской кот
ловины и по Ингульцу, до появле
ния выходов гранита, поверх древ
них пород нет вовсе третичных об
разований, только местами не
большие залежи светлобурого лес
са.
Выше первого гранитного выхо
да в русле Ингульца появляются
многочисленные обнажения этой
породы, а далее, на том простран
стве, где река течет с севера на юг,
оба ее берега состоят из больших
скал гранита, громадными валуна
ми которого загромождено также
ее русло. Состав и сложение этой
породы непостоянно; она местами
переходит в гранитогейс с сильно
изогнутыми слоями, а в других ме
стах заключает в себе большие
скопления зернистой роговой об
манки. Между здешними гранита
ми особенного внимания заслужи
вает, как весьма красивый камень
для поделок, одно порфировидное
видоизменение, состоящее из свет
лозеленой массы с многочислен
ными правильными красными
кристаллами полевого шпата.
В небольшой балке Белой, впада
ющей в Ингулец с левой стороны,
немного ниже деревни Карачунов
ки, можно видеть более сложный
разрез. В самом устье этой балки
обнажается слоистый, среднезер
нистый гранит, состоящий из блед
норозового полевого шпата, квар
ца и небольшого количества чер
ной слюды.
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АККОРДЫ ВЕЧНОСТИ ЗВУЧАТ
Современный Кривой Рог – город с широко развитой сетью учреждений и заведе#
ний культуры. Важной составляющей системы эстетического воспитания детей и
подростков являются начальные специализированные учебные заведения ис#
кусств (школы эстетического воспитания: музыкальные, художественные, ис#
кусств). В начале 60#тых прошлого столетия в Кривом Роге осуществлялось строи#
тельство крупных жилых массивов, промышленных предприятий, открывались
новые учебные заведения. В 1961 году было открыто Криворожское музыкальное
училище, которое имело острую потребность в абитуриентах, а существующие в
то время 3 музыкальные школы не могли решить этот вопрос. Поэтому с целью
предоставления детям Дзержинского района возможности для получения музы#
кального образования и подготовки абитуриентов для поступления в музыкальное
училище приказом Министра культуры УССР № 294#В с 08.07.1961 года на Соцго#
роде с 01.09.1961 года была открытая детская музыкальная школа#семилетка № 4
с планом приема – 60 учеников. В дальнейшем, согласно приказу №32 от
09.09.1961 по отделу культуры горисполкома, за счет перевода учеников из дет#
ских музыкальных школ № 1 и № 3 контингент был увеличен до 130 учеников.
Появление музыкальной школы №4 способствовало открытию музыкальных и
художественных школ в других районах города и созданию системы детского
эстетического воспитания, которая существует сегодня в Кривом Роге.
С 1961 по 1991 г.г. школа находилась в при
стройке к Дзержинскому Дома пионеров с общей
площадью 360 м 2. В год открытия в школе ра
ботало 8 преподавателей. Обучения осуществля
лось в классах баяна, фортепиано и домры.С пер
вых лет деятельности школы, благодаря высо
кому уровню профессионального мастерства
преподавателей воспитанники школы неизмен
но среди лауреатов и дипломантов творческих
соревнований. Из 12 выпускников 1962 года – 7
поступило в музыкальное училище.
К истокам дальнейших успехов школы
причастны тогдашние преподаватели школы
– Ульянова Лидия Григорьевна, Шевченко
Наталья Григорьевна, Базалук Иван Кирил
лович, Казак Майя Эдуардовна, Фильштин
ская Елизавета Михайловна, Скроцкая Ва
лентина Анатольевна, Панков Анатолий
Дмитриевич, Кривенко Нила Никоновна.
Учителя, которые продолжили лучшие тра
диции педагогического коллектива – Вовчук
Татьяна Васильевна, Белоножко Владимир
Максимович, Ворошилов Юрий Анатолье
вич, Суржак Екатерина Степановна, Файн
штейн Рита Иосифовна, Бутенко Валентина
Петровна, Максимова Алла Николаевна и
много других имен.
В 1961 году школу возглавлял Нагорный
В.К., с 1963 по 1978 г.г. директором работал
Новицкий В.И., который внес большой лич
ный вклад в развитие учебного заведения, по
вышение его авторитета. С 1978 года по на
стоящее время школу возглавляет Демин Ва
лерий Алексеевич.
Много усилий для совершенствования
учебновоспитательного процесса и методи
ческой работы прилагали заместители ди
ректоров по учебной работе Д. Безвершенко,
Т. Вовчук, А. Максимова, М. Кратинова и Зай
цева Надежда Сергеевна, которая работает на
этой должности с 1978 года.
В 1991 году благодаря настойчивой, целе
направленной работе директора школы Де
мина В.О., поддержке исполкома Криворож
ского горсовета в Дзержинском районе было
воплощено в жизнь строительство нового по
мещения музыкальной школы № 4 по улице
ХХІІ партсъезда 32а за индивидуальным про
ектом общей площадью 3260 м 2 и концерт
ным залом на 240 мест.
В 2004 году школа изменила свое название
на Коммунальное внешкольное учебное за
ведение искусств “Криворожская городская
музыкальная школа № 4 ”

В 90 годы была проведена структурная ре
организация форм обучения. Кроме обуче
ния игре на музыкальных инструментах
были открыты классы изобразительного ис
кусства, хореографии, сольного пения (ака
демического и эстрадного). Таким образом,
музыкальная школа превратилась в специа
лизированный учебный центркомплекс эс
тетического воспитания детей в Дзержинс
ком районе. В настоящее время контингент
учеников составляет 505 детей и подростков.
Особое внимание и забота уделяется уче
никам льготных категорий. В рамках про
граммы “ ДетиУкраины ” и в соответствии с
Законом Украины “ О внешкольном образо
вании ” в школе бесплатно учатся 85 учени
ков: детиинвалиды, детисироты, дети, ли
шеные родительской заботы, дети из много
детных семей, дети из малообеспеченных се
мей.
В школе работает 45 опытных преподава
телей. Среди них 8 специалистов высшей ка
тегории, 15 преподавателям присвоены педа
гогические звания “преподавательметодист
” и “старший преподаватель ”. 14 бывших вы
пускников после окончания музыкальных ву
зов вернулись в родную школу и успешно ра
ботают в ней. В заведении создано 6 отделов
– фортепианный, народных инструментов,

духовых инструментов, струнносмычковых,
музыкальнотеоретических дисциплин,
сольного пения.
Эффективный вклад в творческие дости
жения школы вносят преподаватели: Л. Де
мина, Э. Прожогина, Л. Цуркан, Г.Пупкова, А.
Коваленко, Л. Петрик, О. Демина – фортепи
анный отдел; И. Калюжная, Н. Иванина, И.
Старовойтов, В. Гаренко – отдел народных ин
струментов; О. Калюжный, В. Онуфриенко,
А. Парфёнов – отдел духовых инструментов;
Н.Зайцева, В. Советова, Л. Петелько, Л. Дуб
рова – струнносмычковый отдел; В.Гребе
нюк, О.Долгова, Т. Афанасьева, Г. Єлькина –
отдел сольного пения; И. Мырзина, З.Квитка,
В. Дмитриева – отдел музыкальнотеорети
ческих дисциплин, И.Омельченко, Е. Василь
ева – класс изобразительного искусства, И.
Светлица – класс хореографии.
За 50 лет школу закончили свыше 2300 уче
ников. Заведение проводит плодотворную про
фориентационную работу – почти 300 выпуск
ников стали профессиональными музыканта
ми, известными исполнителями, преподавате
лями музыкальных школ, музыкальных учи
лищ и консерваторий, руководителями учеб
ных заведений и творческих коллективов. Сре
ди них лауреаты международных, всесоюзных
и всеукраинских конкурсов – Шаповал Сергей,

Нечипорук Денис, Сазонов Игорь, Таранчук Вя
чеслав, Демин Андрей, Гитин Владимир, арти
сты лучших национальных, симфонических
оркестров Киева, Москвы, СанктПетербурга –
Ткач Людмила, Кипень Сергей, Бакеев Максим,
Шефер Владимир, Антонюк Виталий, Панков
Анатолий и много других.
В школе создано 10 творческих ученичес
ких коллективовпобедителей Всеукраин
ских, областных и городских фестивалей и
конкурсов – хор младших классов, образцо
вый духовой оркестр, ансамбли скрипачей,
гитаристов, вокалистов младших и старших
классов, театр танца “Карнавал”, шоугруп
пы “Весна”, “Мозаика”, “ Звездочки”, ансам
бли малых форм – фортепианные, струнные,
народных и духовых инструментов.
Особой активностью и популярностью, вы
сокими творческими достижениями отлича
ется образцовый духовой оркестр (руководи
тель Калюжный О.И.), который проводит
большую культурнопросветительскую дея
тельность по пропаганде оркестровой духо
вой музыки, является лауреатом Всеукраин
ских, Международных, региональных кон
курсов и фестивалей.
Преподаватели и ученики школы прини
мают активное участие в культурной жизни
Дзержинского района и города, концертной
и пропагандистской деятельности, проводят
благотворительные филармонические кон
церты для учеников общеобразовательных
школ города, достойно представляются в ху
дожественных программах местного и Наци
онального телевидения.
На базе школы ежегодно проводятся тор
жественные мероприятия, юбилеи, фестива
ли, конкурсы учеников школ эстетического
воспитания, в частности, пианистов, духови
ков, баянистов и аккордеонистов, учеников
класса изобразительного искусства, творчес
ких объединений инвалидов, любителей ху
дожественной самодеятельности.
Сегодня музыкальная школа №4 является
одной из лучших в Кривом Роге и Днепропет
ровской области. В городском смотреконкур
се среди заведений культуры и искусства, по
священном 225летию Кривого Рога школа
награждена дипломом в номинации “Лучшее
учебное заведение культуры города”. В 2008
году по итогам государственной аттестации
специализированных учебных заведений ис
кусств отмечен высокий уровень её образова
тельной деятельности и дана оценка «аттес
тована с отличием».
За весомый вклад в дело музыкального вос
питания подрастающего поколения, актив
ное содействие музыкальной культуре реги
она, высокое профессиональное мастерство
педагогов музыкальная школа №4 награжде
на грамотами управлением культуры и туриз
ма Днепропетровской облгосадминистра
ции, грамотами и дипломами управления
культуры и туризма, управления образова
ния и науки исполкома Криворожского город
ского совета, областного комитета профсою
за работников культуры.
Широк и непрост круг задач в области дет
ского эстетического воспитания, которые
предстоит в дальнейшем решить педагоги
ческому коллективу музыкальной школы №4,
но нет никаких сомнений в том, что эти за
дачи будут успешно решены.
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О ТЕХ, КТО ВЕДЕТ К УСПЕХУ
Ровесником школы является отдел народных инструментов. В 1961 году в нём
обучалось свыше 20 учащихся в классе баяна, домры и работало всего 2 преподава(
теля – Шевченко Наталья Григорьевна – баян и Суржая Екатерина Степановна –
домра. В последующие годы в отделе успешно работали – баянисты Ворошилов
Юрий, Дёмин Валерий, Литвиненко Валерий, Николаев Юрий, Лавриненко Галина,
Прищепа Анатолий. Домристы – Краснова, Евстигнеева, Гайченко, Онищенко,
Иванина. Сегодня мы с благодарностью вспоминам Владимира Максимовича Бело(
ножко – преподавателя по классу баяна, который свыше 15 лет успешно возглавлял
и умело направлял работу отдела. Сейчас в отделе работают 6 преподавателей и
обучается свыше 90 учащихся. Среди них: гитаристы, домристы, баянисты, банду(
ристы. Многие из них успешно представляли школу на различных фестивалях и
конкурсах. Много лет заведует отделом специалист высшей категории, старший
преподаватель Калюжная Ирина Евстафьевна.
Кстати, свою первую наиболее высокую на
граду (диплом Министерства культуры УССР)
школа получила в 1977 году благодаря пред
ставителям отдела народних инструментов –
ансамблю народних инструментов, руководил
которым в то время преподаватель по классу
баяна Дёмин Валерий Алексеевич. Сейчас зву
чит пьеса из репертуара ансамбля тех лет
«Волжские припевки» в обработке Анатолия
Шалаева и аранжировке Дмитрия Ильина –
преподавателя Криворожского областного
музикального училища, в классе котрого учил
ся В. Дёмин. В составе ансамбля бывшие и
настоящие преподаватели и выпускники на
родного отдела: Наталья Гери, Наталья Ива
нина, Лариса Билецкая, Ирина Калюжная,
Жанна Павлишенец, Сергей Морозов, Олег
Старовойтов, Николай Костецкий.
Фортепианный отдел также создан в год от
крытия школы. 50 лет назад в нем обучалось
свыше 80 учащихся и работало 5 преподава
телей, и мы с благодарностью вспоминам их
– Ульянову Лидию Григорьевну, Фильштинс
кую Елизавету Михайловну, Файнштейн
Риту Иосифовну, Мазаеву Веру Григорьевну,
Безвершенко Дину Бенедиктовну. О высоком
педагогическом мастерстве преподавателей
класса фортепиано в те годы свидетельству
ют успехи их учеников, так из 12 первых вы
пускников пианистов – 7 поступило в музы
кальные училища.
За эти годы отдел окончили 1055 учеников.
Более 120 поступили в музыкальное учили
ще, а лучшие из них закончили консервато
рии и вернулись на работу в родную школу.
Сегодня на фортепианном отделе обучается
125 учащихся и работает 15 преподавателей.
Добрых слов заслуживают преподаватели,
которые в разные годы внесли достойный
вклад в становление, профессиональный
рост, творческие достижения фортепианно
го отдела. Это заведующие Файнштейн Р.И.,
Максимова А.Н., Мартынова Р.В., Палий Э.Н.
Дёмина Л.А., которая работает преподавате
лем по классу фортепиано 45 лет и последние
15 лет возглавляет самый большой отдел шко
лы, является специалистом высшей катего
рии и старшим преподавателем.
Много лет плодотворно работают и вносят

достойный вклад в успехи отдела преподава
тели – Пупкова Галина Михайловна, Прожоги
на Эвелина Валентиновна, наша выпускница
Цуркан Людмила Витальевна, Дудина Татья
на Ивановна, Дёмина Елена Валерьевна, Ко
валенко Анжела Владимировна, Петрик Ли
лия Владиславовна и другие преподаватели.
Учащиеся их классов показывают высокие
результаты в городских и областных фестива
лях и конкурсах юных пианистов.
Класс изобразительного искусства создан в
1997 году. Тогда в нём начали обучение 30 уче
ников. К работе в нём был приглашен випуск
ник художесвеннографического факультета
КПУ О. Шевченко.
Юные художники, благодаря высокому про
фессиональному мастерству своих преподава
телей, занимали наивысшие места на регио
нальных выставках и конкурсах.
На базе школы, благодаря инициативе пе
дагога Омельченко И.А., при поддержке адми
нистрации основан городской ученический
конкурс «Навчальний малюнок», который в
дальнейшем способствовал появлению других
конкурсов для учеников художественных от
делений музыкальных школ и художествен
ных школ города. К 50 летию школы учащие
ся художественного отделения подготовили
выставку своих работ, посвященных юбилею
школы.
Отдел струнносмычковых инструментов
основан в 1963 году. В разные времена в отде
ле работали такие опытные педагоги, как До
рин, Копп, Крускаль, Черноусов и многие дру

гие известные педагоги. К 2011 году отдел вы
пустил свыше 150 учеников. Большой личный
вклад в развитие и повышение авторитета от
дела внесла преподаватель по классу скрипки,
заместитель директора по учебной работе 
Зайцева Надежда Сергеевна. Много её учени
ков стали профессиональными музыкантами,
которые с успехом работают в различных сим
фонических оркестрах, музыкальных школах
города, в том числе и в родной школе. Сейчас
возглавляет отдел бывшая ученица Надежды
Сергеевны – Петелько Людмила Александров
на. В отделе обучается 50 учеников, создан
ансамбль скрипачей (руководитель Советова
В.А.) Преподаватели отдела проводят большую
работу по расширению контингента учащих
ся, приобщая к обучению игре на скрипке ода
ренных детей.
Весомый вклад в высокие показатели в учеб
новоспитательной работе и подготовке уче
ников академического вокала осуществляют
педагоги Светлана Гребенюк, Оксана Долгова,
Валентина Арсенюк. Сейчас в отделе обучают
ся свыше 40 учеников академического пения,
созданы хор младших классов (руководитель
Долгова), вокальные ансамбли младших и
старших классов (руководители Гребенюк и
Михайлиди). На региональных конкурсах
«Співоча весна» и «Соловейко» – хор, ансамбли
младших классов и солисты классов академи
ческого вокала постоянно занимают первые
места. Среди учащихся струнносмычковых
инструментов много талантливых детей, сре
ди них воспитанник преподавателя В. Совето
вой, обладатель гранпри фестиваля «Юный
скрипач» 2010 2011 г.г. Армен Григорян.
Особой популярностью пользуется ан
самбль гитаристов, участник и победитель го
родских фестивалей и конкурсов.
Отдел сольного пения начал свою работу с
открытия класса эстрадного вокала, руково
дила которым с 1998 года выпускница школы
Тамара Афанасьева. Тамара Леонидовна обла
дает хорошими организаторскими и профес
сиональными способностями, умением рас
познать среди детей 56летнего возраста бу
дущих юных талантливых учащихся эстрад
ного пеня. С первых дней своей деятельности
класс эстрадного вокала показывает высокие
результаты, принимает активное участие во
многих торжественных районных и городских
мероприятиях. Выступления учеников клас
са Афанасьевой стали украшением многих
концертов. С 2006 года в классе эстрадного
пения работает перспективный, любящий
свою профессию и детей преподаватель Г. Ель
кина.
Особой популярностью пользуется создан
ное педагогом Афанасьевой детское вокальное
трио «Мужики» – лауреат международных, Все
украинских и региональных конкурсов.
Недавно из Киева вернулась Федотова Со
фийка, которая принимала участие в финале
Всеукраинского телевизионного конкурса
«Крок до зірок», основателем и председателем
жюри которого является ректор Национально
го университета культуры и искусств М. По
плавский. София получила из его рук диплом
лауреата.

В 2002 году был создан театр танца «Кар
навал», которым бессменно руководит препо
даватель Е.Светлица. В настоящее время в
классе хореографии обучается свыше 30 уча
щихся. Ансамбль «Карнавал» часто пригла
шают принять участие в концертних меро
приятиях не только Дзержинского района,
нашего города и в других регионах Украины.
Ансамбль победитель Всеукраинских, обла
стных фестивалей и конкурсов.
В 1962 году в школе начал свою работу
класс духовых инструментов, который воз
главлял Панков Александр Дмитриевич, один
из старейших преподавателей, проработав
ший в коллективе с 1961 по 1994 год.
Среди преподавателей, внесших достой
ный вклад в успехи духового отдела в разные
годы, сегодня мы с благодарностью называ
ем: Панкова, Чеховскую, Кравца, Тамбовце
ва, Калюжного, Парфёнова, Онуфриенко
Виктора Васильевича – заведующего отделом
духових инструментов Криворожского об
ластного училища, который работает в шко
ле свыше 25 лет и воспитал много ярких му
зыкантов.
За 50 лет класс духових инструментов за
кончили свыше 150 учеников, многие из ко
торых стали лауреатами Всесоюзных, Всеук
раинских и международных конкурсов, арти
стами известных симфонических оркестров
и театров оперы и балета – Большого акаде
мического театра оперы и балета России г.
Москва, большого симфонического оркестра
имени Мравинского г. СанктПетербург, На
циональной оперы и балета г. Киев, препода
вателями музыкальных школ, училищ, руко
водителями коллективов художественной са
модеятельности. С 2002 года класс духовых
инструментов преобразован в отдел духовых
инструментов, руководит которым Калюж
ный Олег Иванович. Особой популярностью,
высокими творческими достижениями отли
чается образцовый духовой оркестр школы,
созданный в 1962 году Александром Панко
вым. Оркестр проводит большую культурно
просветительскую работу по пропаганде и
популяризации оркестровой и духовой музы
ке, является лауреатом Всеукраинских и
международных конкурсов.
Авторитет и достижения оркестра нераз
рывно связаны с деятельностью его руково
дителя – Олега Калюжного, специалиста выс
шей категории, руководителяметодиста.
Олег Иванович руководит оркестром с 1992
года. Ему присвоено звание «образцовый»,
которое оркестр успешно защищает по сегод
няшний день. В следующем 2012 году коллек
тив будет отмечать своё 50ти летие.

16

Офіційно

«Єднання поколінь», №6 (8) 2011 р.

Пенсійна реформа в дії
Перерахунки пенсій з 1 грудня 2011 року
відповідно до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2011 рік”
Згідно із прийнятим Законом України “Про Державний бюджет
України на
2011 рік” прожитковий мінімум для осіб, які втратили працез3
датність з 01.12.2011 року складає 800,00 грн.
Перерахунки провадяться, виходячи з нового розміру прожитко3
вого мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність
з 01.12.2011, зокрема:
3 пенсіонерам, в яких основний розмір пенсії (без урахування над3
бавок та доплат) було встановлено на рівні розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
3 Шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах більше
15 років, мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні з
01.12.2011 року 3 2400 грн. на місяць (три розміри прожиткового
мінімуму).
3 Пенсіонерам, в яких основний розмір пенсії (без урахування над3
бавок та доплат) встановлено на рівні, що перевищує мінімальний,
доплату за понаднормовий стаж буде обчислено, виходячи з нового
розміру прожиткового мінімуму 800,00 грн.
Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втра
тили працездатність, з 01.12.2011 року – 800 грн. провадиться
перерахунок мінімальних розмірів пенсій, доплат, підвищень, до
даткової пенсії, компенсаційних виплат призначених відповід
но до чинного законодавства, а саме:
* пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про
пенсії за особливі заслуги»,
* державної соціальної допомоги до прожиткового мінімуму осо3
бам, яким виповнилося 100 років,
* мінімального розміру пенсії по втраті годувальника,
* мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей
військовослужбовців,

* підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантій їх соціального захисту»,
* підвищень учасникам війни,
* підвищень учасникам війни, нагородженим медаллю,
* мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової
служби та членам їх сімей, призначених відповідно до Закону Ук3
раїни “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ3
би та деяких інших осіб ”,
* надбавки на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”,
* довічної державної стипендії відповідно до указу Президента №
358/2006,
* підвищень, передбачених Законом України «Про жертви нацис3
тських переслідувань»,
* додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та компенсацій3
ної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України
«Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внас3
лідок Чорнобильської катастрофи»,
* державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з чис3
ла військовослужбовців 1,2,3 груп,
* державної соціальної допомоги на догляд іншим інвалідам війни,
* мінімальний розмір пенсії відповідно до Закону України «Про
підвищення престижності шахтарської праці»,
* щомісячна доплата до пенсій по втраті годувальника членам сім’ї
шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на ви3
робництві або профзахворювання.
Перерахунок надбавки, передбаченої Законом України “Про до3
норство крові та її компонентів” провадиться виходячи із розміру
прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з
01.12.2011 року – 953,00 грн.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!
У зв’язку з веденням в дію з 01.10.2011
року Закону України «Про заходи щодо за3
конодавчого забезпечення реформування
пенсійної системи» внесено зміни в Закон
України «Про загальнообов’язкове держав3
не пенсійне страхування».
Відповідно до змін до статті 42 Закону Ук3
раїни «Про загальнообов’язкове державне пен3
сійне страхування» працюючим пенсіонерам
розмір пенсії, обчислений відповідно до статті
28 цього Закону, не перераховується у разі
збільшення розміру прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
При цьому, якщо розмір пенсійної випла3
ти для працюючих пенсіонерів з урахуван3
ням перерахованих надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, компенсаційних вип3
лат, індексації та індексації за листопад
2011 року, цільово ї грошов ої допомо ги,
інших доплат, в тому числі доплати до по3
передн ього розмір у та без урахув ання
пенсії за особливі заслуги, менше прожит3
кового мінімуму для осіб, які втратили пра3
цездатність, визначається розмір щомісяч3
ної адресної допомоги в сумі, що не виста3
чає до прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Виплата перерахованих пенсій буде про3
ведена у грудні 2011 року.

Підвищення пенсійних виплат громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Кабінетом Міністрів України прийнято
постанову від 23.11.2011 №1210 «Про
підвищення рівня соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
Зазначеною постановою передбачено для
інвалідів – ліквідаторів аварії на ЧАЕС:
* осучаснити заробітну плату до 2006 року
( як для всіх пенсіонерів України) та з 1 січня
2012 року здійснити перерахунок пенсій,
* збільшити розмір додаткової пенсії за
шкоду, заподіяну здоров’ю, для інвалідів І гру3
пи до 50% прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, для інвалідів ІІ
групи – до 40%, для інвалідів 3 групи – до 30%.
* встановити з 1 січня 2012 року
мінімальний розмір пенсійної виплати ( з
урахуванням надбавок, підвищень, додатко3
вих пенсій, цільової грошової допомоги, сум

індексації та інших доплат до пенсій, встанов3
лених законодавством, крім пенсій за особ3
ливі заслуги перед Україною) у відсотках до
прожиткового мінімуму для осіб, які втра
тили працездатність, для інвалідів – учас3
ників ліквідації аварії на ЧАЕС: І групи –
285%, ІІ групи – 255%, ІІІ групи – 225%.
Постановою Кабінету Міністрів України
від 23.11.2011 №1210 передбачено також
збільшення мінімальної пенсії по інвалі
дності інвалідам, щодо яких встановлено
причинний зв’язок інвалідності з Чорно
бильською катастрофою, з 1 січня 2012
року до 100 відсотків прожиткового мініму3
му для осіб, які втратили працездатність, а з
1 липня 2012 року :
* для інвалідів цієї категорії І групи до 150%
прожиткового мінімуму для осіб, які втрати3
ли працездатність,

* для ІІ групи – до 125%,
* для ІІІ групи – до 110%
та встановлення для цієї категорії
інвалідів додаткових пенсій:
* для інвалідів І групи – 36% прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
* для ІІ групи – 24%,
* для ІІІ групи – 18%.
Раніше додаткова пенсія відповідно до
груп інвалідності виплачувалася на рівні 30,
20, 15 % прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Для непрацездатних осіб, які втратили го3
дувальника внаслідок Чорнобильської ката3
строфи, при призначенні пенсій по втраті
годувальника передбачається осучасни
ти заробітну плату до 2006 року (як для всіх
пенсіонерів України) та провести перерахун3
ки пенсій. Крім того, збільшити з 10 до 12 %

прожиткового мінімуму для осіб, які втрати3
ли працездатність, розмір щомісячної ком3
пенсації сім’ям за втрату годувальника.
Особам, що належать до 2 – 4 категорії, з 1
липня 2012 року щомісячна додаткова пен3
сія за шкоду, заподіяну здоров’ю, виплачу3
ватиметься у таких розмірах:
* особам, що належать до категорії 2 3 18 %
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність (станом на 1.12.2011 ця
виплата складає 15% прожиткового мініму3
му для осіб, які втратили працездатність ),
* особам, що належать до категорії 3 – 12
% (станом на 1.12.2011 3 10%),
* особам, що належать до категорії 4 –6%
(станом на 1.12.2011 3 5%)
Добірку підготувало
Управління Пенсійного фонду України
в Саксаганському районі

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

Тираж «Енциклопедії
Криворіжжя»
очень ограничен!

Журналіст Володимир
Бухтіяров написав
книгу «Придніпровці
за Піренеями»

Криворізький етюд. Наша перлина

Вона присвячена подіям 193631939 рр.,
коли в Іспанії палало полум’я грома3
дянської війни. Реакція виступила
проти республіки. На боці генерала3
заколотника Франко виступили Іта3
лія та Німеччина. На допомогу наро3
ду Іспанії прийшли добровольці з 533ох
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

