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ВІД УПОРЯДНИКІВ 
 
                                                 Шановні читачі! 
 
Пропонуємо вашій увазі бібліографічний покажчик, присвячений історії 

заснування, становлення та розвитку заводу «Червона зірка», його робітникам, 
інженерно-технічним працівникам, винахідникам та раціоналізаторам, які 
своєю невтомною працею створювали і продовжують створювати посівну та 
ґрунтообробну техніку високого рівня на основі нових технологій з метою 
максимального задоволення потреб споживачів. 

Основним джерелом добору матеріалів для покажчика стала газета 
«Кіровоградська правда». Обласна громадсько-політична газета видається з 
1918 року. Для покажчика ця газета взята не випадково, бо саме це видання 
відігравало важливу роль в житті міста та області. Хронологічні рамки добору 
публікацій – 1947-2018 роки. Укладачами проведено велику роботу по відбору 
матеріалів. Починаючи з 1947 року (саме з цього року «Кіровоградська правда» 
зберігається у фондах бібліотеки) і до 2006 р. матеріали опрацьовано de visu. З 
2007 по 2018 роки – в САБ «ІРБІС» на основі баз даних Кіровоградської 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д.І. Чижевського.  Відбір 
матеріалу розпочато у березні і закінчено у грудні 2018 року. Більшість описів, 
що входять до покажчика, супроводжуються анотаціями.  Загальна кількість 
бібліографічних описів – 1873. Бібліографічний опис та скорочення слів 
здійснено у відповідності з Державними стандартами України: ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. 
Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. 
Загальні вимоги та правила».  

Покажчик впорядковано за такими розділами: 
І. Історія створення заводу. 
ІІ. Економічний та техніко-технологічний розвиток підприємства. 
ІІІ. Завод : особистості та долі. 
ІV. Основна продукція. Сільськогосподарські машини та знаряддя. 
V. Суміжна продукція. Товари народного вжитку. 
VI. Суспільно-політичне та культурне життя заводу. 
 У межах розділів — за роками та за абеткою прізвищ авторів і назв статей. 

До уваги користувачів : у кінці видання міститься іменний покажчик, в 
якому номери позицій в дужках подаються у випадку, коли в статті мова йде 
про  певну особу,  яка не є автором публікації. 

 Електронну версію покажчика розміщено на веб-сайті Кіровоградської 
ОУНБ імені Д.І. Чижевського за адресою: http://library.kr.ua/. Всі побажання та 
відгуки прохання надсилати за названою адресою.  

Матеріали покажчика віддзеркалюють життя заводу за понад півтора 
століття, вони є невичерпною інформаційною базою не тільки для знайомства з 
історією та діяльністю заводу, а й для наукових досліджень. 

 
 

 

http://library.kr.ua/
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ПЕРЕДМОВА 
 
 Невелика степова річка Інгул спокійно несе свої води в Південний Буг. На 
її березі розташувалося місто Кропивницький ( Кіровоград). З якої б сторони не  
під’їжджати до нього, перш за все, видно високі корпуси цехів  Публічного 
акціонерного товариства «Ельворті» (Кіровоградський завод 
сільськогосподарських машин «Червона зірка», Кіровоградський ордена 
Жовтневої Революції і ордена Трудового Червоного Прапора завод 
сільськогосподарських машин «Червона зірка», ВАТ «Червона зірка»), 
найстарішого підприємства міста. 
 Морозним лютневим ранком 1874 року місцеві жителі могли побачити на 
своїх вулицях двох схожих один на одного іноземців. Це були англійські 
підприємці брати Роберт і Томас Ельворті, які в цьому ж році заснували в місті 
Єлисаветград (нині Кропивницький) майстерню по збірці, регулюванню і 
підготовці сівалок  на продаж. Площу на цю майстерню орендували на 
сусідньому заводі. Працювало в майстерні 12 робочих. Попит на сівалки був 
великий і брати Ельворті почали будівництво заводу по виготовленню кінних 
сівалок, пізніше дробарок, маслобойок, млинів та іншого 
сільськогосподарського інвентарю. За короткий час були побудовані ливарний, 
ковальський, деревообробний цехи та інші споруди. Завод набирав потужності, 
розширювався, збільшував випуск машин. У 1882 році сівалка заводу 
«Ельворті» отримала першу нагороду на міжнародній виставці - срібну медаль. 
 В 1908 році братами Ельворті було засновано Акціонерне товариство «Р. і 
Т. Ельворті». В кінці ХIХ століття на заводі працювало 1,5 тисяч чоловік, а вже 
в 1913 році — 3 тисячі. Після смерті Томаса повноправними господарями 
заводу стали його брат Роберт та близькі родичі. Після революції 1917 року 
Роберт Ельворті покинув місто і більше сюди не приїздив. 
 Брати Ельворті створили при заводі бібліотеку, трупу самодіяльного 
заводського театру, свій оркестр, спортивний зал. Як істинний англієць, Роберт 
Ельворті прийняв безпосередню участь у створенні першої футбольної команди 
міста із залученням своїх заводчан. 
 В 2004 році, у відзначення 130-річчя створення заводу, був  споруджений 
пам’ятник засновникам заводу — братам Роберту і Томасу Ельворті, на 
відкриття якого прибули з Англії потомки Роберта Ельворті, які також внесли і 
свою долю в спорудження пам’ятника та оформлення музею заводу. 
 Після Жовтневої революції 1917 року підприємство почало занепадати. У 
квітні 1919 року завод «Ельворті» був націоналізований. У 1922 році його 
перейменували в завод «Червона зірка». 
 У 20-30-ті роки ХХ сторіччя завод продовжував випуск сівалок різного 
призначення: молотарок, зерноочисних машин, бурякозбиральних комбайнів та 
іншої сільськогосподарської техніки. В 1929 році на заводі створена перша в 
країні тракторна сівалка Т-1. 
  У воєнні роки  завод був майже повністю зруйнований, було зруйновано 
більше 84 % всіх виробничих приміщень. Відновлення заводу «Червона зірка» 
почалося вже після звільнення Кіровограда від німецько-фашистських 
загарбників. 
  До 1950 року завод в основному був відновлений, а по виробництву 
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сільгоспмашин перевершив довоєнний рівень. За перше десятиліття після війни 
спеціальним конструкторським бюро заводу, технічними службами були 
створені 45 найменувань посівних машин. 
 Починаючи з 1945 року завод виготовив: в 1961 році — мільйонну, в 1971 
році — двохмільйонну, а в 1983 році — тримільйонну сівалку. 
 Посівні машини з маркою «Червона зірка» експортувались в 36 країн 
світу, були представлені на багатьох міжнародних виставках і ярмарках, де 
неодноразово відмічались нагородами. Високий технічний рівень виробництва 
давав можливість випускати, крім посівної техніки, більше 250 найменувань 
товарів народного вжитку. 
 В останні роки ХХ століття, після розпаду СРСР і набуття Україною 
незалежності, завод продовжив боротьбу за виживання. Це були складні роки в 
житті заводу. 

В 1993 році в ході корпоратизації завод перетворюється у Відкрите 
Акціонерне Товариство «Червона зірка». З цього періоду починається підйом 
виробництва: були організовані нові цехи, налагоджено випуск нових 
сільськогосподарських машин. 
 22 квітня 2016 року ВАТ «Червона зірка» перейменовано у Публічне 
Акціонерне Товариство «Ельворті». 
 Плинуть роки, а більш як вікова історія заводу продовжується... 

 
Наталія Івахнюк, бібліотекар відділу 

документів з економічних, технічних та природничих наук  
ОУНБ ім. Д. Чижевського                                       
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І. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ 
 

1948 
 

1. Кошванець Є. Знову в строю : До відбудови заводу «Червона зірка» / Є. 
Кошванець // Кіровоградська правда. – 1948. – 12 листопада. – С. 3 

Начальник будівельного управління Є. Кошванець розповідає про 
відбудову заводу «Червона зірка» після Великої Вітчизняної війни. 

 
1949 

 
2. Попов Г. Різкі зміни / Г. Попов // Кіровоградська правда. – 1949. – 8 січня. 
– С. 5 

У статті розповідається про відбудову заводу «Червона зірка» та 
нарощування темпів виробництва з 1944 року по 1949 рік. 
 

1954 
3. 80-річчя заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. 1954. – 2 липня. 
– С. 1 
 Про відзначення 80-річчя заснування підприємства та нагородження 
кращих машинобудівників за довголітню роботу і високу продуктивність праці. 
 

1957 
 
4. Гірке минуле // Кіровоградська правда. – 1957. – 20 квітня. – С. 3 

В статті розповідається про заснування заводу братами Ельворті та про 
важкі умови праці для робітників. 

 
5. Ельворті – «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1957. – 27 березня. 
– С. 2 

У статті розповідається про перейменування заводу та його перебудову. 
 
6. Пам’ятні дати // Кіровоградська правда. – 1957. – 27 березня. – С. 2 

Про найвизначніші дати в процесі становлення та розвитку заводу. 
 
7. Революційні традиції // Кіровоградська правда. – 1957. – 27 березня. – С. 2 

Про шлях, пройдений робітничим колективом за роки з 1905 по 1917 рік. 
 

1958 
 
8. 14 років з дня визволення Кіровограда від фашистських загарбників // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 8 січня. – С. 3 : фото 

Про руйнування та збитки заподіяні місту Кіровограду у роки Великої 
Вітчизняної війни, у тому числі і заводу «Червона зірка». 
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1960 
 
9. Дмитренко П. Естафета в надійних руках / П. Дмитренко // 
Кіровоградська правда. – 1960. – 4 грудня. – С. 4 

Про історію комсомолу заводу. 
 

1961 
 

 
10. Батін Ю. Історія «Червоної зірки» / Ю. Батін // Кіровоградська правда. – 
1961. – 28 березня. – С. 3 

Про відкриття виставки в обласному музеї, присвяченої історії заводу. 
 

1967 
 
11. Безтака П. Мечі і рала: завод «Червона зірка» у Великій Вітчизняній війні 
/ П. Безтака // Кіровоградська правда. –1967. – 22 червня. – С. 3 

Про роботу заводу в роки гітлерівської окупації, про групи патріотів-
підпільників, які не схилили голів перед загарбниками, про ратні подвиги 
червонозорівців на фронтах Великої Вітчизняної війни. 
 
12. Зінченко В. Крізь бурі і грози / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1967. – 4 липня. – С. 3 

Про поповнення кімнати-музею матеріалами про Володимира 
Терентійовича Бондаренка, колишнього робітника заводу, активного учасника 
Жовтневої революції та громадянської війни, життя якого обірвалося в дні 
Великої Вітчизняної війни. 
 
13. Піскунов Г. Його знали на заводі / Г. Піскунов // Кіровоградська правда. – 
1967. – 7 квітня. – С. 4 

Про музей історії заводу, який поповнився новими експонатами про 
Михайла Ілліча Бондаренка, який тривалий час працював в деревообробному 
цеху та здобув любов і повагу колективу робітників. 
 

1974 
 
14.  Моторний О. Історія двічі орденоносного / О. Моторний // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 13 листопада. – С. 3 

Про книжку «Червона зірка», яка включає короткий нарис з історії заводу, 
що вийшла у видавництві «Промінь» (серія «Історія фабрик і заводів»). Книгу 
присвячено сторічному ювілею заводу. 
 
15. Нагорний О. Червоний директор / О. Нагорний // Кіровоградська правда. –
1974. – 7 липня. – С. 4 : фото 

Стаття директора Кіровоградського обласного державного архіву про 
директора заводу «Червона зірка» Прокопа Авдійовича Заривайка, який 
очолював завод понад сім років з березня 1922 року. 
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16. Спектор Д. У розквіті : Фоторепортаж / Д. Спектор, Г. Зубенко // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 9 липня. – С. 1 : фото 

Стаття до 100-річчя заводу, яка присвячена трудовим будням. 
 
17. Мазуренко Є. «Все для фронту, все для перемоги» / Є. Мазуренко // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 7 травня. – С. 4 

Про відбудову заводу після звільнення м. Кіровограда (нині 
Кропивницького) від німецько-фашистської окупації. 
 

1977 
 
18. Волощук З. Молодість старого заводу / З. Волощук // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 10 лютого. – С. 2 
 

1982 
 
19.  Гончаренко В. Правофлангові / В. Гончаренко // Кіровоградська правда. – 
1982. – 30 грудня. – С. 1–2 
 Від історії – до сьогодення багатотисячного колективу червонозорівців 
йдеться в статті. 
 
20. Колесникова Л. Молодість флагмана: і підняли з руїн / Л. Колесникова // 
Кіровоградська правда. – 1982. – 18 травня. – С. 2 
 Автор статті – учасниця відбудови підприємства після фашистської 
навали – ділиться спогадами, як з руїн піднімали завод і яку активну участь в 
цьому приймала заводська комсомольська організація. 
 
21. Сидяк П. Молодість флагману: віхи зростання / П. Сидяк // 
Кіровоградська правда. – 1982. – 18 травня. – С. 2 
 Автор статті – голова ради ветеранів заводу – згадує перші роки після 
громадянської війни, коли завод нагадував покинутий будинок – вибиті шибки, 
напіврозібрані верстати. Про червонозорівську юнь, яка разом з усіма 
відбудовувала завод, йдеться в статті. 
 

1983 
 
22. Бабіч В. Яскраві віхи / В. Бабіч // Кіровоградська правда. – 1983. – 29 
липня. – С. 3 

Про історію створення більшовицької організації на заводі «Ельворті» та 
видатних червонозорівців: Тарана О. Г, бригаду формувальників ливарного цеху 
на чолі з В. І. Гетьманцем. 
 
23. Романюк А. Є тримільйонна! /А. Романюк // Кіровоградська правда. – 
1983. – 9 липня. – С. 1 

Про сходження з конвейєра заводу тримільйонної, за післявоєнний період, 
сівалки та важкий шлях відбудови заводу. 
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1985 
 
24. Горицвіт Ю. З гордою маркою «ЧЗ» / Ю. Горицвіт // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 22 січня. – С. 4 

Про оригінальний пам’ятник праці багатотисячного колективу заводу. Від 
маленької кінної сівалки, виготовленої на заводі, до сучасної з маркою «ЧЗ» – 
шлях у сто років. 

 
25. Євгененко В. Розповість пересувна виставка / В. Євгененко // 
Кіровоградська правда. – 1985. – 22 лютого. – С. 3 : фото 

Про роботу музею історії заводу, де зібрано безліч експонатів та 
фотодокументів, які дозволяють організовувати пересувні стенди-виставки, що 
експонуються у цехах підприємства і в підшефних ПТУ. 
 

1987 
 
26. Матівос Ю. Арсенал Червоної гвардії Єлисаветграда : Кіровоград, вулиця 
Орджонікідзе, корпус заводу «Червона зірка» / Ю. Матівос // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 16 серпня. – С. 3 

Про створення загонів Червоної гвардії у цехах заводу Ельворті (тепер 
виробниче об‘єднання по сівалках «Червона зірка»). 
 

1991 
 
27. Бонфельд С. Червонозорівці – фронту / С. Бонфельд // Кіровоградська 
правда. – 1991. – 11 квітня. – С. 3 

Автор статті, член обласного літоб’єднання, колишній робітник ливарного 
цеху заводу п/я № 704 згадує про роботу підприємства у роки Великої 
Вітчизняної війни. 
 

1994 
 
28. Гарас А. Виробниче, людське // Кіровоградська правда. – 1994. – 7 липня. 
– С. 3 

Розповіді про життя, переплетене з історією заводу, ветеранів-
червонозорівців: Івана Михайловича Гоца та Олексія Івановича Воловича. 

 
29. Гутник В. «Червона зірка» в 120, звичайно, – старожил. Але старість їй не 
судилася // Кіровоградська правда. – 1994. – 7 липня. – С. 3 

Про історію створення заводу та його відбудову у післявоєнні роки 
розповідає у статті генеральний директор ВТО «Червона зірка». 

 
30. Вони очолювали «Червону зірку» // Кіровоградська правда. – 1994. – 7 
липня. – С. 3 

Про музей заводу «Червоної зірки» та список директорів і роки їх 
керування заводом. 
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1995 
 
31. Корінь Т. Від онука Ельворті / Т. Корінь // Кіровоградська правда. – 1995. 
– 15 червня. – С. 1 : фото 

Майкл Кларксон Вебб, нащадок Ельворті, приїхав до Кіровограду із 
подарунками для музею «Червоної зірки». 
 

1996 
 

32. Ножнов М. Подвиг під Пензою / М. Ножнов // Кіровоградська правда. – 
1996. – 20 серпня. – С. 3 

Про самовіддану працю евакуйованих червонозорівців у місті Кам’янці 
під Пензою на заводі «Бєлинськсільмаш», побудованому у 1941 році власними 
силами. Завод випускав для фронту боєприпаси. 
 

1998 
 
33. Ножнов М. Національна годість України /М. Ножнов // Кіровоградська 
правда. – 1998. – 24 грудня. – С. 3 : фото 

Про історію створення та продукцію заводу «Червона зірка» розповідає 
інженер, головний спеціаліст ВАТ «Кіровоградський ПКІ Грунтосівмаш» автор 
статті. 
 

1999 
 

34. Підлуський І. За ніби тихою прохідною : До 125-річчя з дня заснування 
«Червоної зірки» / І. Підлуський // Кіровоградська правда. – 1999. – 11 березня. 
– С. 2 
 
35. Підлуський І. Тут і чужого навчаються, і свого не цураються : «Червоній 
зірці» – 125-років / І. Підлуський // Кіровоградська правда. – 1999. – 10 липня. – 
С. 2 : фото 

 Інтерв’ю з головою правління ВАТ «Червона зірка» Олександром 
Дмитровичем Саінсусом про історію заснування підприємства . 

 
2000 

 
36. Корінь А. Як англійці «Червону зірку» засвітили / А. Корінь // 
Кіровоградська правда. – 2000. – 30 березня. – С. 1 
 Про краєзнавче видання П. Босого «Іноземні підприємці в Україні». 
 

2002 
 
37. Попович Л. Нащадки Ельворті – на історичній батьківщині / Попович Л. // 
Кіровоградська правда. – 2002. – 14 вересня. – С. 1 
 
38. Попович Любов. Нащадки Ельворті – на історичній Батьківщині / Любов 
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Попович // Кіровоградська правда. – 2002. – 14 вересня. – С. 1 
 Про візит на Кіровоградщину нащадків Ельворті – засновників заводу 
«Червона зірка»: онука Майкла Кларсона Вебба, онуки Урсули Норман та її 
сина Чарльза Нормана. 

2004 
 
39. Малик А. Ельворті повернулися до Кіровограда / А. Малик // 
Кіровоградська правда. – 2004. – 13 липня. – С. 1 

На території ВАТ «Червона зірка» відкрито пам’ятник Роберту та Томасу 
Ельворті, які 130 років тому відкрили першу майстерню з ремонту 
сільськогосподарської техніки, яка згодом переросла у виробництво цієї 
техніки. На церемонії, крім представників громадськості та місцевої влади, були 
присутні внуки Ельворті. 

 
40. Роберт і Томас Ельворті знову на своєму заводі // Кіровоградська правда. – 
2004. – 8 липня. – С. 1 

10 липня 2004 року біля прохідної ВАТ «Червона зірка» відкрито 
пам’ятник братам Ельворті. 

 
41. Юрченко О. Р. Ельворті навчив би сьогодні багатьох бізнесменів / О. 
Юрченко // Кіровоградська правда. – 2004. – 15 червня. – С. 2 
 
42. «Червоній зірці» – 130 років // Кіровоградська правда. – 2004. – 10 липня. 
– С. 1 

Стаття містить привітання Президента України та голів 
облдержадміністрації та обласної ради. 

 
2005 

 
43. Петер Тетяна. «Червона зірка»: третє народження / Т. Петер // 
Кіровоградська правда. – 2005. – 26 лютого. – С. 2 

Третім народженням підприємства (після створення ельвортівських 
майстерень 131 рік тому і післявоєнної відбудови у 1944-му) назвав нинішній 
етап розвитку флагмана сільськогосподарського машинобудування його 
керівник – генеральний директор ВАТ «Червона зірка» О. Саінсус. 

 
2006 

 
44. Полулях С. Кого захищають профспілки? / С. Полулях // Кіровоградська 
правда. – 2006. – 4 квітня. – С. 2 

Про презентацію книги історика Анатолія Богульського «100 років на 
захисті прав і інтересів трудящих», в якій приділяється увага історії заводу 
Ельворті та умовам праці робітників. 

 
2013 

 
45. Дьомін Олег. Профспілковий рух зароджувався на заводі «Ельворті» / 
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Олег Дьомін // Кіровоградська правда. – 2013. – 3 вересня. – С. 6 
У жовтні 2013 року відзначалась офіційна дата – 65-річчя обласної 

федерації профспілок, а зародився профспілковий рух на заводі Ельворті. В 
основу статті лягли публікації в газеті «Голос Юга», спогади робітників заводу, 
архівні документи, фотографії. 

 
46. Матівос Ю. «Червона зірка» у двох вимірах / Ю. Матівос // 
Кіровоградська правда. – 2013. – 14 травня. – С. 5 : фото 

Стаття містить рідкісну інформацію про діяльність підприємства 
«Червона зірка» у воєнні роки. 
 

2015 
 
47. Багацький Леонід. Таємниці індустріалізації / Леонід Багацький // 
Кіровоградська правда. – 2015. – 11 вересня. – С. 10 : фото 

Про індустріалізацію в СРСР, якій дав старт ХV з’їзд ВКП (б): невідомі 
факти та події. Йдеться також і про Єлисаветградщину, у тому числі «Червону 
зірку». 
 

2016 
 
48. Багацький Леонід Від заводу Ельворті до складів Брайченка і їдальні 
Грановського / Леонід Багацький // Кіровоградська правда. – 2016. – 23 грудня. – 
С. 10 
 

2017 
 
49. Маринець Наталка. У Житомирській області знайшли кінний привід 
виробництва Ельворті / Наталка Маринець // Кіровоградська правда. – 2017. – 
18 серпня. – С. 2 : фото 

У селі Федорівка Житомирської області жителі знайшли кінний привід 
виробництва заводу братів Ельворті, що працював у Єлисаветграді. Історичну 
знахідку передадуть музею завода. 

 
50. Попович Любов. «Ельворті» шукає для музею стару сільськогосподарську 
техніку свого виробництва / Любов Попович // Кіровоградська правда. – 2017. – 
15 серпня. – С. 2 

«Ельворті» шукає для свого музею зразки сільськогосподарської техніки, 
яка випускалася заводом протягом 19-20 століть. 
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II. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

 
1947 

 
51. Беленький Ф. Чому погано працює наш цех / Ф. Беленький // 
Кіровоградська правда. – 1947. – 2 березня. – С. 1 

У статті робітники інструментального цеху пояснюють причини 
відставання від планових показників та колективно вирішують шляхи їх 
подолання. 
 
52. Завод «Червона зірка» не повинен відставати! // Кіровоградська правда. – 
1947. – 6 квітня. – С. 1  
 У статті розкриваються причини відставання заводу «Червона зірка» по 
виробництву сівалок. 
 
53. Зневажливе ставлення до використання техніки // Кіровоградська правда. 
– 1947. – 12 липня. – С. 4 
 
54. Клочко І. Усунути всі перешкоди, що заважають піднесенню 
продуктивності праці / І. Клочко // Кіровоградська правда. – 1947. – 11 квітня. – 
С. 6 

На заводі «Червона зірка» здійснено цілий ряд організаційно-технічних 
заходів, які сприяли підвищенню продуктивності праці та виконанню планових 
показників. 

 
55. Кожне зобов’язання підкріплювати ділом // Кіровоградська правда. – 
1947. – 5 квітня. – С. 5 

У статті йдеться про зобов'язання колективу ливарного цеху перевиконати 
план в соціалістичному змаганні. 

 
56. Попов Г. В 1949 році перевершити довоєнний рівень випуску продукції / 
Г. Попов // Кіровоградська правда. – 1947. – 12 грудня. – С. 5 
 
57. Равве Д. Завод у великому боргу перед країною / Д. Равве // 
Кіровоградська правда. – 1947. – 26 липня. – С. 4 

У статті розкриваються причини відставання у випуску сівалок та 
розглядаються шляхи їх подолання.  

 
58. Равве Д. Що заважає виконати план на заводі «Червона зірка» / Д. Равве // 
Кіровоградська правда. – 1947. – 23 серпня. – С. 4 

У статті висвітлюються об’єктивні та суб’єктивні фактори, які заважають 
робітникам ковальсько-пресового цеху заводу «Червона зірка» в повному обсязі 
виконувати план по виробництву колес, шин, рам, дисків та багатьох інших 
деталей, потрібних для випуску сівалок.  

 
59. Радіонов М. Рішуче ліквідувати відставання заводу / М. Радіонов // 
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Кіровоградська правда. – 1947. – 14 січня. – С. 4 
В статті пояснюються причини відставання у випуску 

сільськогосподарських машин. 
 

60. Як найшвидше ліквідувати відставання, піднести темпи випуску сівалок // 
Кіровоградська правда. – 1947. – 21 листопада. – С. 2 

У статті йдеться про здійснення ряду організаційно-технічних заходів, що 
будуть сприяти виконанню й перевиконанню підприємством державного плану 
випуску сівалок. 

 
1948 

 
61. Барильченко Сергій. На виробничий потік! : Передтравневе змагання на 
заводі «Червона зірка» / Сергій Барильченко // Кіровоградська правда. – 1948. – 
7 квітня. – С. 3 

Головний технолог заводу «Червона зірка» Сергій Барильченко розповідає 
про роботу інженерів і технологів, впровадження нових технологій, наприклад, 
створення дільниць з технологічним потоком. 

 
62. Бездольний М. Виконаємо лютневий план на 125 процентів / М. 
Бездольний // Кіровоградська правда. – 1948. – 4 лютого. – С. 5 

Автор статті, майстер дільниці гарячого пресування метизного цеху 
заводу «Червона зірка», розповідає про зобов'язання колективу дільниці 
перевиконати план в рамках соціалістичного змагання. 

 
63. Бракує оперативного втручання: Швидше завершувати підготовку до зими 
/ О. Колчина [та ін.] // Кіровоградська правда. – 1948. – 2 листопада. – С. 3 

У 1948 році на заводі «Червона зірка» здійснено цілий ряд організаційно-
технічних заходів, що сприяли виконанню й перевиконанню підприємством 
державного плану по випуску сівалок. Але ще є багато недоліків, які потрібно 
усунути. 

 
64. Бур'янський О. Комсомольці «Червоної зірки» – ювілею / О. Бур'янський, 
М. Мала // Кіровоградська правда. – 1948. – 15 жовтня. – С. 3 

Йдеться про роботу та трудові успіхи молодіжних бригад заводу «Червона 
зірка». 

 
65. Василенко К. Активна участь робітників у змаганні: П'ятирічку – за 
чотири роки! / К. Василенко // Кіровоградська правда. – 1948. – 21 квітня. – С. 3 

Пресувальник метизного цеху заводу «Червона зірка» К. Василенко 
розповідає про роботу колективу цеху по перевиконанню виробничих планових 
завдань. 

 
66. Василенко Н. Словом і ділом: Агітатори в боротьбі за економію 
виробництва / Н. Василенко // Кіровоградська правда. – 1948. – 24 березня. – С. 
3 
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67. Агітатор метизного цеху заводу «Червона зірка» розповідає про те, як він 
проводить роботу з питань економії виробництва. 
 
68. Виконати обов'язок перед колгоспним селом // Кіровоградська правда. – 
1948. – 7 квітня. – С. 1 

Завод «Червона зірка» автор називає провідним підприємством 
Радянського Союзу по виробництву потужних сівалок. Першочергове значення 
для розвитку «Червоної зірки» має найшвидше введення до ладу нової 
виробничої площі та житлове будівництво. 

 
69. Гідно зустрінемо Перше травня! : Звернення робітників, інженерно-
технічних працівників і службовців кіровоградського заводу «Червона зірка» до 
працівників промисловості області / О. Меркулов [та ін.] // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 3 квітня. – С. 3 

Борючись за дострокове завершення річного плану виробництва сівалок, 
колектив заводу «Червона зірка» перевиконав квартальне завдання по валовому 
і товарному випуску продукції. На зборах працівники заводу звернулися до 
колективів промисловості області із закликом про розгортання передтравневого 
змагання. 

 
70. Гага О. Технічне навчання командирів виробництва / О. Гага // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 16 червня. – С. 3 

Старший інженер по технічному навчанню на заводі «Червона зірка» 
розповідає про підвищення кваліфікації і фахового рівня інженерно-технічного 
персоналу заводу. 

 
71. Галенко К. За графіком / К. Галенко // Кіровоградська правда. – 1948. – 18 
січня. – С. 4 

Про виконання планів виробництва за графіком і перевиконання денної 
норми розповідає начальник верстатобудівельного цеху заводу «Червона зірка». 

  
72. Гончаров П. Раціоналізатори за роботою / П. Гончаров // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 22 липня. – С. 3 

Автор статті, інженер по раціоналізації і винахідництву заводу «Червона 
зірка», розповідає про роботу раціоналізаторів, які у першому півріччі 1948 
року подали понад 400 пропозицій по докорінній перебудові або удосконаленню 
технологічного процесу. 

 
73. Грінчук Олександр. Гарячі дні: Передтравневе змагання на заводі 
«Червона зірка» / Олександр Грінчук // Кіровоградська правда. – 1948. – 7 
квітня. – С. 3 

Начальник механо-складального цеху Олександр Грінчук розповідає про 
роботу передових дільниць та передовиків виробництва. 

 
 
74. Достроково змонтуємо дизель: П'ятирічку – за чотири роки! / А. Стасюк 
[та ін.] // Кіровоградська правда. – 1948. – 30 березня. – С. 2 
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Слюсарі-монтажники заводу зобов'язалися достроково ввести в 
експлуатацію новий дизель. 

 
75. Економія від впровадження раціоналізаторських пропозицій // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 6 березня. – С. 4 

На заводі «Червона зірка» працюють 130 раціоналізаторів і винахідників, 
які у 1947 році внесли 485 пропозицій, велика кількість з яких впроваджена у 
виробництво. 

 
76. Заводська хроніка // Кіровоградська правда. – 1948. – 7 квітня. – С. 3 

На заводі підведено підсумки змагання по професіях. Звання кращого 
робітника свого фаху отримали 17 чоловік. 

 
77. Збори виробничо-господарського активу заводу «Червона зірка» // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 21 липня. – С. 3 

Керівники цехів, стахановці, інженери заслухали і обговорили доповідь 
директора заводу О. Меркулова про роботу заводу у першому півріччі і заходах 
підвищення виробництва у другому півріччі 1948 року. 

 
78. Змагання на звання кращого майстра і робітника заводу // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 10 квітня. – С. 4 

На заводі «Червона зірка» розгорнуто змагання на звання кращого 
майстра і кращого робітника заводу. 

 
79. Ісаков М. В цеху відсутній належний порядок / М. Ісаков // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 26 березня. – С. 2 

Йдеться про роботу деревообробного цеху заводу «Червона зірка». 
 

80. Іщенко В. Наші підсумки і завдання / В. Іщенко // Кіровоградська правда. 
– 1948. – 1 січня. – С. 2 

У статті підводяться підсумки роботи всіх підприємств та установ області 
за 1947 рік. Значну увагу автор приділяє роботі заводу «Червона зірка», 
аналізуються успіхи та досягнення по відбудові заводу: завод збільшив 
виробничі площі у п'ять разів з моменту звільнення від німецької окупації, а 
середньомісячний випуск продукції за звітний рік виріс в 11 разів. 

 
81. Кеварков С. Зріс виробіток / С. Кеварков // Кіровоградська правда. – 1948. 
– 7 листопада. – С. 4 

Начальник експериментального цеху заводу «Червона зірка» С. Кеварков 
розповідає про трудові успіхи колективу цеху. 

 
82. Ключенко І. Зобов'язання ливарників / І. Ключенко // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 17 лютого. – С. 1 

Формувальники ливарного цеху заводу «Червона зірка» виконують змінні 
завдання на 250 процентів кожний. 

 
83. Колодяжний І. Що заважає нам працювати краще / І. Колодяжний // 
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Кіровоградська правда. – 1948. – 5 березня. – С. 4 
Автор статті, слюсар-стахановець інструментального цеху заводу 

«Червона зірка» розмірковує про продуктивність праці та шляхи подолання 
негараздів у виробничому процесі та причини відставання від планових 
показників. 

 
84. Косолапов Г. Цінне устаткування не використовується / Г. Косолапов // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 15 лютого. – С. 5 
 
85. Косолапов Г. Боротися за нові успіхи / Г. Косолапов // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 16 квітня. – С. 3 

Робітник ремонтно-механічного цеху заводу «Червона зірка» розповідає 
про трудові успіхи працівників цеху у першому кварталі 1948 року. 

 
86. Косолапов Г. Цінувати кожну хвилину / Г. Косолапов // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 25 червня. – С. 3 

Токар ремонтно-механічного цеху заводу «Червона зірка» розмірковує про 
шляхи покращення виробничого процесу та вказує на недоліки виробництва, які 
є в цеху. 

 
87. Малий Г. Більше надпланових нагромаджень: Впроваджуємо 
госпрозрахунок / Г. Малий // Кіровоградська правда. – 1948. – 10 жовтня. – С. 3 

Майстер метизного цеху заводу «Червона зірка» Г. Малий розповідає про 
роботу дільниці коробочок висівного апарата, якою він керує. 

 
88. Малий Гаврило. Дружна робота: Передтравневе змагання на заводі 
«Червона зірка» / Гаврило Малий // Кіровоградська правда. – 1948. –7 квітня. – 
С. 3 

Майстер дільниці висівних коробочок метизного цеху Гаврило Малий 
розповідає про передові методи праці на своїй дільниці. 

 
89. Меркулов О. Дамо більше сівалок країні: Передтравневе змагання на 
заводі «Червона зірка» / О. Меркулов // Кіровоградська правда. – 1948. – 7 
квітня. – С. 3 

Директор заводу «Червона зірка» О. Меркулов розповідає про роботу 
підприємства по виконанню планових завдань і про зобов'язання колективу на 
1948 рік. 

 
90. Меркулов О. Наша відповідь москвичам – 2 мільйони карбованців 
економії: Боротьба за надпланові нагромадження – головне завдання / О. 
Меркулов // Кіровоградська правда. – 1948. – 24 вересня. – С. 3 

Директор заводу «Червона зірка» О. Меркулов розповідає про успіхи 
колективу заводу у 1948 році та зобов'язання знизити собівартість продукції на 
30% і зекономити понад 2 млн карбованців. 

 
91. Меркулов О. Пустити в хід усі резерви: Більше надпланових 
нагромаджень Батьківщині! / О. Меркулов // Кіровоградська правда. – 1948. – 14 
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листопада. – С. 3 
Директор заводу «Червона зірка» О. Меркулов розповідає про трудові 

успіхи колективу заводу по перевиконанню планових показників, зниженню 
собівартості продукції та економію бюджетних коштів. 

 
92. Найдьонов П. На піднесенні / П. Найдьонов // Кіровоградська правда. – 
1948. – 20 березня. – С. 2 

Про ліквідацію прориву у виробничому процесі метизного цеху заводу 
«Червона зірка». 

 
93. Найдьонов П. За передову, стахановську ініціативу: Річний план – до 7 
листопада! / П. Найдьонов // Кіровоградська правда. – 1948. – 7 серпня. – С. 3 

Начальник метизного цеху заводу «Червона зірка» П. Найдьонов 
розповідає про виробничі досягнення колективу цеху у 1948 році і планах по 
підвищенню рентабельності виробництва. 

 
94. Підвищимо темпи виробництва / М. Козаченко [та ін.] // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 6 лютого. – С. 5 

Колектив деревообробного цеху заводу вирішив виконати п'ятирічний 
план за чотири роки за умови, що дирекція заводу забезпечить постачання 
всього необхідного для виробничого процесу. 

 
95. Сівалки – колгоспам! : Річний план – до 7 листопада! // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 6 червня. – С. 1 

Йдеться про перевиконання планових показників по випуску готової 
продукції колективом заводу «Червона зірка». 

 
96. Сілаков О. Про джерела підвищення продуктивності праці: Річний план – 
до 7 листопада! / О. Сілаков // Кіровоградська правда. – 1948. – 24 серпня. – С. 
2. – Зміст: Втілення технології на кожну деталь; Технічне нормування – шлях 
рентабельності заводу; Підвищити коефіцієнт використання устаткування. 

Йдеться про те, якими шляхами підвищити продуктивність праці 
колективу заводу для виконання взятих зобов‘язань. 

 
97. Спектор Д. Соціалістичному змаганню – міцне партійне керівництво / Д. 
Спектор, М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1948. – 12 вересня. – С. 3 
 
98. Сухер М. Служіння Батьківщині / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1948. – 29 жовтня. – С. 3 

Автор розповідає про ударну працю молодих робітників – передовиків 
виробництва різних підприємств Кіровоградщини. 

 
99. Федоров П. Політичну роботу пов'язуємо з виробничою: Агітатори в 
боротьбі за економію виробництва / П. Федоров // Кіровоградська правда. – 
1948. – 24 березня. – С. 3 

Агітатори метизного цеху заводу «Червона зірка» розповідають про те, як 
вони проводять роботу з питань економії на виробництві. 
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100. Хмелевський О. Виховуємо почуття бережливості: Агітатори в боротьбі за 
економію виробництва / О. Хмелевський // Кіровоградська правда. – 1948. – 24 
березня. – С. 3 

Агітатор метизного цеху заводу «Червона зірка» розповідає про те, як він 
проводить роботу з питань економії на виробництві. 

 
101. Штейнберг Г. Своєчасно відвантажувати колгоспам сівалки і запасні 
частини / Г. Штейнберг, С. Коваленко, О. Сілаков // Кіровоградська правда. – 
1948. – 9 березня. – С. 3 

Йдеться про проблеми відвантаження сівалок із заводу «Червона зірка» до 
споживачів: затримка відвантаження через некомпетентність є великою хибою, 
що призводить до порушення графіків транспортувань. 

 
102. Ямпольський П. Зростає випуск деталей / П. Ямпольський // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 29 вересня. – С. 3 

 Про змагання за дострокове виконання п'ятирічки колективу ковальсько-
пресового цеху заводу «Червона зірка» розповідає автор статті, технолог-
нормувальник. Колектив добився значного поліпшення роботи: восьмимісячну 
виробничу програму виконано на 113 %, продуктивність праці у порівнянні з 
1947 роком збільшилася на 32 % при зниженні собівартості продукції. 

 
103. Ярош В. Цехова стінна газета / В. Ярош // Кіровоградська правда. – 1948. 
– 5 травня. – С. 2 

Колектив механо-складального цеху заводу «Червона зірка» добився 
визначних успіхів – квітневий план виконав на 120 %. У боротьбі за першість 
значну роль відіграла стінна цехова газета «За працю». 

 
1949 

 
104. Бабіч М. Завод – підшефним МТС / М. Бабіч // Кіровоградська правда. – 
1949. – 10 квітня. – С. 2 

Колектив робітників, інженерно-технічних працівників та службовців 
заводу «Червона зірка» взяли шефство над Кіровською та Карлівською МТС. 

 
105. Берестенко Л. Правильно використовувати молодих спеціалістів / Л. 
Берестенко // Кіровоградська правда. – 1949. – 25 жовтня. – С. 2 

Про неправильну практику використання молодих спеціалістів 
адміністрацією ливарного цеху, а саме – працевлаштування не за фахом. 

 
106. Дві норми за зміну // Кіровоградська правда. – 1949. – 30 серпня. – С. 1 

Про поширення соціалістичного змагання серед робітників заводу 
«Червона зірка» на честь всенародного свята возз'єднання українського народу. 

 
107. За 17 днів – півторамісячне завдання // Кіровоградська правда. – 1949. – 
27 вересня. – С. 1 

Про збільшення стахановців та підвищення продуктивності праці в 
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ковальському цеху. 
 

108. Зільберберг Я. Передовому підприємству – зразкове обслуговування / Я. 
Зільберберг // Кіровоградська правда. – 1949. – 15 січня. – С. 3 

Про поліпшення роботи заводу «Червона зірка» в 1948 та недоліки у 
роботі відділу робітничого постачання, який забезпечував робітників 
підприємства через сітку магазинів промисловими та продовольчими товарами. 

 
109. Капкан К. Вся дільниця перевиконує завдання / К. Капкан // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 19 квітня. – С. 3 

Про зобов’язання робітничого колективу електрозварювальної дільниці 
механо-складального цеху достроково закінчити квітневе виробниче завдання. 

 
110. Картузов В. Працюємо за нормами 1950 року / В. Картузов // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 5 липня. – С. 3 

Про дострокове виконання плану п'ятирічки – складання деталі «висівна 
коробочка» – за 3 роки і 5 місяців при збереженні продуктивності праці. 

 
111. Картузов П. На шляху до мети / П. Картузов // Кіровоградська правда. – 
1949. – 9 вересня. – С. 4 

Про включення бригади механоскладального цеху до соціалістичного 
змагання – виконання п'ятирічки за чотири роки. 

 
112. Меркулов О. За дальше зростання виробництва / О. Меркулов // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 3 квітня. – С. 2 

Про підведення підсумків роботи за 1 квартал 1949 р. та перевиконання 
плану товарного випуску продукції. 

 
113. Меркулов О. Зобов'язання колективу заводу «Червона зірка» / О. 
Меркулов // Кіровоградська правда. – 1949. – 13 грудня. – С. 1 

Про прагнення колективу заводу добитися кращих результатів у 
збільшенні випуску машин та плани по збільшенню виробничих потужностей у 
1950 ріці. 

 
114. Меркулов О. Мобілізуємо внутрішні резерви / О. Меркулов // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 14 серпня. – С. 3 

Доповідь директора заводу «Червона зірка» про досвід роботи колективу 
по використанню внутрішніх виробничих резервів. 

 
115. Меркулов О. У вищий клас / О. Меркулов // Кіровоградська правда. – 
1949. – 1 травня. – С. 3 

Про усунення недоліків у виробництві та поліпшення всіх звітно-
економічних показників виконання плану у поточному році. 

 
116. Миц Г. Наші трудові резерви / Г. Миц // Кіровоградська правда. – 1949. – 
24 липня. – С. 3 

Про підготовку трудових кадрів у школах ФЗН та училищах для заводів та 
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фабрик Кіровоградщини. 
 

117. Сергієнко І. Змагання в цеху / І. Сергієнко // Кіровоградська правда. – 
1949. – 12 жовтня. – С. 1 

Про успішну роботу ливарного цеху, зниження браку з 20 % до 4 %. 
 

118. Стаханівська вахта комсомольців заводу «Червона зірка» // 
Кіровоградська правда. - 1949. – 19 лютого. – С. 3 

Про молодіжні бригади заводу «Червона зірка», які перевиконали план та 
взяли участь в соціалістичному змаганні. 

 
119. Стаханівська вахта // Кіровоградська правда. – 1949. – 8 березня. – С. 2 

Про перевиконання виробничого плану 9-ма бригадами 
механоскладального цеху. 

 
120. Яновський Є. Планово-запобіжний ремонт устаткування – джерело 
внутрішніх резервів потужностей / Є. Яновський // Кіровоградська правда. – 
1949. – 7 серпня. – С. 3 

Про організацію планово-запобіжного ремонту та подовження часу 
міжремонтних циклів, як основних факторів, що впливають на експлуатацію 
устаткування. 

 
121. Ярославський М. Нам багато дано, з нас багато й вимагається / М. 
Ярославський // Кіровоградська правда. – 1949. – 25 жовтня. – С. 2 

Про пропозицію інженера-електрика відділу головного енергетика по 
влаштуванню зустрічей молодих спеціалістів по обміну досвідом та залучення 
їх до обговорення виробничих питань з адміністрацією. 

 
1950 

 
122. Буринда І. Про почуття нового / І. Буринда // Кіровоградська правда. – 
1950. – 16 вересня. – С. 2 

Про впровадження нових прийомів праці в цехах заводу. 
 

123. Буринда І. Молоді новатори / І. Буринда // Кіровоградська правда. – 1950. 
– 14 жовтня. – С. 1 

Про раціоналізаторську роботу молодих робітників ковальсько-пресового 
цеху. 

 
124. Вклад раціоналізаторів // Кіровоградська правда. – 1950. – 14 листопада. – 
С.1 

Про раціоналізаторів заводу, що подають цінні пропозиції, впровадження 
яких дозволяє зекономити багато матеріалів і коштів. 

 
125. Водовозов Г. Почесний обов’язок радянського інженера / Г. Водовозов // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 13 червня. – С. 2 

Обов’язок інженерів полягає у тому, щоб, спираючись на передовиків 
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виробництва, всемірно підтримувати творчу ініціативу, залучати всіх робітників 
до активної участі в соціалістичному змаганні, поширювати високопродуктивні 
методи праці. 

 
126. Гирис І. Сила організаторської ролі / І. Гирис // Кіровоградська правда. – 
1950. – 16 вересня. – С. 2 

Про успішне виконання виробничого плану робітниками метизного цеху. 
 

127. Гольдштейн П. Механік цеху / П. Гольдштейн // Кіровоградська правда. – 
1950. – 14 грудня. – С. 3 

Мова йде про роль механіків цехів у забезпеченні високопродуктивної 
праці виробничих дільниць. 

 
128. Гунер В. План виконано за рахунок ... перевитрат / В. Гунер // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 12 травня. – С. 2 

В статті мова йде про виробничі збитки, заподіяні перевитратами 
лісоматеріалу в деревообробному цеху. 

 
129. За дальше піднесення промисловості Кіровоградщини // Кіровоградська 
правда. – 1950. – 15 січня. – С. 1 

Про нові виробничі перемоги промислових підприємств у справі 
дострокового виконання поставлених завдань. 

 
130. Коваленко І. Вклад у п’ятирічку / І. Коваленко // Кіровоградська правда. – 
1950. – 14 жовтня. – С.1 

Про раціоналізаторську роботу ковальсько-пресового цеху. 
 

131. Козлова Л. До загального піднесення / Л. Козлова // Кіровоградська 
правда. – 1950. – 29 жовтня. – С. 3 

Про роботу майстрів ковальсько-пресового цеху по вдосконаленню 
методів праці і виробничих процесів. 

 
132. Кокушкін К. Проти формалізму й канцелярщини в змаганні / К. Кокушкін 
// Кіровоградська правда. – 1950. – 15 квітня. – С. 2 

Мова йде про істотні хиби, допущені керівництвом заводу в організації 
соціалістичного змагання. 

 
133. Лебедєв Ф. Радість творчої праці / Ф. Лебедєв // Кіровоградська правда. – 
1950. – 17 грудня. – С. 3 

Про кращих робітників-модельників, від яких вимагається глибоке знання 
ливарного виробництва, велика точність і акуратність у роботі. 

 
134. Малий Г. Спиратись на передове / Г. Малий // Кіровоградська правда. – 
1950. – 9 вересня. – С. 1 

Йдеться про колектив метизного цеху, його наполегливу творчу працю з 
виготовлення висівного апарату сівалок. 
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135. Меркулов О. До нового технічного прогресу / О. Меркулов // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 1 травня. – С. 3 

У статті директор заводу О. Меркулов зосереджує увагу на досягненнях 
підприємства, але також наголошує й на серйозні недоліки, які мають місце в 
ритмічності роботи цехів, та закликає колектив зміцнювати співдружність науки 
і стахановської практики. 

 
136. Остапчук В. Суворо додержуючи графіка / В. Остапчук // Кіровоградська 
правда. – 1950. – 18 листопада. – С. 3 

Про успішне виконання п’ятирічного плану деревообробним цехом, про 
економне витрачання сировини та поліпшення якості праці. 

 
137. Параховникова М. Додержимо слова / М. Параховникова // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 24 жовтня. – С. 3 

Про соціалістичне змагання робітників ливарного цеху. 
 

138. Пітерман Р. Резерви цеху – на виконання плану / Р. Пітерман, О. 
Савицький // Кіровоградська правда. – 1950. – 28 січня. – С. 2 

Про мобілізацію нових, додаткових резервів виробництва в двох 
провідних цехах – механічному і складальному. 

 
139. Прокоф’єва Р. В авангарді молоді / Р. Прокоф’єва // Кіровоградська 
правда. – 1950. – 24 листопада. – С. 3 

Йдеться про успіхи комсомольців і молоді заводу у достроковому 
виконанні післявоєнної п’ятирічки. 

 
140. Рябовол О. Бригада відмінної якості / О. Рябовол // Кіровоградська правда. 
– 1950. – 6 січня. – С. 2 

Мова йде про передовиків соціалістичного змагання – бригаду 
ковальсько-пресового цеху заводу. 

 
141. Свириденко Г. Ще раз про ставлення до новаторів на заводі «Червона 
зірка» / Г. Свириденко // Кіровоградська правда. – 1950. – 7 червня. – С. 2 

Про формально-бюрократичне ставлення до пропозицій новаторів. 
 

142. Стасюк Ф. Бригада відмінної якості / Ф. Стасюк // Кіровоградська правда. 
– 1950. – 27 грудня. – С. 4 

Йдеться про відмінну роботу модельного цеху, робітники якого беруть 
діяльну участь у розробці конструкцій модельних плит, верстатів та іншої 
оснастки для ливарних цехів. 

 
143. Сухер М. Нотатки про господарський розрахунок / М. Сухер // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 21 грудня.С. – 3 

Про впровадження бригадного господарського розрахунку на прикладі 
роботи механо-складального цеху. 

 
1951 
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144. Антоненко І. Особисті рахунки конструкторів / І. Антоненко, В. 
Клименко, В. Войта // Кіровоградська правда. – 1951. – 27 квітня. – С. 2 

Про відкриття конструкторським бюро особистого соціалістичного 
рахунку для економії прокату сталі, чавуну та інших матеріалів. 

 
145. Берладін О. Формально, не по-господарському / О. Берладін// 
Кіровоградська правда. – 1951. – 10 січня. – С. 3 

Про гальмування успішного застосування господарського розрахунку в 
бригадах заводу «Червона зірка». 

 
146. Берладін О. Партійна група на дільниці / О. Берладін// Кіровоградська 
правда. – 1951. – 17 квітня. – С. 3 

Про організації соціалістичних змагань, вирішення виробничих питань, 
ознайомлення з передовим досвідом стаханівців та раціоналізаторів. 

 
147. Бориченко А. Для всенародної справи / А. Бориченко // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 5 січня. – С. 3 

Про прийняття підвищених соціалістичних зобов’язань слюсарями 
інструментального цеху та підвищення продуктивних показників. 

 
148. Гречаєв І. Працюватимемо по-стахановському / І. Гречаєв // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 3 березня. – С. 2 

Про боротьбу за підвищення продуктивності праці та зниженню 
собівартості продукції заводу «Червона зірка». 

 
149. Дєдов Б. Впровадити годинний графік / Б. Дєдов // Кіровоградська правда. 
– 1951. – 10 липня. – С. 3 

Про недобросовісне ставлення керівників цехів до впровадження 
передового методу організації і обліку робочого часу. 

 
150. Житомирський Ю. За відмінне виконання кожної операції / Ю. 
Житомирський// Кіровоградська правда. – 1951. – 18 грудня. – С. 3 

Про результати змагання працівників заводу «Червона зірка» з 
працівниками Люблінського ливарно-механічного заводу та зниження кількості 
виробничого браку. 

 
151. За більшовицьки темпи в роботі кожного підприємства // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 5 січня – С. 1 

Про збільшення виробничих планів на 1951 рік та покриття 
заборгованості по продукції. 

 
152. За відмінне виконання кожної виробничої операції // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 11 грудня. – С. 2 

Про долучення до заклику Люблінського ливарно-механічного заводу 
робітниками заводу «Червона зірка». 

 
153. За прикладом заводських конструкторів // Кіровоградська правда. – 1951. 
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– 29 квітня. – С. 1 
Про запровадження особистих рахунків економії інженерно-технічними 

працівниками на прикладі конструкторського бюро заводу «Червона зірка». 
 

154. Змагання шириться // Кіровоградська правда. – 1951. – 21 жовтня. – С. 2 
Про участь робітників заводу у переджовтневих соціалістичних змаганнях 

і успішне виконання дев’ятимісячної виробничої програми. 
 

155. Квятковський К. Невичерпна ініціатива / К. Квятковський // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 1 травня. – С. 2 

Про розв’язання заводом складних завдань технічного прогресу, творчий 
вклад робітників –стахановців та винахідників у вирішенні виробничих питань. 

 
156. Кеварков С. Ширше шлях раціоналізаторам / С. Кеварков // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 27 листопада. – С. 2 

Про сміливе новаторство інженерів, техніків, стахановців, що рухають 
вперед техніку виробництва машин. Але трапляються випадки неуважного 
ставлення до раціоналізаторських пропозицій, розгляд яких затягується. 

 
157. Колодицький М. За середньопрогресивними нормами / М. Колодицький // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 3 квітня. – С. 2 

Про успішне освоєння робітниками заводу нових середньопрогресивних 
норм. 

 
158. Купрін В. Раціоналізація – важливий засіб підвищення рентабельності / В. 
Куприн // Кіровоградська правда. – 1951. – 20 червня. – С. 3 

Про раціоналізацію, як інструмент виконання державних планів, 
нарощування потужностей і економії державних коштів. 

 
159. Купрін В. Джерела зниження собівартості продукції / В. Куприн // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 5 жовтня. – С. 3 

Про впровадження нової техніки, соцзмагань та мобілізації внутрішніх 
резервів, як основних джерел зниження собівартості продукції. 

 
160. Кучин В. Відстаючий цех / В. Кучин // Кіровоградська правда. – 1951. – 13 
червня. – С. 2 

Про незадовільну роботу ковальсько-пресовального цеху. 
 

161. Меркулов О. Внутрішньозаводський господарський розрахунок / О. 
Меркулов // Кіровоградська правда. – 1951. – 21 липня. – С. 3 

Про господарський розрахунок як головну умову у боротьбі за 
внутрішньопромислові нагромадження та рентабельність виробництва. 

 
162. Миколаєнко С. Додаткові зобов’язання машинобудівників / С. Миколаєнко 
// Кіровоградська правда. – 1951. – 29 серпня. – С. 3 

Про прагнення колективу заводу у 1951 році освоїти 15 
високопродуктивних агрегатних верстатів та знизити трудомісткість 
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виготовлення машин на 16 %. 
 

163. Неухильно знижувати собівартість продукції // Кіровоградська правда. – 
1951. – 21 вересня. – С. 1 

Про невиконання плану зниження собівартості продукції заводом 
«Червона зірка» та іншими підприємствами області. 

 
164. Онищенко І. Передовики / І. Онищенко // Кіровоградська правда. – 1951. – 
6 лютого. – С. 2 

Про підсумки соціалістичного змагання, та перемогу робітників 
модельного цеху заводу «Червона зірка». 

 
165. Осипов Н. Три норми за зміну / Н. Осипов // Кіровоградська правда. – 
1951. – 30 вересня. – С. 1 

Про виконання підвищених зобов’язань робітниками першого 
складального цеху. 

 
166. Осипов Н. За прикладом кращих / Н. Осипов // Кіровоградська правда. – 
1951. – 5 червня. – С. 3 

Про перехід на госпрозрахунок бригади малярної дільниці. 
 

167. Пучков М. Технічна рада заводу / М. Пучков, І. Марков // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 4 квітня. – С. 2 

Про роботу технічної ради у напрямку розробки і визначенні загального 
напрямку технічної політики підприємства. 

 
168. Родохлєба М. У ініціаторів змагання / М. Родохлєба // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 3 листопада. – С. 2 

Про внесок заводу «Червона зірка» у механізацію сільськогосподарських 
робіт та нарощування темпів і вдосконалення виробництва продукції. 

 
169. Рябовол О. Працюватимемо ще краще / О. Рябовол // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 28 січня. – С. 2 

Про плани примноження успіхів бригади ковальсько-пресового цеху 
заводу «Червона зірка». 

 
170. Савицький А. Внутріцеховий господарський розрахунок / А. Савицький // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 12 травня. – С. 2 

Про велику позитивну роль господарського розрахунку та його 
поширення на всі цехи заводу «Червона зірка». 

 
171. Сміливіше впроваджувати швидкісні методи обробки металу! // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 22 грудня. – С. 2 

Про переваги використання методу швидкісного режиму різки металу для 
підвищення продуктивності праці та якості продукції. 

 
172. Соціалістичні зобов’язання підприємств області на 1951 рік. По заводу 
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«Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1951. – 8 березня. – С. 3 
Про виконання виробничої програми та підвищення продуктивності праці 

на 2 %. 
 

173. Сухер М. Машинобудівники обговорюють резерви розвитку підприємства 
/ М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1951. – 27 липня. – С. 2 

Про проведення конференції для працівників заводу, на якій 
обговорювалися питання: «Режим економії – основа рентабельної роботи 
заводу», «Вдосконалення технологій», «Господарський розрахунок». 

 
174. Сухер М. Удосконалювати методи партійного керівництва / М. Сухер // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 12 грудня. – С. 2 

Про звітну доповідь секретаря парткома Караманова та проблеми 
підвищення кількості виробничого браку і недоліки у підготовці керівників 
середньої ланки. 

 
175. Ткаченко О. На повну потужність / О. Ткаченко // Кіровоградська правда. 
– 1951. – 31 березня. – С. 3 

Про підвищення продуктивності праці за рахунок використання нового 
устаткування і  застосування раціоналізаторських ідей. 

 
176. Чупилко М. Місячник раціоналізації / М. Чупилко // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 16 червня. – С. 4 

Про проведення зборів раціоналізаторів і винахідників на заводі «Червона 
зірка» та створення спеціальної комісії сприяння робітникам. 

 
177. Шумакова Л. Сповна завантажувати устаткування / Л. Шумакова // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 31 липня. – С. 2 

В статті розповідається про проблему неповної і нераціональної 
експлуатації верстатів та механізмів в ливарному і ковальському цехах. 

 
1952 

 
178. Баліна Л. Суворо додержувати виробничого графіка / Л. Баліна // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 12 серпня. – С. 2 

Про роботу метизного цеху, ливарного цеху сірого чавуну, ковальсько-
пресового цеху, в яких впроваджено добовий та годинний графіки виробництва 
машин. 

 
179. Барильченко С. Швидкісне різання металу / С. Барильченко // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 9 січня. – С. 2 

Автор статті, головний технолог заводу, опираючись на досвід радянських 
новаторів, розповідає про необхідність впровадження швидкісних режимів 
різання металу. 

 
180. Бащенко Ю. Тяганина, що триває два роки / Ю. Бащенко // Кіровоградська 
правда. – 1952. – 11 квітня. – С. 2 
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Автор статті, майстер ремонтно-будівельного цеху, розповідає про 
незадовільну роботу бюро раціоналізації і винахідництва на заводі. 

 
181. Бібик Я. Збільшують випуск продукції / Я. Бібик // Кіровоградська правда. 
– 1952. – 13 квітня. – С. 1 

Стаття заступника секретаря партійного комітету заводу про 
передтравневе соціалістичне змагання. 

 
182. Бібик Я. Ознаменуємо ХІХ з’їзд партії новими виробничими перемогами / 
Я. Бібик // Кіровоградська правда. – 1952. – 28 вересня. – С. 3 

Стаття про соціалістичне змагання на заводі на честь ХІХ з’їзду партії. 
 

183. Білорус О. Зобов’язання виконано / О. Білорус // Кіровоградська правда. – 
1952. – 28 грудня. – С. 3 

Про дострокове виконання річного (1952 р.) плану цехом металевих 
виробів. 

 
184. Брайченко Г. Про застарілу технологію і перевитрату лісоматеріалів / Г. 
Брайченко // Кіровоградська правда. – 1952. – 1 серпня. – С. 2 

Про перевитрату лісоматеріалів деревообробним цехом заводу в зв’язку із 
застарілою технологією обробки деревини. 

 
185. Великий шлях // Кіровоградська правда. – 1952. – 15 лютого. – С. 3 

В статті мова йде про стахановський рух на заводі. 
 

186. Доленко М. Передова дільниця / М. Доленко // Кіровоградська правда. – 
1952. – 19 квітня. – С. 3 

Автор статті, слюсар метизного цеху, про передтравневі соціалістичні 
змагання робітників цеху. 

 
187. Єременко С. Найважливіше, найголовніше / С. Єременко // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 21 січня. – С. 3 

Стаття токаря інструментального цеху про виконання планових 
показників за 1951 рік. 

 
188. Жаботенко А. В боротьбі за передову дільницю / А. Жаботенко // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 9 грудня. – С. 3 

Автор статті, майстер дільниці складального цеху № 2, розповідає про 
запровадження годинного графіка роботи, про організацію та правильний 
розподіл праці на дільниці. 

 
189. Захаров І. Дали слово – додержали його / І. Захаров // Кіровоградська 
правда. – 1952. – 30 вересня. – С. 1 

Автор статті, бригадир формувальників цеху ковкого чавуну, про 
досягнення робітників цеху в соціалістичному змаганні на честь ХІХ з’їзду 
Комуністичної партії. 
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190. Захаров І. Дружна праця / І. Захаров // Кіровоградська правда. – 1952. – 26 
листопада. – С. 3 

В статті мова йде про досягнення в роботі бригади формувальників цеху 
ковкого чавуну. 

 
191. Знатний харківський токар В. Д. Дрокін на підприємствах Кіровограда // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 18 березня. – С. 3 

З обміну досвідом та з раціоналізаторськими пропозиціями щодо 
пришвидшення роботи верстатів, завод відвідав знатний токар-швидкісник 
Харківського турбогенераторного заводу ім. С. М. Кірова. 

 
192. Кеварков С. Заводські раціоналізатори / С. Кеварков // Кіровоградська 
правда. – 1952. – 5 лютого. – С. 2 

Автор статті, начальник відділу раціоналізації і винахідництва, розповідає 
про раціоналізаторський рух на заводі. 

 
193. Компанієць І. Раціоналізацією треба керувати / І. Компанієць // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 15 листопада. – С. 3 

Стаття інженера-економіста заводу, автора статті, про розвиток 
раціоналізаторського руху на підприємстві. 

 
194. Крючков А. За дальший технічний прогрес заводу / А. Крючков // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 12 січня. – С. 2 

Автор статті, головний інженер заводу, розповідає про виконання 
планових показників у 1951 році та взяті зобов’язання машинобудівниками на 
1952 рік. 

 
195. Меркулов О. Наші резерви невичерпні / О. Меркулов // Кіровоградська 
правда. – 1952. – 10 вересня. – С. 3 

Стаття директора заводу про соціалістичне змагання червонозорівців на 
честь ХІХ з’їзду партії. 

 
196. Меркулов О. Насущні питання розвитку заводу / О. Меркулов // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 23 вересня. – С. 2 

Стаття директора заводу містить інформацію про підтримку нового 
п’ятирічного плану та пропозиції щодо розвитку сільськогосподарського 
машинобудування (проектування нових та модернізація існуючих машин). 

 
197. Могутнє джерело // Кіровоградська правда. – 1952. – 15 лютого. – С. 3 

В статті мова йде про соціалістичне змагання на виробництві. 
 

198. Найдьонов П. В боротьбі за передовий цех / П. Найдьонов // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 19 серпня. – С. 2 

Автор статті, начальник метизного цеху, розповідає про переваги 
годинного графіка роботи. 

 
199. На честь свята // Кіровоградська правда. – 1952. – 27 липня. – С. 4 
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Про досягнення стахановців заводу на честь відкриття Волго-Донського 
судноплавного каналу. 

 
200. Несина П. За масове впровадження швидкісного різання металів / П. 
Несина // Кіровоградська правда. – 1952. – 12 вересня. – С. 3 

В статті токаря механічного цеху заводу мова йде про переваги 
впровадження швидкісного різання металів. 

 
201. Пурис М. Використати техніку до дна / М. Пурис // Кіровоградська 
правда. – 1952. – 16 лютого. – С. 2 

Стаття токаря механічного цеху про власний досвід роботи, набутий на 
обробці конічних шестерень. 

 
202. Саратовцев П. Швидкісне різання – на всі операції / П. Саратовцев // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 8 січня. – С. 2 

Стаття робітника заводу П. Саратовцева про вдосконалення обробки 
деталей на фрезерувальному верстаті, що дало змогу знизити собівартість 
продукції та підвищити продуктивність праці. 

 
203. Твердоступ М. Працювати творчо / М. Твердоступ // Кіровоградська 
правда. – 1952. – 11 січня. – С. 2 

Рихтувальник метизного цеху заводу, автор статті, описує свій робочий 
день. 

 
204. Ткаченко О. На благо Вітчизни / О. Ткаченко // Кіровоградська правда. – 
1952. – 1 травня. – С. 3 

В статті пресувальника ковальсько-пресового цеху мова йде про підсумки 
роботи бригади до першотравневих свят. 

 
205. «Тяганина, що триває два роки» // Кіровоградська правда. – 1952. –10 
травня. – С. 3 

Відповідь на критику керівництва конструкторського бюро щодо 
формально-бюрократичного ставлення до впровадження раціоналізаторських 
пропозицій на заводі. 

 
206. Це виконує машина // Кіровоградська правда. – 1952. – 15 лютого. – С. 3 

Дана стаття про механізацію виробничих процесів на заводі. 
 

1953 
 

207. Водовозов Г. Прогресивний метод / Г. Водовозов // Кіровоградська правда. 
– 1953. – 14 квітня. – С. 2 

Працівники фрезерувального цеху розробили ряд нових технологій, 
спрямованих на додаткове створення потокових ліній і підвищення 
продуктивності праці на найбільш трудомістких операціях. 

 
208. Гречаєв І. Що заважає заводові «Червона зірка» працювати ритмічно / І. 
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Гречаєв // Кіровоградська правда. – 1953. – 17 жовтня. – С. 2 
У статті йде мова про організаційно-технічні заходи, спрямовані на 

поліпшення якості, зниження собівартості продукції, підвищення 
продуктивності продукції. 

 
209. Збільшувати випуск продукції на існуючих виробничих площах // 
Кіровоградська правда. – 1953 – 29 грудня. – С. 3 

Працівники заводу розгорнули соціалістичне змагання за максимальне 
використання існуючих виробничих площ і наявного устаткування, за 
збільшення виробництва продукції. 

 
210. Меркулов О. Господарський розрахунок на заводі / О.Меркулов // 
Кіровоградська правда. – 1953. – 7 червня. – С. 3 

Госпрозрахунок неможливий без технічно обгрунтованих, прогресивних 
норм, що забезпечують неухильне зниження собівартості продукції. Також 
значним резервом поліпшення господарського розрахунку є підвищення 
продуктивності праці. 

 
211. На заводі «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1953. – 18 квітня. – 
С. 2  

Стаття містить інформацію про новітні технології для модернізації 
сільськогосподарської техніки. 

 
212. Савицький Є. Зміцнювати цеховий господарський розрахунок / Є. 
Савицький // Кіровоградська правда. – 1953. – 13 червня. – С. 2 

У статті запропоновано використати всі внутрішні можливості заводу для 
зміцнення цехового господарського рахунку й на цій основі підвищити техніко-
економічні роботи заводу. 

 
213. Сарвер Ю. Неправильне ставлення до новаторського методу. Чому на 
заводі «Червона зірка» мало силовиків / Ю. Сарвер // Кіровоградська правда. – 
1953. – 4 вересня. – С. 2 

У статті пояснюються причини, чому прогресивний метод силового 
різання металів , який відкриває великі перспективи зростання продуктивності 
праці, на заводі майже не впроваджується. 

 
214. Свириденко Г. Ми йдемо до перемоги / Г. Свириденко // Кіровоградська 
правда. – 1953. – 21 січня. – С. 3 

В статті йдеться про підвищення виробництва, шляхом соціалістичного 
змагання. 

 
215. Щекотихін Ю. Могутній резерв / Ю. Щекотихін // Кіровоградська правда. 
– 1953. – 17 травня. – С. 3 

 Стаття містить інформацію про прогресивний метод обробки деталей - це 
силове різання металів, який відкриває великі можливості для кращого 
використання устаткування. 
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1954 
 

216. Андрєєв Б. Що заважає нам у роботі / Б. Андрєєв // Кіровоградська 
правда. – 1954. – 23 липня. – С. 3 

Про раціоналізаторів метизного цеху заводу та їх нововведення, які 
впроваджуються з запізненням. 

 
217. Більше продукції з кожного квадратного метра виробничих площ! // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 3 січня. – С. 1 

Про звернення колективу заводу до всіх працівників промисловості 
області із закликом широко розгорнути соціалістичне змагання за збільшення 
випуску продукції на існуючих виробничих площах, використовуючи внутрішні 
можливості. 

 
218. Блюмкін Ю. Рухатись вперед / Ю. Блюмкін // Кіровоградська правда. – 
1954. – 10 січня. – С. 2 

Колектив ковальсько-пресового цеху поставив перед собою завдання – 
працювати ритмічно, за добовим графіком забезпечувати механічний і 
складальний цехи необхідними деталями, щоб у них не було затримок у роботі. 

 
219. Кононенко В. Підвищуємо продуктивність праці / В. Кононенко // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 9 квітня. – С. 2 

Мова йде про збільшення випуску деталей машин, зниження їх 
собівартості, підвищення продуктивності праці на кожному робочому місці 
працівниками третього механо-складального цеху. 

 
220. Кузьмін А. Швидше освоювати випуск нової продукції / А. Кузьмін // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 24 січня. – С. 2 

Мова йде про перешкоди: відсутність потрібного ритму в роботі цехів, 
внаслідок чого продукція випускається нерівномірно, з порушенням графіків і 
планів. 

 
221. Неводничий Г. Місце молоді – у передових рядах учасників змагання / Г. 
Неводничий // Кіровоградська правда. – 1954. – 3 вересня. – С. 2 

Про молодих виробничників комсомольсько-молодіжної бригади 
деревообробного цеху, місце яких – у перших рядах учасників змагання за 
дострокове виконання плану п’ятої п’ятирічки. 

 
222. Портнов Д. Конструктори / Д. Портнов // Кіровоградська правда. – 1954. – 
20 червня. – С. 3 

Про конструкторів заводу, які створюють нові машини та вносять свій 
вклад у розвиток сільськогосподарського машинобудування. 

 
223. Сухер М. Ті, що йдуть попереду / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1954. – 4 липня. – С. 2 

Про молодих машинобудівників заводу, які достроково завершили 
п’ятирічні норми. 
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224. Тертичний В. На благо Батьківщини / В. Тертичний // Кіровоградська 
правда. – 1954. – 7 березня. – С. 3 

Про передовиків виробництва, жінок-робітниць першого механо-
складального цеху. 

 
1955 

 
225. Бабіч М. Спільними зусиллями / М. Бабіч // Кіровоградська правда. – 
1955. – 5 червня. – С. 2 

Про переведення процесу складання деталей на прес. 
 

226. Бабіч М. Дві з половиною норми за зміну / М. Бабіч // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 26 листопада. – С. 3 
 
227. Більше машин і запасних частин для сільського господарства // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 13 травня. – С. 1 
 
228. Випускати і відвантажувати сівалки строго за графіком // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 21 січня. – С. 1 

Про випуск 14 тисяч сівалок для цілинних земель. 
 

229. Гречаєв І. Бюрократичні рогатки на шляху раціоналізаторів / І. Гречаєв // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 21 жовтня. – С. 3 

Про раціоналізаторські впровадження та їх затримки на різних стадіях 
оформлення документів на продукцію у відділах. 

 
230. Добре підготувати підприємства до зими // Кіровоградська правда. – 1955. 
– 11 жовтня. – С. 1 
 
231. Єремєєв П. Рахунок відкрито / П. Єремєєв // Кіровоградська правда. – 
1955. – 5 січня. – С. 1 

Про перевиконання норм працівниками ливарного цеху. 
 

232. Завод «Червона зірка» виконав річний план // Кіровоградська правда. – 
1955. – 31 грудня. – С. 4 
 
233. Зобов’язання підкріплені ділом // Кіровоградська правда. – 1955. – 12 
лютого – С. 2 

Про змагання за достроковий і якісний випуск сівалок для цілинних 
земель. 

 
234. Ільїн С. Сьогодні – для завтра / С. Ільїн // Кіровоградська правда. – 1955. – 
6 листопада. – С. 2 

Про перевиконання річних норм. 
 

235. Караманов М. Підвищувати продуктивність праці / М. Караманов // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 11 травня. – С. 2 
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236. Козлова Л. Обмін досвідом на робочому місці / Л. Козлова // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 24 червня. – С. 3 
 
237. Крючков Я. Колектив заводу «Червона зірка» перевиконав свої 
зобов’язання / Я. Крючков, М. Котовщук, А. Діденко // Кіровоградська правда. – 
1955. – 1 січня. – С. 1 

Про перевиконання п’ятирічних норм виробітку колективом заводу. 
 

238. Курзов П. Над чим працюють конструктори / П. Курзов // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 26 листопада. – С. 3 
 
239. Лобода О. Робітничі пропозиції – в дії / О. Лобода // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 6 липня. – С. 3 
 
240. Мазун О. Прискорюємо доставку сівалок / О. Мазун // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 10 квітня. – С. 2 

Про раціоналізаторські ідеї робітників цеху деревообробки. 
 
241. Мар’яненко М. Міжзаводський обмін передовим досвідом / М. 
Мар’яненко // Кіровоградська правда. – 1955. – 26 жовтня. – С. 2 

Про обмін досвідом між працівниками заводу «Червона зірка» та 
«Червоний Профінтерн». 

 
242. Михайлюк М. За методом новатора / М. Михайлюк // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 28 січня. – С. 2 

Про введення нового методу ущільненого завантаження сівалок. 
 

243. Мороз В. Дам 14 річних норм за п’ятирічку / В. Мороз // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 12 квітня. – С. 2 
 
244. На трудовій вахті // Кіровоградська правда. – 1955. – 1 лютого. – С. 1 

Про передвиборну трудову вахту робітників механо-складального цеху. 
 

245. Осипов М. По дві норми за зміну / М. Осипов // Кіровоградська правда. – 
1955. – 4 листопада. – С. 3 
 
246. Путін П. Масове перевиконання норм / П. Путін // Кіровоградська правда. 
– 1955. – 3 вересня. – С. 2 
 
247. Скуренко О. Що заважає ритмічній роботі цеху / О. Скуренко // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 21 серпня. – С. 3 

Про незадовільну роботу ливарного цеху сірого чавуну. 
 

248. Справа честі машинобудівників заводу «Червона зірка» // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 13 лютого. – С. 1 

Про піднесення темпів виробництва та дострокове виконання плану за 
1955 рік. 
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249. Терещенко П. Пустити в дію всі резерви / П. Терещенко // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 15 листопада. – С. 2 
 
250. Тимченко Р. Нова техніка і стара технологія / Р. Тимченко // 
Кіровоградська правда. – 1955. –16 вересня. – С. 2 
 
251. Тимченко Р. Конвеєр змушені були зупинити / Р. Тимченко // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 14 жовтня. – С. 3 

Про погану боротьбу працівників заводу з браком. 
 

252. Томашпольський Б. Верстат – на повну потужність / Б. Томашпольський // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 8 лютого. – С. 2 
 
253. Успіх заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1955. – 1 травня. 
– С. 1 

Про завершення п’ятирічної норми 800-ми робітниками заводу. 
 

254. Чітко виконувати план // Кіровоградська правда. – 1955. – 23 січня. – С. 1 
Про затримку виробництва сівалок для цілинних земель деякими цехами 

заводу. 
 

255. Чумак Ф. Шукаючи шайбу… / Ф. Чумак // Кіровоградська правда. – 1955. 
– 5 лютого. – С. 3 

Про недоліки у роботі, пов’язані з незадовільним забезпеченням 
необхідними деталями. 

 
256. Ярославський М. Нова техніка і старі звичаї / М. Ярославський// 
Кіровоградська правда. – 1955. – 28 травня. – С. 2 

Про повільне впровадження на заводі електричних та пневматичних 
інструментів. 

 
1956 

 
257. Барильченко С. Поборники нового / С. Барильченко // Кіровоградська 
правда. – 1956. – 22 квітня. – С. 3 

Головний інженер заводу розповідає про значення зростання 
продуктивності праці. 

 
258. Барильченко С. Друге життя машин / С. Барильченко, М. Рєзніков // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 12 вересня. – С. 3 

Автор статті, головний інженер заводу «Червона Зірка» про модернізацію 
устаткування. 

 
259. Більше сівалок, хороших і різних! // Кіровоградська правда. – 1956. – 11 
січня. – С. 1 
 
260. Бондаренко М. Широку дорогу – новому, передовому! / М. Бондаренко // 
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Кіровоградська правда. – 1956. – 3 квітня. – С. 2 
 
261. Всьому новому, цінному – «зелену вулицю»: Робсількори перевіряють, як 
впроваджується передовий досвід / І. Гречаєв, А. Гетьманець, І. Марков, А. 
Мостовий // Кіровоградська правда. – 1956. – 26 червня. – С. 3 
 
262. Достроково виконаємо план 1956 року – першого року шостої п’ятирічки: 
Завод «Червона Зірка» // Кіровоградська правда. – 1956. – 10 лютого. – С. 2. 
 
263. Зюнзя І. Упорядкувати нормування! / І. Зюнзя // Кіровоградська правда. – 
1956. – 9 вересня. – С. 2 
 
264. Колесников В. Активність раціоналізаторів / В. Колесников // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 14 січня. – С. 1 
 
265. Крикуненко Р. Цінити кожну секунду робочого часу. / Р. Крикуненко // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 9 грудня. – С. 3 

Автор статті, пресувальниця метизного цеху заводу «Червона Зірка», 
розповідає про раціональне використання робочого часу. 

 
266. Левицький М. Що гальмує творчість новаторів / М. Левицький // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 31 січня. – С. 3 
 
267. Мазун О. Ущільнене вантаження сівалок / О. Мазун // Кіровоградська 
правда. – 1956. – 31 серпня. – С. 3 
 
268. Ми економимо, інші – гублять / В. Бондаренко, А. Кравченко, А. Сокур, та 
ін. // Кіровоградська правда. – 1964. – 17 травня. – С. 2 

З ініціативи робітників ковальсько-пресового цеху організовано дільницю 
по переробці металевих відходів. 

 
269. На заводі «Червона Зірка»: Переджовтнева трудова вахта // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 2 жовтня. – С. 3 
 
270. Онищенко І. На нашій дільниці: Говорять передовики змагання / І. 
Онищенко // Кіровоградська правда. – 1956. – 11 грудня. – С. 3 
 
271. Пахманов С. Люди, що постійно шукають, творять / С. Пахманов // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 6 жовтня. – С. 3 

Про роботу раціоналізаторів ливарного цеху сірого чавуну. 
 

272. Перевиконують норми // Кіровоградська правда. – 1956. – 16 червня. – С. 
2 
 
273. Портнов Д. Окрилені величними накресленнями / Д. Портнов // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 2 березня. – С. 2 

Йдеться про те, як трудящі вивчають матеріали XX з’їзду КПРС та які 
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виробничі завдання ставлять на майбутнє. 
 

274. Портнов Д. Одностайність червонозорівців / Д. Портнов // Кіровоградська 
правда. – 1956. – 28 грудня. – С. 1 

Йдеться про те, як трудящі, обговорюючи рішення пленуму ЦК КПРС, 
вносять конкретні пропозиції, спрямовані на усунення недоліків у роботі. 

 
275. Прискорити випуск сівалок рівномірного висіву кукурудзи: Наші 
претензії до заводу «Червона зірка» / М. Кирюшкін – головний інженер 
Карлівської МТС, В. Мельниченко – бригадир тракторної бригади Кіровської 
МТС, Ф. Тигнян – бригадир тракторної бригади № 1 Карлівської МТС, М. 
Бабич – механік по комбайнах Карлівської МТС, М. Царков – бригадир 
рільничої бригади колгоспу імені Молотова Кіровоградського району // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 5 лютого. – С. 3 
 
276. Сміливо творити нове: Розповідь формувальника заводу «Червона зірка» 
М. І. Луньова // Кіровоградська правда. – 1956. – 17 жовтня. – С. 1: фото 
 
277. Сухер М. Своєчасно постачати квадратно-гніздові сівалки / М. Сухер // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 24 березня. – С. 2 
 
278. Ткаченко О. Дамо більше досконалих машин / О. Ткаченко // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 21 квітня. – С. 1 
 
279. Федоров А. Працювати ще самовідданіше! / А. Федоров // Кіровоградська 
правда. – 1956. – 17 січня. – С. 4 
 
280. Ходак М. Від щирого серця / М. Ходак // Кіровоградська правда. – 1956. – 
29 грудня. – С. 3 

За 11 місяців року колектив заводу поставив МТС країни понад 80 тисяч 
сівалок, щоб допомогти сільському господарству братніх республік. 

 
281. Штанько М. Виявляємо нові резерви / М. Штанько // Кіровоградська 
правда. – 1956. – 11 лютого. – С. 1 

Старший майстер ливарного цеху сірого чавуну заводу «Червона Зірка» 
про соціалістичне змагання на дільниці заводу. 

 
1957 

 
282. Бєглєцова Л. Слово робітниці / Л. Бєглєцова// Кіровоградська правда. – 
1957. – 2 квітня. – С. 1 

 Пропозиції стосовно механізації виробничих процесів. 
 

283. Ближче до підприємств // Кіровоградська правда. – 1957. – 9 квітня. – С. 3 
Виступ секретаря цехової парторганізації Л. Т. Козлової. 
 

284. Бондаренко М. Річний план – до 10 грудня / М. Бондаренко// 
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Кіровоградська правда. – 1957. – 4 грудня. – С. 2 
Звіт про роботу на партійній конференції заводу «Червона зірка». 
 

285. Галіздра М. Назрілі заходи // Кіровоградська правда. – 1957. – 2 квітня. – 
С. 1 

Про недостатнє матеріально-технічне забезпечення та недоліки у 
плануванні поставок. 

 
286. До нових успіхів // Кіровоградська правда. – 1957. – 5 березня. – С. 2 

Про обласну нараду передовиків промисловості, транспорту, будівництва. 
 

287. Завод «Червона зірка» виконав чотиримісячний план // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 23 квітня. – С. 3 
 
288. Завод «Червона зірка» завершив дев’ятимісячний план // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 15 вересня. – С. 1 
 
289. Захаров Д. Трудова активність червонозорівців / Д. Захаров // 
Кіровоградська правда. – 1957. – 13 липня. – С. 1 

Про трудову вахту та високопродуктивну працю робітників заводу. 
 

290. Іванов О. Шукати і знаходити резерви / О. Іванов // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 17 грудня. – С. 3 

Про творче ставлення робітників заводу до виконання виробничих 
завдань. 

 
291. Касаткін А. Шість годин замість восьми / А. Касаткін // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 9 травня. – С. 3 
 
292. Криниченко Б. У третій зміні / Б. Криниченко, І. Штомпель, М. Сухер// 
Кіровоградська правда. – 1957. – 27 січня. – С. 2 

Про змагання машинобудівників за дострокове виконання виробничих 
планів. 

 
293. Кобець В. Економити метал, інструменти / В. Кобець // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 9 травня. – С. 3 
 
294. Копєйкін М. Творчість раціоналізаторів / М. Копєйкін // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 18 травня. – С. 1 
 
295. Крючков Я. Підсумки та перспективи / Я. Крючков // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 2 лютого. – С. 2 

Короткий звіт директора заводу «Червона зірка» Крючкова Я. про роботу 
заводу «Червона зірка». 

 
296. Крючков Я. Червонозорівці додержать слова / Я. Крючков // 
Кіровоградська правда. – 1957. – 20 листопада. – С. 2 
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Про безперервне зростання продуктивності праці на заводі та поліпшення 
техніко-економічних показників. 

 
297. Марков І. Важлива умова зростання продуктивності праці / І. Марков // 
Кіровоградська правда. – 1957. – 23 березня. – С. 2 

З досвіду нормування на заводі «Червона зірка». 
 

298. Міцне слово червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1957. – 30 серпня. 
– С. 3 

Про виготовлення 2270 сівалок понад план. 
 

299. Найдьонов П. Не за вісім, а за сім годин / П. Найдьонов // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 17 грудня. – С. 3 

Про підсумки патріотично-економічного руху робітників метизного цеху. 
 

300. Нові зобов’язання червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1957. – 3 
липня. – С. 2 

500 робітників успішно виконали норми, що були заплановані на рік. 
 

301. По шляху дальшого зростання // Кіровоградська правда. – 1957. – 27 
березня. – С. 2 

Про перспективи і плани розвитку заводу «Червона зірка». 
 

302. Покотило М. Краще використовувати виробничі резерви / М. Покотило // 
Кіровоградська правда. – 1957. – 2 квітня. – С. 1 

Про поліпшення планування та обліку на заводі. 
 

303. Правильно організувати спеціалізацію цехів // Кіровоградська правда. – 
1957. – 9 квітня. – С. 3 

З виступу інженера заводу «Червона зірка» В. Т. Манойленка про 
реорганізацію та оптимізацію роботи цехів. 

 
304. Прискорюють перевозки машин // Кіровоградська правда. – 1957. – 24 
квітня. – С. 1 

Про пришвидшення просування маршрутів з сівалками. 
 

305. Раззуваєв М. Економія від впровадження раціоналізаторських пропозицій 
/ М. Раззуваєв // Кіровоградська правда. – 1957. – 19 квітня. – С. 1 
 
306. Раціоналізатори «Червоної зірки» // Кіровоградська правда. – 1957. – 7 
грудня. – С. 1 
 
307. Сівалки і запасні частини // Кіровоградська правда. – 1957. – 13 березня. – 
С. 2 

Про перевиконання декадного плану випуску товарної продукції. 
 
308. Сівалки понад план // Кіровоградська правда. – 1957. – 1 травня. – С. 2 
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309. Створити умови майстрові // Кіровоградська правда. – 1957. – 9 квітня. – 
С. 3 

З виступу майстра Р. С. Ясинецького про поліпшення умов праці та 
переобладнання застарілого устаткування. 

 
310. У Кіровоградських машинобудівників // Кіровоградська правда. – 1957. – 
28 липня. – С. 1 

Про зростання темпів виробництва сівалок. 
 

311. Чітко планувати виробництво // Кіровоградська правда. – 1957. – 9 квітня. 
– С. 3 

З виступу слюсаря В. О. Тютюнника про недоліки у плануванні 
постачання необхідних матеріалів для цехів. 

 
312. Штанько М. На чому ми втрачаємо / М. Штанько // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 17 грудня. – С. 3 

Про підвищення відповідальності майстрів та контролерів за якість 
продукції. 

 
1958 

 
313. Андрєєв Б. Професії у нас різні, прагнення – одне / Б. Андрєєв // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 19 січня. – С. 1 

Про поліпшення результатів роботи машинобудівників на прикладі 
донецьких шахтарів. 

 
314. Бабешков В. За методом О. Кольчика / В. Бабешков // Кіровоградська 
правда. – 1958. – 7 вересня. – С. 3 

Про результати впровадження методу О. Кольчика, що дало змогу знизити 
собівартость тонни литва на 18 карбованців. 

 
315. Барильченко С. Це – прогресивно / С. Барильченко // Кіровоградська 
правда. – 1958. – 11 лютого. – С. 2 

Про широке впровадження передових методів електрозварювання. 
 

316. Візір Г. Брак – бич виробництва / Г. Візір, П. Редько // Кіровоградська 
правда. – 1958. – 16 квітня. – С. 3 

Про збитки, яких зазнає ливарний цех сірого чавуну. 
 

317. Герасимов С. Творчість машинобудівників / С. Герасимов // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 18 липня. – С. 2 

Про участь заводу «Червона зірка» у виставці продукції в павільйоні 
«Машинобудування і приладобудування». 

 
318. Захаренков М. Змагання за економію матеріалів / М. Захаренков // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 17 січня. – С. 1 
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319. Клочко М. Браку можна уникнути / М. Клочко // Кіровоградська правда. – 
1958. – 13 серпня – С. 2 

Про впровадження досвіду кращих комсомольсько-молодіжних бригад на 
заводі. 

 
320. Кольц О. З трудовим запалом / О. Кольц // Кіровоградська правда. – 1958. 
– 9 вересня. – С. 1 

Про збільшення випуску продукції та середнього виробітку працівника – 
130 %. 

 
321. Крючков Я. Назрілі питання / Я. Крючков // Кіровоградська правда. – 
1958. – 16 липня. – С. 2 

Про механізацію та автоматизацію виробництва на заводі «Червона 
зірка». 

 
322. Маковський В. Щоб зростала продуктивність праці / В. Маковський // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 15 лютого. – С. 2 

Про соціалістичне змагання серед токарів заводу та щоденне 
перевиконання норм. 

 
323. Наполегливо боротися за використання внутрішніх резервів виробництва 
// Кіровоградська правда. – 1958. – 21 січня. – С. 3 

Про виконання державного плану та про зміни у якісних і кількісних 
показниках роботи підприємств. 

 
324. Наслідують приклад москвичів // Кіровоградська правда. – 1958. – 21 
вересня. – С. 1 
 
325. Про підготовку виробничого подарунку до ХХI з’їзду партії колективом 
заводу – виконати план річний до 22 грудня. 
 
326. Осипов М. На заводі лежить мертвий метал / М. Осипов // Кіровоградська 
правда. – 1958. – 3 жовтня. – С. 3 

Про захаращення подвір’я заводу металобрухтом. 
 

327. Портнов Д. Тонни і карбованці / Д. Портнов // Кіровоградська правда. – 
1958. – 2 вересня. – С. 3 

Про соціалістичне змагання та впровадження колективом ковальсько-
пресового цеху методів роботи М. Мамая та О. Кольчика. 

 
328. Раззуваєв М. Червонозорівці підхопили почин киян / М. Разуваєв // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 12 грудня. – С. 1 

Про вклад раціоналізаторів заводу у розвиток виробництва та 
максимальне використання внутрішніх резервів. 

 
329. Рахунок відкрив раціоналізатор Микола Кругленко // Кіровоградська 
правда. – 1958. – 7 січня. – С. 1 
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Про нові впровадження в технологію процесів формування та відливки 
деталей. 

 
330. Сухер М. Боротьба за першість / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1958. – 14 жовтня. – С. 1 

Колектив механоскладального цеху поставив перед собою мету – скласти 
три тисячі машин. 

 
331. Штанько М. Що заважає ливарникам / М. Штанько // Кіровоградська 
правда. – 1958. – 30 вересня. – С. 2 

Про затримку впровадження цінних раціоналізаторських пропозицій. 
 

1959 
 

332. Вернигора В. Можливості є на кожному місці / В. Вернигора // 
Кіровоградська правда. – 1959. – 21 червня. – С. 2 

Стаття про активну участь кожного робітника у вдосконаленні 
виробничих процесів. 

 
333. Коваленко П. За сім годин / П. Коваленко // Кіровоградська правда. – 1959. 
– 12 грудня. – С. 3 

Про переведення робітників, інженерно-технічних працівників та 
службовців заводу «Червона зірка» на семигодинний робочий день. 

 
334. Новаторство і консерватизм // Кіровоградська правда. – 1959. – 8 грудня. – 
С. 3 

Рейд перевірки виконання заходів по механізації та автоматизації 
виробництва. 

 
335. Рябокляч А. Чому завод «Червона зірка» виробляє браковану продукцію? / 
А. Рябокляч // Кіровоградська правда. – 1959. – 10 липня. – С. 2 

У статті детально розкриваються та аналізуються причини бракоробства 
на заводі «Червона зірка». 

 
1960 

 
336. Крючков Я. Нову техніку – на поля! / Я. Крючков // Кіровоградська правда. 
– 1960. – 17 травня. – С. 2 : фото 

Автор статті, директор заводу, рапортує про досягнення заводу: 
впровадження нових раціоналізаторських винаходів, достроковий випуск 
продукції. 

 
337. Курс – на нові сівалки // Кіровоградська правда. – 1960. – 30 липня. – С. 1 

Інтерв’ю з головним конструктором заводу «Червона зірка» Іваном 
Яковичем Антоненком щодо створення нової сільськогосподарської техніки та 
виконання планових показників заводу. 
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338. Петро Махота іде на допомогу червонозорівцям: 15 тисяч сівалок до 1 
травня. Контрольний пост «Кіровоградської правди» на «Червоній зірці» // 
Кіровоградська правда. – 1960. – 10 лютого. – С. 1 : фото 

Зустріч кіровоградських машинобудівників з депутатом Верховної Ради 
України П. Махотою, де обговорювались питання своєчасних поставок металу 
металургійними підприємствами Дніпропетровщини для випуску посівних 
машин. 

 
339. Чумак Ф. Це заважає в роботі / Ф. Чумак // Кіровоградська правда. – 1960. – 
14 вересня. – С. 3 

Диспетчер третього механоскладального цеху заводу представляє 
досягнення заводу, а також звертає увагу на недоліки у роботі, які треба 
усунути. 

 
340. Щерба Я. Діловий контроль / Я. Щерба // Кіровоградська правда. – 1960. – 
30 січня. – С. 1 

Йдеться про створення комісій парторганізації заводу «Червона зірка» по 
контролю за виконанням планів впровадження нової техніки, механізації та 
автоматизації виробничих процесів. 

 
1961 

 
341. Високі зобов‘язання червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1961. – 22 
січня. – С. 2 : фото 
 
342. Враховуємо зауваження механізаторів: Розмова з заступником начальника 
спеціального конструкторського бюро заводу «Червона зірка» М. П. 
Одєгналовим // Кіровоградська правда. – 1961. – 11 квітня. – С. 2 
 
343. Гаркавенков Ф. Це полегшує працю, підвищує її продуктивність / Ф. 
Гаркавенков // Кіровоградська правда. – 1961. – 23 липня. – С. 2 

Начальник відділу механізації і верстатобудування заводу «Червона зірка» 
Гаркавенко Ф. розповідає про впровадження автоматизації та механізації 
трудових процесів, підвищення продуктивності праці, подолання недоліків у 
виробництві сівалок, яких  завод за післявоєнний час випустив мільйон. 

 
344. Є мільйон сівалок // Кіровоградська правда. – 1961. – 9 липня. – С. 1 
 
345. Журавський В. Радість червонозорівців / В. Журавський // Кіровоградська 
правда. – 1961. – 17 травня. – С. 1 

Про виконання планових завдань. 
 

346. Завод «Червона зірка» виконав піврічний план // Кіровоградська правда. – 
1961. – 25 червня. – С. 1 
 
347. Калугін Ф. Сівалкам – «зелену вулицю» / Ф. Калугін // Кіровоградська 
правда. – 1961. – 22 січня. – С. 4 
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Про подолання недоліків та виконання завдань по відправці посівних 
машин до споживача. 

 
348. Костенко В. Світла мета запалює / В. Костенко // Кіровоградська правда. – 
1961. – 1 серпня. – С. 4 

Керівник бригади ливарного цеху сірого чавуну заводу розповідає про 
досягнення бригади. 
 
349. На заводі «Червона зірка» зростають ряди розвідників майбутнього // 
Кіровоградська правда. – 1961. – 28 травня. – С. 1 

Про виконання планових показників колективом заводу та нагородження 
передових робітників. 

 
350. Портнов Д. Машинобудівники нарощують темпи: 24 тисячі кукурудзяних 
сівалок – до 15 травня // Кіровоградська правда. – 1961. – 17 лютого. – С. 2 
 
351. Самойлович М. Високий обов’язок / М. Самойлович // Кіровоградська 
правда. – 1961. – 7 липня. – С. 3 

Автор статті, електрозварник механоскладального цеху № 2 заводу М. 
Самойлович, розповідає про досягнення свого колективу по впровадженню 
технологій економії робочого часу та ресурсів на виробництві. 

 
352. Справа честі машинобудівників // Кіровоградська правда. – 1961. – 8 
лютого. – С. 2 

Про виконання та перевиконання планових показників. 
 

353. Творці нової техніки // Кіровоградська правда. – 1961. – 28 травня. – С. 1 
Про раціоналізаторські пропозиції. 
 

354. «Червона зірка» – селу // Кіровоградська правда. - 1961. – 25 січня. – С. 1 
Директор заводу Я. П. Крючков розповідає про виконання річних 

планових показників. 
 
355. Червонозорівці виконали квартальний план // Кіровоградська правда. – 
1961. – 31 березня. – С. 3 
 

1962 
 

356. Горбенко В. Прикрі упущення / В. Горбенко // Кіровоградська правда. – 
1962. – 24 лютого. – С. 3 

Про співіснування високопродуктивної техніки та ручної кустарної праці 
у ливарному цеху сірого чавуну. 
 
357. Гречаєв І. Громадські конструктори / І. Гречаєв // Кіровоградська правда. – 
1962. – 4 лютого. – С. 3 : фото 

Ентузіасти-робітники заводу у вільний час розробляють проекти 
механізації та автоматизації виробництва. 
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358. Є 370,000 посівних машин! // Кіровоградська правда. – 1962. – 21 грудня. – 
С. 1 

Про завершення виконання річного плану випуску товарної продукції та 
збільшення валової продукції на 59 %. 

 
359. Ляшенко П. Перехідний прапор – у метизників / П. Ляшенко // 
Кіровоградська правда. – 1962. – 30 квітня. – С. 1 

Про виконання норм на 170-200 % працівниками метизного цеху. 
 

360. Не злічити резервів заводських: після виступу «Кіровоградської правди» // 
Кіровоградська правда. – 1962. – 24 жовтня. – С. 2 

Про проведення в цехах підприємства виробничих зборів з метою 
виявлення додаткових внутрішніх резервів. 

 
361. Радомський Е. Правильно, згодні / Е. Радомський // Кіровоградська правда. 
– 1962. – 2 червня. – С. 1 

Керівник і бригада цеху механізації заводу «Червона зірка» погоджуються 
з Радою міністрів СРСР про те, що розвиток сільського господарства – кровна 
справа всього радянського народу. 

 
362. Распутний Л. Семінар у цеху / Л. Распутний // Кіровоградська правда. – 
1962. – 18 липня. – С.2 

На базі ливарного цеху сірого чавуну пройшов семінар студентів третього 
курсу політехнічного інституту «Створення матеріально-технічної бази 
комунізму – головне економічне завдання партії і народу». 

 
363. Спектор Д. Так заповідав Ілліч: репортаж з робітничих зборів 
червонозорівців. Совість за нарядами не відпускають / Д. Спектор // 
Кіровоградська правда. – 1962. – 10 жовтня. – С. 3 : фото 

Виступ токаря Свистунової Т. А. про зниження браку у виробництві. 
 

364. Спектор Д. Так заповідав Ілліч: репортаж з робітничих зборів 
червонозорівців. Виводити на чисту воду нероб! / Д. Спектор // Кіровоградська 
правда. – 1962. – 10 жовтня. – С. 3: 

Виступ електрозварника М. І. Солохи про недопущення прогулів та появу 
на робочому місці в нетверезому стані. 

 
365. Спектор Д. Так заповідав Ілліч: репортаж з робітничих зборів 
червонозорівців. Щоб у кожного серце боліло за спільне діло / Д. Спектор // 
Кіровоградська правда. – 1962. – 10 жовтня. – С.3 

Виступ точильниці Т. П. Зюнзі про незадовільну роботу формувальників 
та контролерів. 

 
366. Спектор Д. Так заповідав Ілліч: репортаж з робітничих зборів 
червонозорівців. Спочатку розкачка, а потім гарячка / Д. Спектор // 
Кіровоградська правда. – 1962. – 10 жовтня. – С. 3 

Виступ слюсаря Прокоповича А. І. з пропозицією по поліпшенню 
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внутрішньоцехового планування. 
 

367. Спектор Д. Так заповідав Ілліч: репортаж з робітничих зборів 
червонозорівців. Землю сонце красить, а людину – праця /Д. Спектор // 
Кіровоградська правда. – 1962. – 10 жовтня. – С. 3 : фото 

Бригадир Брайко М. І. висловив пропозицію пустити в дію потокову лінію 
та застосовувати груповий метод виготовлення деталей. 

 
368. Успіх червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1962. – 26 квітня. – С. 3 

Про дострокове виконання чотиримісячного плану випуску валової і 
товарної продукції. 

 
1963 

 
369. Активістки діляться досвідом // Кіровоградська правда. – 1963. – 31 грудня. 
– С. 2 

Про проведення промисловим обкомом партії одноденного семінару голів 
комісій по роботі серед жінок міськкомів КП України. 

 
370. Ахмеджанов Г. Надійні помічники: з досвіду роботи народних контролерів 
заводу «Червона зірка»/ Г. Ахмеджанов // Кіровоградська правда. – 1963. – 10 
жовтня. – С. 2 
 
371. Важливий обов’язок червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1963. – 23 
травня. – С. 1 

Завод «Червона зірка» – провідне підприємство області та лабораторія 
передового досвіду. 
 
372. Зінченко В. Внесок раціоналізаторів / В. Зінченко // Кіровоградська правда. 
– 1963. – 1 грудня. – С. 1 

Про розширення фронту творчих пошуків раціоналізаторів заводу та 
розмір економії від впровадження їх пропозицій. 

 
373. Іваненко М. Торік 11 премій, нині – жодної: Перша зміна бере реванш/ М. 
Іваненко, А. Федоров, І. Чумаченко // Кіровоградська правда. – 1963. – 20 
серпня. – С. 1 

Працівники метизного цеху не виконують норми. 
 

374. Іваненко М. Торік 11 премій, нині – жодної: Секрети простоїв /М. Іваненко, 
А. Федоров, І. Чумаченко // Кіровоградська правда. – 1963. – 20 серпня. – С. 1 

Неорганізоване зберігання металу відбивається на виробництві та 
простоюванні автоматичних станків. 

 
375. Іваненко М. Торік 11 премій, нині – жодної: притча во язицех /М. Іваненко, 
А. Федоров, І. Чумаченко // Кіровоградська правда. – 1963. – 20 серпня. – С. 1 

Про простоювання поламаного гайковисаджувального автомата «А-413». 
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376. Кочерга О. Назустріч 46-м роковинам Великого Жовтня: Попереду –
бригада А. Чигряєва /О. Кочерга // Кіровоградська правда. – 1963. – 3 жовтня. – 
С. 1 
 
377. На заводі «Червона зірка»: передвиборна трудова вахта // Кіровоградська 
правда. – 1963. – 19 січня. – С. 1 

Про трудове змагання в цехах та дільницях на честь виборів до Верховної 
Ради УРСР і місцевих Рад. 

 
378. На заводі «Червона зірка»: Починання молодих спеціалістів// 
Кіровоградська правда. – 1963. – 19 січня. – С. 1 

Інженерно-технічні працівники проявили ініціативу: поєднати основну 
роботу з роботою в бригадах. 

 
379. На заводі «Червона зірка»: 330 пропозицій раціоналізаторів // 
Кіровоградська правда. – 1963. – 19 січня. – С. 1 
 
380. Нове на підприємствах Кіровограда: на потік // Кіровоградська правда. – 
1963. – 28 липня. – С. 2 

Про організацію потокової механізованої лінії по обробці й складанню 
висівного апарата. 

 
381. Федун Г. Нас тривожить відставання червонозорівців / Г. Федун, М. Ковіка, 
І. Поляков // Кіровоградська правда. – 1963. – 16 лютого. – С. 2 

Про загрозу невиконання державного плану та соціалістичних 
зобов’язань. 

 
382. Феліксон С. Майбутнє «Червоної зірки» / С. Феліксон // Кіровоградська 
правда. – 1963. – 30 січня. – С. 4 

Заступник головного інженера проекту реконструкції заводу про плани 
автоматизації виробничих процесів та будівництво нових культурно-побутових 
об’єктів. 

 
383. Шаботін І. Наші турботи: потрібно ваше втручання, керівники заводу 
«Червона зірка» / І. Шаботін В. Гречаний, В. Мару // Кіровоградська правда. – 
1963. – 10 вересня. – С. 2 

Стаття містить звернення робітників ливарного цеху щодо усунення 
недоліків у роботі формувальників та ремонтників. 

 
1964 

 
384. Бур’янський О. Плутаники / О. Бур’янський, І. Брискін // Кіровоградська 
правда. 1964. – 1 лютого. – С. 3 

Про розгляд скарги робітників четвертого механоскладального цеху Петра 
Волкова та Василя Ігнатова про зниження робітничих розцінок. 

 
385. Важливий резерв: Передове, прогресивне – у виробництво! // 
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Кіровоградська правда. – 1964. – 6 жовтня. – С. 2 
Одним із важливих резервів заводу «Червона зірка» є широке 

застосування штучних алмазів для шліфування, заточки та доводки 
твердосплавного інструменту. 

 
386. «Важливий резерв»: Робкори йдуть слідами виступу «Кіровоградської 
правди» // Кіровоградська правда. – 1964. – 11 жовтня. – С. 2 

Після опублікування кореспонденції під такою назвою за 6 жовтня 
робкори перевірили, що робиться за їх сигналами і пропозиціями. 

 
387. Висока відповідальність // Кіровоградська правда. – 1964. – 5 грудня. – С. 2 

Про вдосконалення виробництва, впровадження нових вузлів та агрегатів, 
поліпшення якості продукції, про претензії до конструкторського бюро та 
перебої у постачанні матеріалів йшлося на партійній конференції 
Кіровоградського заводу «Червона зірка». 

 
388. Заходів вжито! // Кіровоградська правда. – 1964. – 25 червня. – С. 3 

В робкорівському рейді «Діяти, а не миритися з хибами» було піддано 
різкій критиці організацію виробництва в механоскладальному цеху. 

 
389. Здобутки… і втрати: Випуск сівалок – під робкорівський контроль! // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 25 червня. – С. 3 

Про економію коштів та матеріалів у виробництві. 
 

390. Зінченко В. «Поздоровляю з успіхом!» / В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 25 лютого. – С. 3 

Про безперебійну роботу ковальсько-пресового цеху, де народжуються 
заготовки до всіх заводських сівалок. 

 
391. Іванов О. Доробок новаторів / О. Іванов, І. Братушко, С. Коган // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 25 червня. – С. 3 

Про механізацію трудомістких процесів у механоскладальному цеху. 
 

392. Кадигроб М. Кожна хвилина – великій справі / М. Кадигроб // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 30 січня. – С. 1 

Про виконання соціалістичних зобов’язань розповідає формувальник 
першої дільниці ливарного цеху сірого чавуну. 

 
393. Крячко Г. Не підводьте нас: Лист до червонозорівців / Г. Крячко // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 25 липня. – С. 3 

Про зриви поставок деталей до Олександрійського заводу підйомно-
транспортного устаткування. 

 
394. Кукурудзоводи чекають нової машини: Випуск сівалок – під робкорівський 
контроль! / О. Ладан, О. Швець, М. Родохлєб // Кіровоградська правда. – 1964. – 
15 квітня. – С. 2 

Як ідуть справи на заводі? Чи відповідають вони тим завданням, що 
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стоять перед колективом заводу? 
 

395. Лазаренко В. Не карбованцем, а совістю / В. Лазаренко // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 23 січня. – С. 3 

Про модернізацію виробничих процесів на заводі. 
 

396. Левицький В. Як працюєш, молодий спеціалісте? : Потрібне ваше 
втручання, керівники заводу «Червона зірка» / В. Левицький // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 6 вересня. – С. 2 

Про молодих спеціалістів треба дбати. 
 

397. Маленко Я. Зростає сім’я умільців / Я. Маленко // Кіровоградська правда. – 
1964. – 31 березня. – С. 1 

На заводі широко популяризують досвід новаторів. 
 

398. Марков І. Бачити перспективу: Випуск сівалок – під робкорівський 
контроль! / І. Марков // Кіровоградська правда. – 1964. – 25 червня. – С. 3 

Про труднощі та можливості удосконалення технологій виробництва 
сівалок на заводі. 

 
399. Михайлов Р. Тачці прийшов кінець / Р. Михайлов // Кіровоградська правда. 
– 1964. – 19 січня. – С. 1 

Про розвиток механізованих процесів праці у ливарному цеху заводу. 
 

400. Михайлов Р. Трудовий наступ триває / Р. Михайлов // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 5 квітня. – С. 4 

На заводі «Червона Зірка» підбито підсумки роботи за перший квартал. 
 
401. Михайлов Р. Вклад винахідників / Р. Михайлов // Кіровоградська правда. – 
1964. – 10 липня. – С. 1 

Минулого року завод «Червона зірка» впровадив у виробництво чотири 
винаходи, які заощадили 1,5 мільйона карбованців. 

 
402. Михайлов Р. Ні, це надзвичайні явища / Р. Михайлов // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 10 грудня. – С. 3 

Обсяг виробництва на заводі «Червона зірка» має збільшитись порівняно 
з першим роком семирічки на 90 %, а позаплановане зростання продуктивності 
– на 49 %. Наявний розрив повинен покриватися нарощуванням потужностей. 

 
403. Мусійченко В. Красу – на виробництво / В. Мусійченко // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 26 грудня. – С. 2 

Про впровадження на заводі «Червона зірка» технічної естетики. 
 

404. Піти з заводу – не вихід // Кіровоградська правда. – 1964. – 11 січня. – С. 2 
Про вирішення питання працевлаштування молодих працівників-

підсобників на більш кваліфіковану працю. 
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405. Пилипенко М. Є річний план / М. Пилипенко // Кіровоградська правда. – 
1964. – 19 липня. – С. 1 

На заводі підведено підсумки піврічного змагання між раціоналізаторами 
та винахідниками. 

 
406. Пилипенко М. Радянське – значить відмінне / М. Пилипенко // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 7 жовтня. – С. 1 

Про поставки продукції заводу «Червона зірка» до зарубіжних країн.  
 

407. «Повідомте, що робити…» // Кіровоградська правда. – 1964. – 26 квітня. – 
С. 2 

На залізничних рампах заводу «Червона зірка» коїться багато 
неподобства. 

 
408. Поки сваряться технологи с конструкторами: Викриваємо причини низької 
якості литва / В. Гоянський, О. Димарецький, П. Нікітинський, С. Вознюк // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 18 вересня. – С. 1 
 
409. Покотиленко А. Діяти, а не миритися з хибами / А. Покотиленко, М. 
Ножнов, О. Ладан // Кіровоградська правда, – 1964. – 24 травня. – С. 2 

Про недоліки виробничого процесу по випуску сівалок у 
механоскладальному цеху. 

 
410. Поляков Ф. Будуть з них люди: Трибуна майстра / Ф. Поляков // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 3 січня. – С. 2 

Старший майстер прольоту четвертого механоскладального цеху заводу 
«Червона зірка» про молоде поповнення – 35 юнаків та дівчат прийшли на 
завод. 

 
411. Пилипенко М. Йдуть надпланові сівалки / М. Пилипенко // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 5 серпня. – С. 1 
 
412. Рапортують червонозорівці // Кіровоградська правда. – 1964. – 1 листопада. 
– С. 1 

Колектив кіровоградського заводу «Червона зірка» з честю виконав 
трудові зобов’язання: понад завдання виготовлено сівалок, пристроїв і запасних 
частин більш як на 700 тисяч карбованців. 

 
413. Тітельман Б. Поза увагою майстрів: Висока якість кожного виробу – наш 
девіз / Б. Тітельман, С. Абідор, П. Фомич // Кіровоградська правда. – 1964. – 2 
грудня. – С. 3 

Чимало виробів четвертого механоскладального цеху відзначається 
доброю якістю. Але трапляються й випадки браку. 

 
414. Труднощі? Ні, нерозпорядливість: Випуск сівалок – під робкорівський 
контроль! / О. Калін, М. Родохлєб, М. Ножнов // Кіровоградська правда. – 1964. 
– 12 березня. – С. 2 
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415. Фоміч П. Випереджають графік / П. Фоміч // Кіровоградська правда. – 
1964. – 2 вересня. – С. 1 

У ливарному цеху сірого чавуну заводу «Червона зірка» вирішено 
продуктивність праці довести до 103 % норми й зекономити 50 тис. карбованців 
за рахунок зниження собівартості продукції. 

 
416. Фоміч П. З непримиренністю до недоліків / П. Фоміч // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 9 жовтня. – С. 2 

Колектив механоскладального цеху № 3 заводу «Червона зірка» успішно 
справляється з виробничими завданнями. 

 
417. Фоміч П. Малярно-сушильний агрегат / П. Фоміч // Кіровоградська правда. 
– 1964. – 29 грудня. – С. 1 

У четвертому механоскладальному цеху заводу «Червона зірка» став до 
ладу потужний малярно-сушильний агрегат. 

 
418. Це нас зобов’язує: Тобі, партіє, наші трудові здобутки! // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 4 січня. – С. 1 

Колектив заводу «Червона Зірка» успішно виконав план 1963 року, давши 
сільському господарству понад 100 тисяч посівних машин. 

 
419. Цьома В. Наскрізні бригади / В. Цьома // Кіровоградська правда. – 1964. – 
13 травня. – С. 3 

Про переваги нової форми організації праці. 
 

420. Черних В. Берегти метал / В. Черних, В. Ярош // Кіровоградська правда. – 
1964. – 2 лютого. – С. 2 

Багато металу переробляє щодня завод «Червона Зірка». Та чи правильно 
його використовують та зберігають? 

 
421. Шаповалов А. Справа важлива, невідкладна: Поліпшувати організацію 
виробництва та робочих місць / А. Шаповалов, В. Ромах, М. Родохлєб // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 30 жовтня. – С. 1 
 
422. Що породжує брак литва: Робкори перевіряють, сигналізують, радять // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 20 листопада. – С. 1 

Робкори газети поцікавилися, як у ливарному цеху сірого чавуну 
борються за підвищення якості продукції. 

 
423. Юрченко С. Хвилина плюс хвилина / С. Юрченко // Кіровоградська правда. 
– 1964. – 31 липня. – С. 2 

Про продуктивність праці і економію робочого часу розмірковує керівник 
бригади фрезерувальників заводу «Червона зірка». 

 
1965 

 
424. Аврунін С. Заводська рада новаторів: У боротьбі за технічний прогрес 
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заощаджено 2 мільйона карбованців. Приклад бригади Д. Ауліна / С. Аврунін // 
Кіровоградська правда. – 1965. – 17 серпня. – С. 2 

Про раду новаторів. 
 

425. Аврунін С. Ефективність – головна мета / С. Аврунін // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 4 вересня. – С. 2 

Про модернізацію, раціоналізм, підвищення ефективності праці. 
 

426. Васильєв В. Робітники-конструктори / В. Васильєв // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 20 лютого. – С. 1 

Про раціоналізаторські пропозиції працівників щодо вдосконалення 
продукції. 

 
427. Волович О. Впевнені кроки: З досвіду роботи ради майстрів на 
кіровоградському заводі «Червона зірка» / О. Войтович // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 3 липня. – С. 2 
 
428. Вісті з «Червоної зірки»: Вклад раціоналізаторів // Кіровоградська правда. - 
1965. – 17 лютого. – С. 3 

Про вдосконалення технологій на виробництві. 
 

429. Вісті з «Червоної зірки»: Правофлангові // Кіровоградська правда. – 1965. – 
17 лютого. – С. 3 

Про трудові досягнення працівників заводу. 
 

430. Гоц І. Останній вузол / І. Гоц // Кіровоградська правда. – 1965. – 1 травня. – 
С. 2 

Про виконання планових показників. 
 

431. Гречаєв І. Де хороший контроль, там заводові слава / І. Гречаєв // 
Кіровоградська правда. – 1965. – 20 травня. – С. 3 
 
432. Гутнєв В. Ціна робочої хвилини / В. Гутнєв // Кіровоградська правда. – 
1965. – 21 березня. – С. 2 

Щодо раціонального використання робочого часу, організації праці без 
простоїв. 

 
433. Гутнєв В. Множаться ряди передовиків / В. Гутнєв // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 27 квітня. – С. 1 

Про продуктивність праці, раціональне використання робочого часу. 
 

434. Квартальне завдання виконано. 16000 зернотукових сівалок – до 1 травня // 
Кіровоградська правда. – 1965. – 28 березня. – С. 1 
 
435. Клюшниченко А. У похід за якість / А. Клюшниченко // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 5 лютого. – С. 3 

Про створення бригади контролю якості продукції та про виявлені 
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недоліки на заводі. 
 

436. Кобилкін В. Для завзятих норма – не межа: Досвід передовиків змагання – 
усім робітникам / В. Кобилкін // Кіровоградська правда. – 1965. – 23 травня. – С. 
3 
 
437. Левицький М. Як не підлитися з товаришами… / М. Левицький // 
Кіровоградська правда. – 1965. – 9 березня. – С. 1 

Щодо впровадження у виробництво високоефективних технологій та 
підвищення якості продукції. 

 
438. Марков І. Організації праці – наукову основу / І. Марков // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 14 травня. – С. 2 

В статті представлено аналіз заводської науково-дослідної лабораторії з 
питань організації праці та перспективи розвитку виробництва. 

 
439. Марков І. Джерела прибутку. Де їх знаходити? / І. Марков // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 19 листопада. – С. 2 

Начальник відділу праці і заробітної плати заводу «Червона зірка», І. 
Марков підіймає проблемні питання щодо втрати робочого часу, неефективне 
його використання при виробництві продукції, а також питання, пов‘язані з 
підвищенням продуктивності праці. 

 
440. На потік // Кіровоградська правда. – 1965. – 14 січня. – С. 1 

Розробка та впровадження потокової лінії, яка надає можливість 
механізувати виробничі процеси. 

 
441. Пацюк В. Ремонтники вдосконалюють верстати / В. Пацюк // 
Кіровоградська правда. - 1965. – 12 серпня. - С. 2 

Досвід передовиків змагання бригади слюсарів-монтажників. 
 

442. Пилипенко М. Виграш – 300 тисяч / М. Пилипенко // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 10 квітня. – С. 2 

Стаття присвячена переплануванню і технічному переозброєнню багатьох 
дільниць заводу. 

 
443. Поки грім не вдарить // Кіровоградська правда. – 1965. – 11 березня. – С. 1 

Про результати рейдової бригади та виявлення недоліків на виробництві. 
 

444. Послідовник Івана Коренецького // Кіровоградська правда. – 1965. – 14 
січня. – С. 1 

Впровадження на заводі прогресивних форм організації праці. 
 

445. Разом з хліборобами // Кіровоградська правда. – 1965. – 3 серпня. – С. 2 
Про шефську допомогу колективу заводу колгоспам та радгоспам області. 
 

446. Тільки з випередженням графіка. 16000 зернотукових сівалок – до 1 травня 
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// Кіровоградська правда. – 1965. – 8 квітня. – С. 1 
Про трудові здобутки і досягнення колективу заводу. 
 

447. У кожного – кілька професій // Кіровоградська правда. – 1965. – 14 січня. – 
С. 1 

Стаття присвячена організації праці ливарного цеху сірого чавуну. 
 

448. Червонозорівці – хліборобам // Кіровоградська правда. – 1965. – 19 лютого. 
– С. 1 

Про роботу колективу заводу по виконанню позапланових завдань. 
 

449. Чупін Я. Розвивати профільне шліфування / Я. Чупін // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 7 травня. – С. 2 

Про автоматизацію виробничих процесів. 
 

450. 16000 зернотукових сівалок – до 1 травня // Кіровоградська правда. – 1965. 
– 5 березня. – С. 1 

 
1966 

 
451. Авхімов В. Шляхом прогресу: з досвіду впровадження наукової організації 
праці на заводі «Червона зірка» / В. Авхімов, М. Уваровський // Кіровоградська 
правда. – 1966. – 28 січня. – С. 2 
 
452. Виштак Г. Червонозорівці: шукаємо, знаходимо: Покінчити з простоями / Г. 
Виштак // Кіровоградська правда. – 1966. – 13 червня. – С. 2 

Виступ бригадира свердлувальниць Галини Виштак про зупинку верстатів 
через погане забезпечення заготовками для подальшої обробки. 

 
453. З новою міркою: на обласних зборах промислового партійно-
господарського активу // Кіровоградська правда. – 1966. – 12 березня. – С. 1-2 

Про боротьбу зі штурмівщиною та випуском бракованої продукції на 
промислових підприємствах області, зокрема завод «Червона зірка» випустив 
5,5 тисяч бракованих сівалок. 

 
454. За прикладом червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1966. – 18 
лютого. – С. 2 

Про впровадження досвіду червонозорівців щодо боротьби з втратами та 
про додаткові шляхи використання резервів на Кременчуцькій ГЕС. 

 
455. Зінченко В. По-робітничому: за економію у всьому / В. Зінченко // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 23 січня. – С. 1 : фото 

Про взяття підвищених зобов’язань по економії матеріалів робітниками 
заводу. 

 
456. Зінченко В. З маркою «Червоної зірки»: на експорт / В. Зінченко // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 23 березня. – С. 4 
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Про експорт кукурудзяних та бурякових сівалок до Народної Республіки 
Болгарії. 

 
457. Зінченко В. Раціоналізаторів відзначено / В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1966. – 19 серпня – С. 4 

Про відзначення грошовими преміями працівників заводу «Червона 
зірка» на засіданні ради Всесоюзного товариства винахідників і 
раціоналізаторів. 

 
458. Ікленко В. Резерви виробництва – на службу п’ятирічці! : на перевірці – 
завод «Червона зірка» / В. Ікленко, О. Козловський, П. Фомич // Кіровоградська 
правда. – 1966. – 18 листопада. – С. 1 

Про результати перевірки роботи заводу: погана організація праці, часті 
простої устаткування, недотримання технологічних процесів. 

 
459. Ліновиченко С. Наш девіз – економія й ощадливість / С. Ліновиченко // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 5 липня. – С. 3 

Про зобов’язання червонозорівців зекономити в поточному році 770 тонн 
металопрокату і 1,8 млн кіловат-годин електроенергії. 

 
460. Маковський П. Червонозорівці: шукаємо, знаходимо: Кожному – високу 
кваліфікацію / П. Маковський // Кіровоградська правда. – 1966. – 13 червня. – С. 
2 

Виступ токаря Петра Маковського про припинення роботи школи 
передового досвіду та неможливість передачі досвіду кращими працівниками 
заводу. 

 
461. Марков І. Ефективніше використовувати основні виробничі фонди / І. 
Марков // Кіровоградська правда. – 1966. – 26 липня. – С. 2 
 
462. Матющенко І. Думка всіх, дія всіх / І. Матющенко // Кіровоградська правда. 
– 1966. – 6 листопада. – С. 2 

Про натхненну роботу людей та передачу досвіду молодому поколінню. 
 

463. Нарцизенко М. Реформа починається з цеху/ М. Нарцизенко // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 10 грудня. – С. 2 

Про реформу в промисловості та перехід заводу «Червона зірка» на нові 
методи планування та економічного стимулювання. 

 
464. Негрієнко П. Червонозорівці: шукаємо, знаходимо: Сповна завантажити 
автомати / П. Негрієнко // Кіровоградська правда. – 1966. – 13 червня. – С. 2 

Виступ наладчика Петра Негрієнка стосовно обточки і накатки деталей на 
автоматичних верстатах. 
 
465. Полтанов О. Готуємось до роботи по-новому / О. Полтанов // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 11 лютого. – С. 2 

Про рішення Міністерства сільськогосподарського машинобудування 
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СРСР по переведенню заводу «Червона зірка» на нові умови праці: підвищення 
ефективності виробництва, краще використання основних фондів, 
вдосконалення матеріальної системи стимулювання. 

 
466. Резерви виробництва – на службу п’ятирічці! : Ціна змарнованого часу. На 
перевірці – завод «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1966. – 2 грудня. – 
С. 2 

Про результати перевірки роботи заводу: втрати робочого часу, низький 
рівень оперативно-виробничого планування, безвідповідальне ставлення до 
ведення облікової документації та звітності. 

 
467. Соколов О. Внутрізаводський транспорт – на рівень сучасних завдань / О. 
Соколов // Кіровоградська правда. – 1966. – 9 лютого. – С. 2 

Про необхідність комплексної механізації вантажно-розвантажувальних і 
транспортних робіт. 

 
468. Сяє орден на прапорі заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 
1966. – 2 вересня. – С. 1 : фото 

Про урочисті збори на честь вручення урядової нагороди – Трудового 
Червоного Прапора. 

 
469. Успіхи дозорців // Кіровоградська правда. – 1966. – 16 грудня. – С. 3 

Про перевірку економного витрачання матеріальних засобів і грошових 
ресурсів на заводі «Червона зірка». 

 
470. Фомич П. Червонозорівці вивчають економіку / П. Фомич // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 24 грудня. – С. 2 

Про заняття з економіки для працівників інструментального цеху на тему: 
«Товарно-грошові відносини при соціалізмі. Закон вартості». 

 
1967 

 
471. Зінченко В. Володарі вогню / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1967. 
– 30 липня. – С. 2 

Наче бризки води розлітаються в усі боки жовтогарячі зірочки. Про 
майстрів ливарного виробництва, які своїм прикладом запалюють колектив на 
успішне виконання ювілейних зобов’язань, йдеться в статті. 

 
473. Зінченко В. За доблесну працю / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1967. – 2 листопада. – С. 1 

Про успіхи у змаганні кращих бригад заводу на честь 50-річчя Жовтня. 
 

473. Маленко Я. Бути радісним змінам / Я. Маленко // Кіровоградська правда. – 
1967. – 4 січня. – С. 1 

Про зміни загальнозаводського масштабу стосовно планування по-новому, 
що сприяло ліквідації штурмівщини в цехах. 
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474. Марков І. На вимогу економічної реформи / І. Марков // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 18 серпня. – С. 2 

Про нову систему планування та економічного стимулювання, про 
необхідність створення фондів матеріального заохочення, соціокультурних 
потреб, житлового будівництва. 

 
475 Осницький Г. Реформа і якість продукції / Г. Осницький // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 26 квітня. – С. 2 

Про здійснення організаційно-технічних заходів, спрямованих на 
поліпшення якості виробів і зниження браку. 

 
476. Після критики // Кіровоградська правда. – 1967. – 11 лютого.– С. 3 

Про недоліки в організації праці в механоскладальному цеху № 1. 
Адміністрація і парторганізація вжили заходів до усунення викритих газетою 
недоліків. 

 
477. Про патріотичні починання бригад В. Гетьманця та В. Драча // 
Кіровоградська правда. – 1967. – 2 лютого. – С. 1 

Достроково і на «відмінно» – такі зобов’язання взяли на себе бригада 
ливарного цеху ковкого чавуну заводу та управління «Кіровоградпромбуд», які 
заслуговують схвалення та підтримки. 

 
478. Славному ювілею – гідну зустріч // Кіровоградська правда. – 1967. – 21 
квітня. – С. 2 

Про допомогу народних контролерів виробничникам у здійсненні завдань 
ювілейного року. 

 
479. Слово наше міцне: звітують червонозорівці // Кіровоградська правда. – 
1967. – 16 липня. – С. 2 

Звітують про здійснення своїх переджовтневих зобов’язань представники 
дванадцяти тисячного колективу заводу – провідного підприємства області. 

 
480. Соколов О. По-господарському використовувати резерви / О. Соколов // 
Кіровоградська правда. – 1967. – 19 травня. – С. 2 

Про дбайливе використання металопрокату, основним споживачем якого є 
ковальсько-пресовий цех. 

 
481. Чернецька Т. Коли ж, нарешті: наболіле питання ливарників / Т. 
Чернецька. // Кіровоградська правда. – 1967. – 12 березня. – С. 2 

В статті піднімається питання про покращення умов праці в ливарному 
цеху сірого чавуну. 

 
482. Юхименко В. Турботи про справу загальну. / В. Юхименко // 
Кіровоградська правда. – 1967. – 8 травня. – С. 1 

Про зацікавленість кожного робітника у кінцевих результатах праці всього 
колективу. 
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1968 
 

483. Аврунін С. Інформація та технічний прогрес / С. Аврунін, С. Шмат // 
Кіровоградська правда. – 1968. – 23 липня. – С. 2 

Про ознайомлення з новинками технічної літератури працівників заводу 
та рекомендаціями щодо впровадження їх у виробництво. 

 
484. Вахта червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1968. – 29 вересня. – С. 
1 

В статті розповідається про трудові досягнення на ленінський вахті 
працівників заводу, та заклик до виконання плану на 140 %. 

 
485. Гуленко Ю. Симфонія у вогненному цеху: Червонозорівці виконують 
урядове завдання. Цінні починання ливарників. 750 форм Віктора Черненка. Що 
перешкоджає плідній праці/ Ю. Гуленко // Кіровоградська правда. – 1968. – 14 
квітня. – С. 1 
 
486. Діла і плани червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1968. – 12 січня. 
– С. 1 

В статті порівнюються основні планові показники заводу та їх виконання. 
 

487. Зінченко В. На експортній дільниці / В. Зінченко // Кіровоградська правда. 
– 1968. – 14 червня. – С. 1 

Про успішне виконання експортною дільницею четвертого 
механоскладального цеху замовлення зарубіжних країн на поставку посівних 
машин. 

 
488. Зінченко В. Завдання достроково / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1968. – 18 вересня. – С. 1 

Про успішне виконання зобов’язань робітниками механоскладального 
цеху, токарями та фрезерувальниками. 

 
489. Зінченко В. Примножують здобутки / В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1968. – 18 вересня. – С. 1 

Про успішне несення трудової вахти та дострокове виконання замовлення 
по відправленню сівалок до Болгарії, Монголії, Ірану та Індії. 

 
490. Ліновиченко С. Наша допомога хліборобам / С. Ліновиченко // 
Кіровоградська правда. – 1968. – 15 грудня. – С. 2 

Про мобілізацію колективу заводу на успішне виконання взятих 
зобов’язань та підвищення техніко-економічних показників. 

 
491. Неменова К. На перешкоді – неритмічність / К. Неменова, О. Кобець, В. 
Багатько // Кіровоградська правда. – 1968. – 29 листопада. – С. 1 

В статті подається звітний рейдовий матеріал з метизного цеху заводу 
«Червона зірка». 
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492. Полтанов О. Якщо рішення прийнято / О. Полтанов // Кіровоградська 
правда. – 1968. – 10 січня. – С. 2 

Про приєднання заводу «Червона зірка» до саратовського руху – 
бездефектне виготовлення продукції та її здачі відділу контролю з першого 
пред’явлення. 

 
493. Фомич П. Дозорівцям до всього діло / П. Фомич // Кіровоградська правда. 
– 1968. – 22 лютого. – С. 3 : фото 

Про роботу народних контролерів та комсомольців-«прожектористів», яка 
впливає на покращення якості продукції механоскладального цеху № 2 заводу 
«Червона зірка». 

 
494. Шляхом НОПу // Кіровоградська правда. – 1968. – 25 травня. – С. 1 

Про впровадження наукової організації праці на підприємствах 
Кіровоградської області та на заводі «Червона зірка». 

 
495. Штучні гальма // Кіровоградська правда. – 1968. – 11 лютого. – С. 1 

В статті розповідається про незадовільні умови праці в ковальсько-
пресовому цеху та відсутність складського приміщення. 

 
1969 

 
496. Аврунін С. Нове – у виробництво / С. Аврунін // Кіровоградська правда. – 
1969. – 2 серпня. – С. 2 

Автор статті розповідає про роботу служби технічної інформації 
підприємства. 

 
497. Екзамен склали успішно // Кіровоградська правда. – 1969. – 16 травня. – С. 
1 

Директор підприємства К. Курцев про успішне завершення виконання 
урядового завдання: виготовлення 25924 бурякових та кукурудзяних сівалок і 
тукорозкидачів. 

 
498. Ільїн В. А де ж господарський підхід? / В. Ільїн // Кіровоградська правда. 
– 1969. – 26 квітня. – С. 2 

В статті розповідається про результати роботи підприємств міста відносно 
звернення народних дозорців заводу від 9 березня 1969 року, в якому вони 
закликали працівників всіх підприємств м. Кіровограда (нині Кропивницький) 
включитися до мобілізації резервів виробництва, підвищення його 
продуктивності. 

 
499. Курцев К. Червонозорівці – трудівникам села: Урядове завдання 
виконаємо з честю! – заявляють робітники, інженери, техніки орденоносного 
заводу / К. Курцев // Кіровоградська правда. – 1969. – 13 березня. – С. 1 

Автор статті, директор заводу «Червона зірка», представляє трудові 
досягнення колективу. 
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500. Ліновиченко С. Спираючись на актив / С. Ліновиченко // Кіровоградська 
правда. – 1969. – 17 травня. – С. 3 

Стаття про значення народного контролю. 
 

501. Ліновиченко С. Слово червонозорівців /С. Ліновиченко // Кіровоградська 
правда. – 1969. – 3 липня. – С. 1 

Про дострокове виконання планових показників. 
 

502. Мобілізуємо наші резерви! : Звернення народних дозорців заводу 
«Червона зірка» до всіх груп народного контролю промислових підприємств, 
транспорту, будовельних організацій Кіровограда // Кіровоградська правда. – 
1969. – 9 березня. – С. 1 

У своєму звернені народні дозорці закликають працівників всіх 
підприємств м. Кіровограда (нині Кропивницький) включитися до мобілізації 
резервів виробництва, підвищення його продуктивності. 

 
503. Наш девіз: жодного відстаючого підприємства: Вирішує чітка організація 
праці // Кіровоградська правда. – 1969. – 25 грудня. – С. 2 
 
504. Портнов Д. Звіт рідному Іллічу: Високий трудовий порив червонозорівців. 
300 сівалок і тукорозкидачів у рахунок урядового завдання / Д. Портнов // 
Кіровоградська правда. – 1969. – 13 квітня. – С. 1 
 
505. Сундуков В. Дай руку товаришеві! / В. Сундуков // Кіровоградська правда. 
– 1969. – 1лютого. – С. 1 

Автор статті, автоматник механоскладального цеху № 4 заводу «Червона 
зірка», розповідає про трудові досягнення та про досвід передачі майстерності 
молодим робітникам. 

 
506. Турботи народних контролерів // Кіровоградська правда. – 1969. – 11 
березня. – С. 1 

Стаття про значення народних контролерів у перевірці та контролі 
виконання планових показників. 

 
507. Червонозорівці – комбайнобудівникам // Кіровоградська правда. – 1969. – 
22 червня. – С. 1 
 
508. Фомич П. Претензії до заводських служб / П. Фомич // Кіровоградська 
правда. – 1969. – 21 вересня. – С. 2 

В статті підіймаються проблемі питання роботи заводських служб, 
розглядаються недоліки в роботі підприємства. 

 
1970 

 
509. Аврунін С. Шляхом нововведень /С. Аврунін // Кіровоградська правда. – 
1970. – 30 жовтня. – С. 2 

Стаття присвячена організації роботи бюро науково-технічної інформації. 
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510. Бережливість – турбота кожного // Кіровоградська правда. – 1970. – 4 
червня. – С. 2 

Про прийняття рішення працівниками заводу щодо поліпшення 
використання резервів виробництва і посилення режиму економії. 

 
511. Для підвищення ефективності виробництва // Кіровоградська правда. – 
1970. – 31 березня. – С. 1 

В статті розглядаються питання необхідності механізації виробництва, 
удосконалення технологічних процесів. 

 
512. Добротна сівалка – друг хлібороба // Кіровоградська правда. – 1970. – 18 
лютого. – С. 2 

Стаття присвячена проблемам випуску посівних машин, бракоробству. 
 

513. Заводу – міцний тил // Кіровоградська правда. – 1970. – 29 березня. – С. 1 
Про роботу відділу матеріально-технічного постачання заводу. 
 

514. Кіровоградський міськком партії про нові зобов‘язання червонозорівців 
та гідроагрегатників // Кіровоградська правда. – 1970. – 11 вересня. – С. 1 

Про нові планові зобов‘язання колективів заводів «Червона зірка» і 
тракторних гідроагрегатів в наданні шефської допомоги колгоспам 
Кіровоградського району. 

 
515. Крамаренко В. Плани великі, а справи невтішні: Жодної відстаючої 
бригади, зміни, цеху! / В. Крамаренко // Кіровоградська правда. – 1970. – 29 
травня. – С. 1 

Розглядаються проблеми відставання від плану багатьох цехів заводу, 
невиконання планових показників. Про необхідність механізації виробництва та 
удосконалення технологічних процесів йдеться в статті. 

 
516  Не ривками, а ритмічно! : Масовий робкорівський рейд // Кіровоградська 
правда. – 1970. – 4 вересня. – С. 1 

В статті розглядаються питання виконання планових показників, 
впровадження раціоналізаторських пропозицій, налагодження ритмічної роботи 
всіх служб заводу. 

 
517. Пропозиції машинобудівників і їх здійснення // Кіровоградська правда. – 
1970. – 29 листопада. – С. 3 

Про впровадження заходів економії сировини, матеріалів, коштів та їх 
результати. 

 
518. Робкорівські пости на заводах «Червона зірка», тракторних гідроагрегатів 
та будованому чавуноливарному // Кіровоградська правда. – 1970. – 6 жовтня. – 
С. 2 

З метою здійснення контролю про стан будівництва, підготовку 
виробництва до випуску посівних машин, на заводах створені робкорівські 
пости «Робітничої газети» та «Кіровоградської правди» для інформування 
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громадськості. 
 

519. Слово червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1970. – 25 липня. – С. 3 
Колектив механоскладального цеху № 1 прийняв рішення взяти нові 

підвищенні зобов‘язання. 
 

520. Товчуть воду в ступі: Рейдова бригада на пускових об‘єктах заводу 
«Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1970. – 11 січня. – С. 2 

В статті підіймаються проблемні питання: будівництво об‘єктів на 
«Червоній зірці», неправильна організація праці, недотримання графіків тощо. 

 
1971 

 
521. Гречаєв І. Машинобудівники відповідають ділом / І. Гречаєв // 
Кіровоградська правда. – 1971. – 27 березня. – С. 1 

Про виконання планових завдань. 
 

522. Дорожити кожною робочою хвилиною: Масовий робкорівський рейд. На 
перевірці – метизний цех заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 
1971. – 7 лютого. – С. 2 

Рейдова бригада «Кіровоградської правди» про результати перевірки. 
 

523. Кравченко В. Особисто відповідальний / В. Кравченко // Кіровоградська 
правда. – 1971. – 13 липня. – С. 2 

В статті розглядаються питання організації праці, відповідальність 
керівництва цехів за ділянки виробництва, якість продукції тощо. 

 
524. Левицький В. Змагаються орденоносні заводи / В. Левицький // 
Кіровоградська правда. – 1971. – 25 лютого. – С. 2 

Про змагання між двома найбільшими в країні підприємствами: 
Кіровоградським заводом «Червона зірка» та Одеським заводом ім. Жовтневої 
Революції. 

 
525. Селу – першокласну техніку // Кіровоградська правда. – 1971. – 21 
лютого. – С. 2 

Розглядаються питання реконструкції заводу, виробничого корпусу № 90, 
а також питання фінансування з боку держави. 

 
526. Шамарін І. Завжди з колективом / І. Шамарін // Кіровоградська правда. – 
1971. – 16 січня. – С. 1 

Про організацію роботи ремонтно-механічного цеху заводу. 
 

1972 
 

527. Безніско С. Наші виробничі зв’язки / С. Безніско // Кіровоградська правда. 
– 1972. – 9 вересня. – С. 3 

Про виробничі та дружні зв’язки між колективами заводу «Червона зірка» 
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і болгарського машинобудівного заводу «Маяк» та кооперативу ім. Стойко 
Георгієва Толбухінського округу. 

 
528. З високою нагородою вас, червонозорівці! : Указ Президії Верховної Ради 
УРСР про нагородження заводу «Червона зірка» Почесною грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР // Кіровоградська правда. – 1972. – 5 травня. – С. 1 

За успішне виконання державного завдання по достроковому 
виготовленню і поставці колгоспам і радгоспам кукурудзяних сівалок. 

 
529  З високою нагородою вас, червонозорівці! : Указ Президії Верховної Ради 
УРСР про нагородження працівників заводу «Червона зірка» Почесною 
грамотою та Грамотою Президії Верховної ради УРСР // Кіровоградська правда. 
– 1972. – 5 травня. – С. 1 

За сумлінну роботу по виконанню державного завдання по достроковому 
виготовленню і поставці колгоспам і радгоспам республіки кукурудзяних 
сівалок нагороджено передовиків виробництва. 

 
530. Зацеркляний М. Червонозорівці – хліборобам / М. Зацеркляний // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 5 квітня. – С. 4 

Автор статті, майстер заготовчої дільниці ковальсько-пресового цеху, 
розповідає про нововведення та удосконалення, які полегшують працю 
робітників, роблять її продуктивнішою, що дає змогу достроково виконати 
державне завдання по випуску бурякових та кукурудзяних сівалок. 

 
531. Зінченко В. Червонозорівці – хліборобам / В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 1 квітня. – С. 1 

Про перевиконання виробничого завдання по випуску кукурудзяних 
сівалок та удосконалення організації виробництва і робочих місць. 

 
534. Козін В. Робоча хвилина лік любить / В. Козін // Кіровоградська правда. – 
1972. – 10 серпня. – С. 1 

Про дбайливе використання свого робочого часу, щоб кожна хвилина не 
тільки йшла в діло, а й приносила якнайбільшу віддачу, розповідає автоматник 
цеху металевих виробів, автор статті. 

 
533. Конченко М. Усе краще – на озброєння / М. Конченко // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 2 серпня. – С.2 

Узагальнення передового досвіду третього механоскладального цеху 
заводу. 

 
534. Кошурко О. Слово червонозорівців / О. Кошурко // Кіровоградська правда. 
– 1972. – 22 березня. – С. 1 

Про слюсарів механоскладального цеху, які взялися виконати п’ятирічку 
за 3,5 роки, щоб удостоїтись права називатися колективом ім. 50-річчя 
утворення СРСР. 

 
535. Курцев С. Сила могутня, нездоланна / С. Курцев // Кіровоградська правда. 
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– 1972. – 1 травня. – С. 1 
Про трудову перемогу колективу у виконанні державного завдання по 

випуску кукурудзяних і бурякових сівалок розповідає директор заводу, автор 
статті. 

 
536. Марикуца О. Краще, продуктивніше / О. Марикуца // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 10 березня. – С. 2 : фото 

Трудова активність робітників дедалі зростає. Зварники разом з усіма 
червонозорівцями живуть однією великою турботою – різко збільшити випуск 
машин, особливо кукурудзяних та бурякових сівалок, для сільського 
господарства країни. 

 
537. Мельник В. «Ні!» – порушникам дисципліни / О. Мельник // 
Кіровоградська правда. – 1972. 4 липня. – С. 2 

Про роботу партгрупоргів цехів у зміцненні трудової дисципліни. 
 

538. Мороз В. Якщо придивитися уважніше... / В. Мороз // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 26 вересня. – С. 1 

Про раціональне витрачання робочого часу для підвищення 
продуктивності праці, щоб кожна трудова хвилина давала якнайбільшу віддачу. 

 
539. Рубежі машинобудування // Кіровоградська правда. – 1972. – 8 січня. – С. 
1 

Про підсумки роботи колективу за минулий 1971 рік та прийняття нових 
соціалістичних зобов’язань на наступний рік. 

 
540. Сиволап П. Поки тривала розкачка / П. Сиволап // Кіровоградська правда. 
– 1972. – 19 березня. – С. 1 

Про зволікання поставок водоналивних котків Олександрійським заводом 
підйомно-транспортного устаткування, через  що план березня під загрозою 
зриву. 

 
541. Спектор Д. Твори, видумуй, пробуй / Д. Спектор // Кіровоградська правда. 
– 1972. – 16 березня. – С. 3 

Великою турботою живе багатотисячний колектив червонозорівців – дати 
сільському господарству країни більше першокласної посівної техніки. Про 
молодих спеціалістів, які виявляють багато ініціативи і наполегливості в 
перебудові виробництва, у використанні внутрішніх можливостей заводу. 

 
542. Червонозорівці: зобов’язання виконано // Кіровоградська правда. – 1972. – 
5 грудня. – С.1 

Про високі зобов’язання, що взяв на себе багатотисячний колектив заводу, 
включившись у змагання за гідну зустріч 50-річчя утворення СРСР. 

 
543. Шляхом технічного прогресу: Червонозорівці хліборобам // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 17 березня. – С. 1 

Весь колектив ливарного цеху ковкого чавуну збільшує випуск продукції, 
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завдяки вводу новітнього високопродуктивного устаткування. 
 

1973 
 

544. Вознюк С. На завершальному етапі: Пускові – в строк! / С. Вознюк // 
Кіровоградська правда. – 1973. – 4 грудня. – С. 2 

Про будівництво комплексу корпусу № 90 заводу. 
 

545. Вознюк С. Часом дорожити треба / С. Вознюк // Кіровоградська правда. – 
1973. – 28 червня. – С. 3 

Про проблемні питання будівництва комплексу корпусу № 90 заводу 
«Червона зірка». 

 
546. Громадський огляд триває // Кіровоградська правда. – 1973. – 31 липня. – 
С. 4 

Про результати Всесоюзного громадського огляду по використанню 
резервів виробництва і режиму економії. 

 
547. Давидова Л. Об‘єднуючі зусилля / Л. Давидова // Кіровоградська правда. – 
1973. – 10 березня. – С. 2 

Мова йде про змагання між колективами заводу, досягнення та усунення 
недоліків. 

 
548. Добрін Н. Під знаком зустрічного / Добрін Н. // Кіровоградська правда. – 
1973. – 16 травня. – С. 2 

Про виконання зустрічних планів. 
 

549. Здобутки червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1973. – 28 червня. – 
С. 3 

Про дострокове виконання п‘ятирічки. 
 

550. Змагаються заводи: «Червона зірка» і тракторний гідроагрегатів // 
Кіровоградська правда. – 1973. – 16 лютого. – С. 1 : таб. 
 
551. Зустрічні плани – в дії // Кіровоградська правда. – 1973. – 4 лютого. – С. 2 
 
552. Іванченко К. Змагання завзяття додає / К. Іванченко // Кіровоградська 
правда. – 1973. – 15 лютого. – С. 1 

Про трудові змагання між бригадами. 
 

553. Іти далі, добиватись більшого! : Маршрутами технічного прогресу / В. 
Прилипко, М. Вахраньов, М. Боровик, В. Яницький // Кіровоградська правда. – 
1973. – 22 листопада. – С. 1 : таб. 

Стаття про соціалістичне змагання між заводами «Червона зірка» і 
тракторних гідроагрегатів. 

 
554. Кеслер Л. Наша відповідь – ударна праця / Л. Кеслер // Кіровоградська 
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правда. – 1973. – 30 квітня. – С. 1 
Про виконання планових показників бригадою електрозварників 

механоскладального цеху № 3 заводу. 
 

555. Кирилов М. Наш завод – «Червона зірка» / М. Кирилов // Кіровоградська 
правда. – 1973. – 6 листопада. – С. 2 

В статті дається характеристика економічних та соціально-побутових 
досягнень заводу. 

 
556. Крамаренко К. Де пошук, там і успіх / К. Крамаренко // Кіровоградська 
правда. – 1973. – 4 квітня. – С. 2 

Про роботу інструментального цеху заводу. 
 

557. Литвинов М. Чисте повітря – запорука здоров‘я / М. Литвинов 
Кіровоградська правда. – 1973. – 29 червня. – С. 3 

Про порушення заводом екологічних норм та забруднення повітря. 
 

558. Переможці передтравневого змагання // Кіровоградська правда. – 1973. – 
30 квітня. – С. 2 

Завод «Червона зірка» завоював першість серед колективів підприємств 
промисловості м. Кіровограда (нині м. Кропивницький). 

 
559. План третього, вирішального – достроково! : Соціалістичні зобов‘язання 
колективу заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1973. – 11 січня. – 
С. 1 
 
560. Трудовий звіт заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1973. – 5 
червня. – С. 1 : фото 
 
561. Рік 1973-й: з трудового літопису // Кіровоградська правда. – 1973. – 15 
лютого. – С. 1 : фото 

Трудові здобутки працівників підприємства. 
 

562. Червонозорівці – хліборобам: Є 17056 сівалок в рахунок почесного 
замовлення села // Кіровоградська правда. – 1973. – 30 березня. – С. 1 

Про перевиконання планових показників. 
 

563. Червонозорівці: плюс 1,5 мільйона // Кіровоградська правда. – 1973. – 25 
жовтня. – С. 1 

Дострокове виконання плану. 
 

564. 24400 сівалок – до 5 травня // Кіровоградська правда. – 1973. – 23 березня. 
– С. 1 

 
1974 

 
565. Білоброва В. Мир і праця / В. Білоброва // Кіровоградська правда. – 1974. 
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– 1 січня. – С. 3 
Стаття бригадира бригади обрубників цеху сірого чавуну про виробничі 

здобутки у 1973 році. 
 

566. Варига Л. В змаганні множаться сили / Л. Варига, П. Цуканов, В. 
Гончаренко // Кіровоградська правда. – 1974. – 5 травня. – С. 2 

Стаття працівників заводу різних цехів, які діляться своїми виробничими 
досягненнями та взятими зобов’язаннями перед сільським господарством 
України. 

 
567. Завгородній В. Мала ефективність великих агрегатів / В. Завгородній, І. 
Захаров, О. Сосєдкін // Кіровоградська правда. – 1974. – 26 березня. – С. 1 

В статті мова йде про затримку випуску придатного литва через 
порушення ритмів роботи, застаріле устаткування та наполовину діюче нове. 

 
568. Іванов І. І більше, і краще / І. Іванов // Кіровоградська правда. – 1974. – 18 
вересня. – С. 2 

Стаття формувальника ливарного цеху сірого чавуну про розпорядок 
свого робочого дня та організацію праці на виробництві. 

 
569. Ляшенко В. Прискорюючи технічний прогрес / В. Ляшенко // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 19 липня. – С. 2 

Стаття інженера-технолога механоскладального цеху № 1 заводу про 
раціоналізаторську роботу на виробництві. 

 
570. Матющенко І. Ощадливість – головне гасло / І. Матющенко // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 9 серпня. – С. 2 

Партгрупорг зміни ливарного цеху сірого чавуну розповідає про 
виявлення додаткових резервів підвищення виробництва, забезпечення в зміні 
суворого режиму економії. 

 
571. Мельник В. Кожний підставить плече / В. Мельник // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 30 січня. – С. 2 

Про укладання договорів на трудове суперництво між бригадами 
механоскладального цеху № 3 щодо виконання планових зобов’язань у 1974 
році. 

 
572. Мельник В. Цінувати робочу хвилину / В. Мельник // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 25 червня. – С. 2 

Про раціональне використання кожної робочої хвилини. 
 

573. Мойсеєнко Л. Такий наш девіз / Л. Мойсеєнко // Кіровоградська правда. – 
1974. – 12 липня. – С. 2 

Про роботу автоматної дільниці механоскладального цеху № 4, яка 
працює під девізом «Сьогодні зробити більше і краще, ніж учора, а завтра – 
більше і краще, ніж сьогодні». 
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574. На вищу сходинку / В. Касатенко, Г. Невдаха, Л. Вишневецький, В. 
Підвальнюк // Кіровоградська правда. – 1974. – 3 грудня. – С. 2 

Про творчі пошуки і успіхи в соціалістичному змаганні колективу 
механоскладального цеху № 1 з колективом механоскладального цеху № 3. 

 
575. На кращих рівняємо крок / В. Ткачов, Г. Меншиков, К. Микульчина та ін. 
// Кіровоградська правда. – 1974. – 3 грудня. – С. 2 

Про творчі пошуки і успіхи в соціалістичному змаганні колективу 
механоскладального цеху № 3 з колективом механоскладального цеху № 1. 

 
576. Наш, червонозорівський вклад / І. Шиш, О. Кошурко, В. Гетьманець та ін. 
// Кіровоградська правда. – 1974. – 1 травня. – С. 2 

Про передові бригади заводу, які успішно виконали державне замовлення 
по випуску посівної техніки. 

 
577. Онищенко І. Високе покликання / І. Онищенко // Кіровоградська правда. – 
1974. – 7 грудня. – С. 2 

Змінний майстер модельної дільниці інструментального цеху ділиться 
своїм досвідом з наставництва. 

 
578. Парафілов В. Г. Щоб учити, треба самому багато вміти / В. Г. Парафілов // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 5 листопада. – С. 1 

Про наставництво, як одну із форм індивідуальної виховної роботи на 
заводі. 

 
579. Принципово і відверто: Закінчуємо обговорення статті бригадира 
слюсарів заводу «Червона зірка» Героя Соціалістичної Праці О. О. Кошурка 
«Робітнича совість» // Кіровоградська правда. – 1974. – 31 жовтня. – С. 2 

Підсумкова стаття щодо обговорення на підприємствах Кіровоградщини 
статті «Робітнича совість». 

 
580. Склифус М. З подвоєною енергією / М. Склифус // Кіровоградська правда. 
– 1974. – 5 січня. – С. 1 

Стаття бригадира бригади різальників металу ковальсько-пресового цеху 
заводу про взяті зобов’язання щодо виконання планових показників у 1974 році. 

 
581. Соціалістичні зобов’язання колективу Кіровоградського ордена Трудового 
Червоного Прапора заводу сільськогосподарських машин «Червона зірка» на 
1974 рік // Кіровоградська правда. – 1974.– 24 січня.– С. 1 
 
582. Талпа О. У дружбі з новою технікою / О. Талпа // Кіровоградська правда. 
– 1974. – 12 липня. – С. 2 : фото 

Стаття різальника металу корпусу № 90 про освоєння нової техніки на 
виробництві. 

 
583. Тихонов С. Рахунок бережливих / С. Тихонов // Кіровоградська правда. – 
1974. – 26 січня.– С. 3 
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Стаття робітника цеху металевих виробів про раціональне використання 
сировини та матеріалів, зокрема про сортування чавунних відходів. 

 
584. Ударна вахта червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1974. – 26 
квітня. – С. 2 

Про виконання трудових зобов’язань червонозорівцями до 
Першотравневих свят. 

 
585. Червонозорівці: на 350 тисяч карбованців більше // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 30 березня. – С. 1 

Про виконання державного завдання червонозорівцями по поставці 
сівалок сільському господарству країни до весняної сівби. 

 
586. Червонозорівці: почесне замовлення села виконано // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 30 квітня. – С. 1 
 
588. Червонозорівці: на 746 сівалок більше // Кіровоградська правда. – 1974. – 
21 червня. – С. 1 

Про виконання планових завдань червонозорівцями до 100-річчя з дня 
заснування підприємства. 

 
1975 

 
588. Барабаш В. І всі – за одного / В. Барабаш // Кіровоградська правда. – 1975. 
– 2 липня. – С. 3 

Про взаємовідносини між працівниками тракторного цеху заводу. 
 

589. Волович О. Майстер, як піднести його роль? / О. Волович // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 4 листопада. – С. 2 

Стаття присвячена спеціальності майстра на заводі, його значення, 
функції, підвищення кваліфікації. 
 
590. Гетьманець В. Червонозорівці: народжено в змаганні / В. Гетьманець // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 25 січня. – С. 1 

Про соціалістичні змагання за дострокове виконання плану 1975 року. 
 

591. Гетьманець В. Червонозорівці: народжено в змаганні: На честь міст-героїв 
/ В. Гетьманець // Кіровоградська правда. – 1975. – 25 січня. – С. 1 

Колектив електрозварників третього механоскладального цеху на честь 
свята – 30-річчя перемоги над німецьким фашизмом став на ударну трудову 
вахту під девізом «Десятьом містам-героям – десять ударних декад». 

 
592. Григор‘єв В. На честь міст-героїв / В. Григор‘єв // Кіровоградська правда. 
– 1975. – 23 березня. – С. 1 

Про результати досягнень колективу заводу під девізом «Десятьом 
містам-героям – десять ударних декад» на честь свята – 30-річчя перемоги над 
німецьким фашизмом. 
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593. Гуревич Р. На честь свята / Р. Гуревич // Кіровоградська правда. – 1975. – 
28 березня. – С. 4 

Про результати трудової вахти під девізом «Десятьом містам-героям – 
десять ударних декад» на честь свята – 30-річчя перемоги над німецьким 
фашизмом. 

 
594. Давиденко О. Червонозорівський дарунок / О. Давиденко// Кіровоградська 
правда. – 1975. – 13 листопада. – С. 1 

Дострокове виконання планових показників та нагородження дільниць 
передових цехів заводу званням «Краща дільниця». 

 
595. День за днем // Кіровоградська правда. – 1975. – 18 березня. – С. 2 

Про переможця трудової вахти під девізом «Десятьом містам-героям – 
десять ударних декад» на честь свята – 30-річчя перемоги над німецьким 
фашизмом, колектив електрозварників третього механоскладального цеху. 

 
596. День за днем // Кіровоградська правда. – 1975. – 23 травня. – С. 3 

Про підсумки трудової вахти заводу під девізом «Десятьом містам-героям 
– десять ударних декад» на честь свята – 30-річчя перемоги над німецьким 
фашизмом. 

 
597. Коваль М. В інтересах миру / М. Коваль // Кіровоградська правда. – 1975. 
– 17 липня. – С. 1 

Про трудові перемоги ковальсько-пресового цеху на підтримку досягнень 
космонавтики. 

 
598. Ковика М. Червонозорівські прапороносці / М. Ковика // Кіровоградська 
правда. – 1975. – 1 травня. – С. 3 

Про трудові досягнення заводу. 
 

599. Козирков В. Раціонально витрачати енергетичні ресурси / В. Козирков // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 21 жовтня. – С. 2 
 
600. Кошурко О. І дума єдина, і воля єдина : Руки, названі золотими, 
використовуємо всі резерви, від техніки – побільше, в рахунок десятої 
п‘ятирічки // Кіровоградська правда. – 1975. – 6 серпня. – С. 2 
 
601. Крамаренко В. Відповідь червонозорівців / В. Крамаренко // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 5 січня. – С. 1 

Про мітинг працівників ливарному цеху сірого чавуну заводу з метою 
підтримки завдань уряду та дострокове виконання планових показників. 

 
602. Крамаренко В. Плоди безвідповідальності: Краще освоювати нові 
потужності заводу «Червона зірка» / В. Крамаренко // Кіровоградська правда. – 
1975. – 18 лютого. – С. 2 

Автор статті розповідає про результати та недоліки роботи комплексу 
корпусу № 90 після його запуску. 
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603. Ляшенко В. Вахта раціоналізаторів / В. Ляшенко // Кіровоградська правда. 
– 1975. – 11 липня. – С. 2 
 
60. Макаров А. Відповідь – самовіддана праця / А. Макаров // Кіровоградська 
правда. – 1975. – 25 липня. – С. 1 

Про трудові змагання між Світловодським заводом чистих металів та 
заводом «Червона зірка». 

 
605. Мелащенко К. Вахта триває / К. Мелащенко // Кіровоградська правда. – 
1975. – 17 квітня. – С. 3 

Про вшанування пам‘яті учасників Великої вітчизняної війни трудовими 
досягненнями працівників ливарного цеху сірого чавуну заводу. 

 
606. Носії творчого прогресу // Кіровоградська правда. – 1975. – 25 березня. – 
С. 3 

Про внесок винахідників та раціоналізаторів підприємств області та 
заводу «Червона зірка» у забезпеченні високих темпів виробництва. 

 
607. Працювати ритмічно, без браку / Г. Семенча, К. Лісовський, І. Грабко, Л. 
Красиков, О. Моторний // Кіровоградська правда. – 1975. – 1 квітня. – С. 3 

Стаття присвячена змаганням колективів заводу за дострокове виконання 
плану. 

 
608. Рубежі червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1975. – 31 липня. – С. 
1 

Про виконання планових показників. 
 

609. Трохименко С. У поході - дозорці цеху / С. Трохименко // Кіровоградська 
правда. – 1975. – 1 квітня. – С. 3 

Перевірки народного контролю щодо використання нової техніки в 
інструментальному цеху заводу. 

 
610. Ударна хода завершального : соціалістичне змагання між заводами 
«Червона зірка» та заводом тракторних гідроагрегатів у 1975 році // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 14 лютого. – С. 2 

У статті наведені результати змагань. 
 

611. Червонозорівці: на 200 машин більше // Кіровоградська правда. – 1975. – 
1квітня. – С. 1 
 
612. Шиш І. Продовжуємо подвиг у труді: незмінний курс / І. Шиш // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 11 травня. – С. 1 

Про економічні здобутки. 
 

613. Як ми працювали в січні: Промисловість // Кіровоградська правда. – 1975. 
– 25 лютого. – С. 3 

В статті надані результати роботи підприємств області, серед яких і завод 
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«Червона зірка». 
 

1976 
 

614. Артеменко Л. Наша кровна справа / Л. Артеменко, В. Головко, І. Волонтир 
//Кіровоградська правда. – 1976. – 28 жовтня. – С. 4 

Боротьба за ефективність і якість – кровна справа бригади імені XXV 
з’їзду КПРС ковальсько-пресового цеху заводу «Червона зірка». 

 
615. Богуславський О. Нарощуємо темпи / О. Богуславський, В. Курганський, 
Д. Кузьмичов //Кіровоградська правда. – 1976. – 3 лютого. – С. 1 

Представники комітету профспілки механоскладального цеху № 2 взяли 
зобов’язання про дострокове виконання планів десятої п’ятирічки з додатковим 
випуском продукції не менше, як на 200 тисяч карбованців. 

 
616. Братушко І. Трудящі пропонують / І. Братушко //Кіровоградська правда. – 
1976. – 17 січня. – С. 2 

Голова цехового комітету профспілки заводу «Червона зірка» висловлює 
пропозицію по розширенню матеріальної стимуляції ветеранів праці. 

 
617. Великому ювілею – великі трудові успіхи // Кіровоградська правда. – 
1976. – 30 січня. – С. 2 

Про невтомну працю кожного працівника на примноження трудової слави 
заводу та про виконання усіх зобов’язань по випуску сівалок для сільського 
господарства. 

 
618. Гетьманець В. Слово делегатів конференції: Перемога здобувається в 
змаганні / В. Гетьманець //Кіровоградська правда. – 1976. – 9 січня. – С. 1 

Бригадир бригади ливарників звітує про дострокове виконання плану 
дев’ятої п’ятирічки по реалізації продукції та охопленню трудовим 
суперництвом всього колективу заводу. 

 
619. Гончаренко В. Наша червонозорівська марка / В. Гончаренко 
//Кіровоградська правда. – 1976. – 1 травня. – С. 3 

Бригадир слюсарів першого механоскладального цеху розповідає про 
працю в атмосфері взаємодопомоги та колективізму, про плани виконання 
п’ятирічного завдання за чотири роки. 

 
620. Гуйван І. Священний обов’язок / І. Гуйван //Кіровоградська правда. – 
1976. – 1 липня. – С. 3 

Електрозварник механоскладального цеху № 2 розповідає в статті про 
зобов’язання працівників заводу виконати 2,2 річних норми до 60-ї річниці 
Жовтня. 

 
621. Майже півтори норми // Кіровоградська правда. – 1976. – 8 квітня. – С. 1 

Працівники першого механоскладального цеху «Червона зірка» 
виконують свої планові завдання і взяті зобов’язання. 
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622. Перевіряємо виконання соціалістичних зобов’язань. Звіт товаришам // 
Кіровоградська правда. – 1976. – 26 травня. – С. 1 

Бригада формувальників ливарного цеху заводу «Червона зірка» в статті 
звітує про темпи роботи, їх ефективність і якість. 

 
623. План виконано // Кіровоградська правда. – 1976. – 1 грудня. – С. 1 

Червонозорівці перевиконали план за 11 місяців по реалізації продукції 
обсягу валового випуску і виробництва сівалок. 

 
624. Пошуки бережливих: висока ефективність і якість // Кіровоградська 
правда. – 1976. – 3 липня. – С. 2 

Працівники ковальсько-пресового цеху беруть активну участь у 
громадському огляді раціонального використання робочого часу, резервів 
економії і бережливості. 

 
625. Прапор – знову у червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1976. – 4 
листопада. – С. 1 

Про дострокове виконання десятимісячного плану по реалізації продукції 
та зростання продуктивності праці на 6,2 %. Почесна нагорода знову у 
червонозорівців. 

 
626. Рапорт червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1976. – 25грудня – С. 1 

Про поліпшення на підприємстві всіх техніко-економічних показників та 
зростання продуктивності праці на 7,1 %. 

 
627. Семенча Г. На кожному робочому місці: Є проектна / Г. Семенча 
//Кіровоградська правда. – 1976. – 3 вересня. – С. 1 

Бригадир слюсарів зварювально-складального цеху розповідає про роботу 
складального конвейєру, який досяг проектної потужності, та випуск 100 
сівалок за зміну при нормі 79. 

 
628. Соціалістичні зобов’язання колективу кіровоградського ордена Жовтневої 
Революції і ордена Трудового Червоного Прапора заводу сільськогосподарських 
машин «Червона зірка» на 1976 рік // Кіровоградська правда. – 1976. – 30 січня. 
– С. 2 
 
629. Соціалістичні зобов’язання колективу кіровоградського ордена Жовтневої 
Революції і ордена Трудового Червоного Прапора заводу сільськогосподарських 
машин «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1976. – 7 грудня. – С. 1 

Про зобов’язання на 1977 рік – нарощення потужностей випуску сівалок 
до тракторів Т-150, К-701; економію 300 тонн металопрокату; зменшення втрат 
робочого часу на 10%. 

 
630. Спектор Д. Марш червонозорівців: Промовисті цифри / Д. Спектор // 
Кіровоградська правда. – 1976. – 7 листопада. – С. 4 

Про передсвяткову трудову вахту, під час якої колективи всіх підрозділів 
значно примножили свої здобутки. 
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631. Червонозорівці – хліборобам // Кіровоградська правда. – 1976. – 27 
лютого. – С. 2 

Завод «Червона зірка» виконав почесне замовлення села – випущено 6976 
сівалок, що на 310 машин більше наміченого, це допоможе хліборобам успішно 
провести весняну сівбу. 

 
632. Червонозорівці – хліборобам // Кіровоградська правда. – 1976. – 28 
вересня. – С. 1 

Червонозорівці підтримали починання комбайнобудівників і прийняли 
підвищені соціалістичні зобов’язання про дострокову поставку посівної техніки 
до осінніх польових робіт. 

 
633. Червонозорівці: плюс 1120 тисяч// Кіровоградська правда. – 1976. – 26 
червня. – С. 1 

Червонозорівці достроково справилися з державним завданням по 
поставці машин до весняної сівби для колгоспів і радгоспів та випустили 
продукції на 1120 тисяч карбованців. 

 
634. Чернега Л. Сприймаємо серцем: наша гордість / Л. Чернега 
//Кіровоградська правда. – 1976. – 7 жовтня. – С. 1 

Слюсар механоскладального цеху № 2, депутат Верховної Ради УРСР, 
розповідає про  трудове суперництво за дострокове виконання річного завдання. 

 
1977 

 
635. Бабченко І. Якість відмінна: Резерви робочого місця / І. Бабченко // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 9 лютого. – С. 2: фото 

Токар механоскладального цеху розповідає про свої здобутки і плани. 
 

636. Бабченко І. Спираючись на новітню техніку: Ювілейній вахті – ударний 
фініш! / І. Бабченко // Кіровоградська правда. – 1977. – 25 вересня. – С. 3 

Токар механоскладального цеху № 2 розповідає про трудові досягнення 
до Дня машинобудівника. 

 
637. Біденко М. Терни байдужості, в які потрапила одна раціоналізаторська 
пропозиція / М. Біденко // Кіровоградська правда. – 1977. – 13 липня. – С. 2 
 
638. Бородавка О. Поруч – наставник / О. Бородавка // Кіровоградська правда. 
– 1977. – 22 лютого. – С. 2 

Про роботу наставників у ливарному цеху ковкого чавуну. 
 

639. Бородавка О. Ціна робочої хвилини / О. Бородавка // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 24 травня. – С. 2 

Про трудову дисципліну розмірковує інженер заводу «Червона зірка». 
 

640. 60: Вісті з підприємств // Кіровоградська правда. – 1977. – 2 вересня. – С. 
1: фото 
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Зразки трудової доблесті показує бригада слюсарів-складальників цеху № 
90 заводу «Червона зірка» (до 60-річчя Жовтневої революції). 

 
641. Волошинова Л. По-новому: Резерви робочого місця / Л. Волошинова //  
Кіровоградська правда. – 1977. – 9 лютого. – С. 2 

Про здобутки і задуми працівників механоскладального цеху. 
 

642. Гетьманець В. Сила праці нашої / В. Гетьманець // Кіровоградська правда. 
– 1977. – 23 липня. – С. 2 

Про те, що нова Конституція сприятиме впровадженню у виробництво 
досягнень науково-технічного прогресу. 

 
643. Головко В. Економить кожен: Ювілейній вахті – ударний фініш! / В. 
Головко // Кіровоградська правда. – 1977. – 25 вересня. – С. 3 

Про підсумки роботи напередодні Дня машинобудівника та економію 
матеріалів розповідає різальник металу ковальсько-пресового цеху. 

 
644. Добрін Н. Рушійна сила почину / Н. Добрін // Кіровоградська правда. – 
1977. – 19 серпня. – С. 2 

Про питання вдосконалення виробництва гарячо-пресової дільниці 
пресового цеху заводу йшлося на звітно-виборчих зборах. 

 
645. Донцов В. Слова додержу з честю / В. Донцов // Кіровоградська правда. – 
1977. – 5 лютого. – С. 1 

Про свої трудові досягнення і зобов’язання перевищити планові завдання 
розповідає електрозварник ковальсько-пресового цеху заводу «Червона зірка». 

 
646. Запорожець Л. …І товариша, який поруч / Л. Запорожець // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 20 травня. – С. 2 

Про виховну роботу профспілкового комітету щодо виконання та 
дотримання робочого графіка. 

 
647. З перевищенням: Повертаючись до зобов’язань // Кіровоградська правда. 
– 1977. – 22 вересня. – С. 1 

Про виконання і перевиконання зобов’язань у ході соціалістичного 
змагання. 

 
648. Кошурко О. Трудова напруга не спадає / О. Кошурко // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 24 лютого. – С. 2 

Бригадир бригади слюсарів-складальників розповідає про успіхи своєї 
бригади та негаразди, які треба подолати. 

 
649. Кошурко О. Союз серпа і молота / О. Кошурко // Кіровоградська правда. – 
1977. – 7 липня. – С. 3 

Бригадир бригади слюсарів-складальників розповідає про успіхи заводу 
та співпрацю з іншими підприємствами, а також про шефську допомогу 
колгоспам. 
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650. Кошурко О. Жовтневим зорям сяяти вічно / О. Кошурко // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 3 листопада. – С. 4 

Бригадир бригади слюсарів-складальників розповідає про успіхи своєї 
бригади по перевиконанню планових завдань. 

 
651. Кузьмичов Д. Авторитет цехкому / Д. Кузьмичов // Кіровоградська правда. 
– 1977. – 29 січня. – С. 2 

Про роботу профспілкового комітету механоскладального цеху № 2 
заводу «Червона зірка». 

 
652. Миколаєнко С. Червонозорівці підтримують / С. Миколаєнко // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 19 лютого. – С. 1: фото 

Про проведення суботника на честь свята праці. 
 

653. Можаєв О. В єдиному ритмі: Резерви робочого місця / О. Можаєв // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 9 лютого. – С. 2 

Про роботу слюсарів-складальників механоскладального цеху. 
 

654. Найкраща традиція – перемагати // Кіровоградська правда. – 1977. – 6 
березня. – С. 1: фото 

Заводу «Червона зірка» вручено перехідний червоний прапор ЦК КПРС, 
Ради міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. 

 
655. Попов О. Лік хвилинам і грамам: Резерви робочого місця / О. Попов // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 9 лютого. – С. 2 

Про роботу бригади газозварників механоскладального цеху розповідає 
бригадир. 

 
656. Почесне замовлення виконано! // Кіровоградська правда. – 1977. – 14 
квітня. – С. 1 

Колектив заводу «Червона зірка» доповів: на 4 дні раніше передбаченого 
строку для колгоспів та радгоспів країни відвантажено 17370 зернових, зерно- 
комбінованих, бурякових та овочевих сівалок. 

 
657. Продуктивності праці зростати // Кіровоградська правда. – 1977. – 13 
жовтня. – С. 2 

Про трудові досягнення багатотисячного колективу заводу «Червона 
зірка». 

 
658. Редько П. Ведучі: Щоденник соціалістичного змагання: досвід, пошуки. 
Вересень. 1977р. / П. Редько // Кіровоградська правда. – 1977. – 25 вересня. – С. 
2 
 
659. Семенча Г. У вищий клас: Сьогодні – День машинобудівника. Ювілейній 
вахті – ударний фініш! / Г. Семенча // Кіровоградська правда. – 1977. – 25 
вересня. – С. 3 

Про перевиконання планових завдань до Дня машинобудівника 
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розповідає бригадир слюсарів-складальників цеху № 90. 
 

660. Соколенко В. Задуми червонозорівців / В. Соколенко // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 11 січня. – С. 1 

Про зобов’язання по збільшенню продукції понад план (на 500 сівалок) та 
шефську допомогу у ремонті техніки, проведенні робіт у рільництві. 

 
661. Червонозорівці – хліборобам // Кіровоградська правда. – 1977. – 11 
лютого. – С. 1 

Колектив заводу – на ударній трудовій вахті: вже відвантажено 5935 
сівалок. 

 
662. Червонозорівці: на 10 днів раніше // Кіровоградська правда. – 1977. – 9 
квітня. – С. 1 

Про ударну трудову вахту та виконання планових завдань раніше 
визначених термінів. 

 
663. Чернега Л. Вчиться кожен робітник / Л. Чернега // Кіровоградська правда. 
– 1977. – 24 листопада. – С. 2 

Автор статті розповідає, як на «Червоній зірці» поставлено роботу по 
професійному зростанню і підвищенню виробничої кваліфікації робітників. 

 
1978 

 
664. Біденко М. На службі її величності міри / М. Біденко // Кіровоградська 
правда. – 1978. – 10 грудня. – С. 4 

У статті мова йде про надзвичайно важливу заводську службу — 
метрологічну. Відділ головного метролога створено на базі центральної 
лабораторії вимірювальної техніки. 

 
665. До нових трудових звершень. Соціалістичні зобов’язання робітників, 
інженерно-технічних працівників і службовців Кіровоградського Орденів 
Жовтневої Революції і Трудового Червоного Прапора заводу 
сільськогосподарського машинобудування «Червона зірка» // Кіровоградська 
правда. – 1978. – 14 січня. – С. 2 
 
666. Луценко І. До металу — по-господарські / І.Луценко // Кіровоградська 
правда. – 1978. – 9 лютого. – С. 2 : фото 

У статті йдеться про раціональне використання та господарське ставлення 
до кожного листа сталі. 

 
667. Поркуян А. Ініціатива робкора / А. Поркуян // Кіровоградська правда. – 
1978. – 5 травня. – С. 2 

42 % посівних машин сходять з конвейєра з державним Знаком якості. У 
цьому неабияка заслуга й робкорівського колективу. 
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1979 
 

668. Зінченко В. Авангард / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1979. – 10 
серпня. – С. 2 

Про передові цехи та дільниці заводу, що йдуть в авангарді виробництва. 
 

669. Пісковий М. Що за «валом», або як народжується штурмівщини на 
Кіровоградському заводі «Червона зірка» / М. Пісковий // Кіровоградська 
правда. – 1979. – 1 вересня. – С. 2 

Про незадовільну роботу заготовчо-пресового та ремонтного цехів, від 
неритмічної роботи яких виникає штурмівщина. 

 
670. Полякова В. Шляхом творення / В. Полякова // Кіровоградська правда. – 
1979. – 24 лютого. – С. 2 

Про модернізацію діючих і створення нових машин. 
 

1980 
 

671. Завод крокує у майбутнє: П’ятирічку – достроково // Кіровоградська 
правда. – 1980. – 12 липня – С. 2 
 
672. Корінний М. Коли дбає кожен / М. Корінний //Кіровоградська правда. – 
1980. – 14 вересня. – С. 2 

Стаття – заклик до стимулювання творчості робітника на виробництві та 
активне заохочення ініціатив для підвищення продуктивності. 

 
673. Крайній М. Зауважила комісія / В. Михайлов //Кіровоградська правда. – 
1980. – 10 липня. – С. 2 

Про роботу комісії по контролю за господарською діяльністю на заводі 
«Червона зірка», перевірку виробництва, якості продукції та оперативного 
планування. 

 
674. Мартинова Р. На око / Р. Мартинова //Кіровоградська правда. – 1980. – 24 
січня. – С. 3 

Про нераціональне використання природного газу установами та 
підприємствами, в тому числі і заводом «Червона зірка». 

 
675. Михайлов В. Червонозорівці – хліборобам / В. Михайлов //Кіровоградська 
правда. – 1980. – 18 квітня. – С. 2 

Про прискорення робочого ритму працівниками заводу  для виконання 
замовлень села на поставку 8400 зернокомбінованих сівалок до 1 травня. 

 
676. Ленінська трудова вахта: Ініціативі передовиків – підтримку // 
Кіровоградська правда. – 1980. – 10 лютого. – С. 1 

Працівники заводу «Червона зірка» зобов’язуються випустити на 220 
сівалок понад норму , випустити продукції на 150 тис. карбованців. 
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677. Петрушенко В. Росте загін послідовників / В. Петрушенко //Кіровоградська 
правда. – 1980. – 16 серпня. – С. 1 

Про приєднання колективу заводу «Червона зірка» до ініціативи зустріти 
всесоюзний форум комуністів підвищенням продуктивності праці на 40 %. 

 
678. Приклад червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1980. – 8 травня. – С. 
2 

Колектив заводу «Червона зірка» за квартал поточного року заощадив 883 
тисячі кіловат-годин електроенергії. 

 
679. Урожай – 80: Почесне замовлення хліборобів // Кіровоградська правда. – 
1980. – 11 березня. – С. 1 

Колектив заводу «Червона зірка» живе великою турботою – дати більше 
першокласної техніки хліборобам країни до весняної сівби. 

 
1981 

 
680. Флоря В. Складний шлях котка. У що обходиться він Кіровоградському 
заводу «Червона зірка» і державі / В. Флоря // Кіровоградська правда. – 1981. – 
26 вересня. – С. 2 

У статті йдеться про зниження транспортних витрат при перевезенні 
наливних котків для сільськогосподарської техніки. 

 
681. Цуканов П. Місяці складаються із секунд / П. Цуканов // Кіровоградська 
правда. – 1981. – 22 вересня. – С. 2 

Про високу ефективність роботи бригади формувальників П. Цуканова. 
 

1982 
 

682. Біленко С. Конвейєру діяти чітко / С. Біленко // Кіровоградська правда. – 
1982. – 21 липня. – С. 2 

Про підвищення якості технічної і організаційної підготовки 
підприємства в освоєнні сівалок нового покоління. 

 
683. Бухарін Д. За ущільненим графіком / Д. Бухарін // Кіровоградська правда. 
– 1982. – 14 квітня. – С. 2 

Автор статті, бригадир бригади заливників механоскладального цеху № 4, 
розповідає про організацію праці із запровадженням господарського 
розрахунку, що дало змогу виконувати норми виробітку на 130 %. 

 
684. Пономаренко Л. Коли простоює прес / Л. Пономаренко, В. Колесан, Ю. 
Гуленко. // Кіровоградська правда. – 1982. – 8 квітня. – С. 1 

Про незадовільну роботу заготовчо-пресового цеху. 
 

685. Садовниченко І. Гальма на фініші / І. Садовниченко, В. Брискін, Ю. 
Гуленко // Кіровоградська правда. – 1982. – 17 листопада. – С. 2 

Про невирішені проблеми на будівництві пускового виробничого 
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комплексу № 14. 
 

686. Спектор Д. На порядку денному – ініціатива червонозорівців / Д. Спектор 
// Кіровоградська правда. – 1982. – 11 грудня. – С. 1 

Про обговорення на засіданні бюро міськвиконкому листа бригади 
різальників металу М. Д. Данилова «Економія: який ваш вклад?», та про 
підтримку й поширення цієї патріотичної ініціативи серед підприємств області. 

 
687. Творці техніки // Кіровоградська правда. – 1982. – 19 вересня. – С. 1 

Про велику роль червонозорівців, творців сучасної техніки, в 
інтенсивному розвитку сільськогосподарського машинобудування. 

 
688. Техніка особливого призначення // Кіровоградська правда. – 1982. – 27 
січня. –С. 2 

Продукція заводу має особливе призначення: вона працює на продовольчу 
програму, але з планом по випуску зернових сівалок, які так потрібні селу, 
підприємство не справилося. Тож дуже важливо враховувати недоліки та 
працювати ефективніше. 

 
689. Шарій В. Хто підготує інструментальника? / В. Шарій // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 16 березня. – С. 1 

Про нестачу кваліфікованих спеціалістів в інструментальному цеху та 
шляхи вирішення цієї проблеми. 

 
690. Шарій В. Дірки в покрівлі / В Шарій // Кіровоградська правда. – 1982. – 
30 вересня. – С. 2 

Про незадовільний стан заводського корпусу № 90. Приміщення протікає, 
існують проблеми з вентиляційною та опалювальною системами, що негативно 
позначається на роботі цехів. 

 
691. Шарій В. Запланована аритмія / В. Шарій, Ю. Гуленко // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 9 жовтня. – С. 2 

Про проблеми в роботі ковальсько-пресового цеху, які позначаються на 
виконанні планових показників всього підприємства. 

 
692. Шарій В. Цех під душем / В. Шарій, Ю. Гуленко // Кіровоградська правда. 
– 1982. – 10 жовтня. – С. 2 

Про відсутність належних умов праці в першому механоскладальному 
цеху. 

 
693. Шарій В. Ефективність нововведень / В. Шарій, Ю. Гуленко // 
Кіровоградська правда. – 1982. – 15 жовтня. – С. 2 

Про технічне і організаційне вдосконалення виробництва. 
 

1983 
 

694. Агеєв М. Випереджаючи графік: замовлення села - достроково /М. Агеєв 
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//Кіровоградська правда. – 1983. – 6 квітня. – С. 1 
 
695. Афанасьєв В. Наш робочий час: робота любить порядок – такої думки 
червонозорівець В. Афанасьєв та його товариші /В. Афанасьєв //Кіровоградська 
правда. – 1983. – 22 січня. – С. 1 

Про зміцнення трудової дисципліни, високу віддачу робочої хвилини та 
усунення недоліків, що призводять до втрат робочого часу. 

 
696. Волощенко А. Більше, з меншими затратами / А. Волощенко 
//Кіровоградська правда. – 1983. – 28 вересня. – С. 2 

Слюсар термічної дільниці А. Волощенко розповідає про успішну роботу 
термічної дільниці, ефективне використання верстатів для виробництва 2,5 
тисяч дисків щозміни. 

 
697. Гетьманець В. Почерк бригади / В. Гетьманець //Кіровоградська правда. – 
1983. – 15 жовтня. – С. 1 

Бригадир формувальників ливарного цеху В. Гетьманець розповідає про 
методи економії робочого часу і зобов’язання бригади виконати план п’ятирічки 
достроково. 

 
698. Дорошенко О. Заділ для дванадцятої / О. Дорошенко //Кіровоградська 
правда. – 1983. – 25 грудня. – С. 1 

Верстальниця  механоскладального цеху Дорошенко О. розповідає про 
пошук шляхів збільшення ефективності роботи верстатного парку. 

 
699. Мунтян А. «Червона зірка»: на шляху модернізації / А. Мунтян 
//Кіровоградська правда. – 1983. – 10 серпня. – С. 2 

Стаття про зміцнення зав’язків між виробництвом і наукою, програмне 
забезпечення механізації та автоматизації прогресивних технологічних процесів 
на 1981-1985 роки. 

 
700. Програма «Машинобудування» – в дії //Кіровоградська правда. – 1983. – 
22 березня. – С. 1 

Про регіональну комплексно-цільову програму «Машинобудування», що 
включає 15 комплексів науково-дослідних робіт. На заводі в рамках програми 
встановлено два різних і два чеканних преси та нова штампувальна оснастка. 

 
701. Цуканов П. Краще раз побачити… / П. Цуканов //Кіровоградська правда. 
– 1983. – 4 січня. – С. 2 

Стаття – звіт формувальника цеху ковкого чавуну П. Цуканова про обмін 
досвідом між передовиками колективу заводу «Червона зірка» та робітниками 
толбухінського заводу сільськогосподарського машинобудування «Маяк». 

 
702. Шестаков М. З високою відповідальністю / М. Шестаков, О. Марікуца 
//Кіровоградська правда. – 1983. – 18 січня. – С. 2 

Про організацію виконання почесного замовлення села та підсумки 
роботи за першу декаду січня. 
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703. Шестаков М. Без відстаючих / М. Шестаков //Кіровоградська правда. – 
1983. – 31 березня. – С. 1 

Про виконання змінних завдань працівниками заводу на 130-150%   по 
відвантаженню сівалок радгоспам та колгоспам. 

 
1984 

 
704. Гончаренко О. Девіз правофлангових / О. Гончаренко // Кіровоградська 
правда. – 1984. – 12 липня. – С. 2 

У статті йдеться про перевиконання соціалістичних зобов’язань 
верстатниками механоскладального цеху заводу «Червона зірка». 

 
705. Євгененков В. Щоб цех став рідним / В. Євгененков // Кіровоградська 
правда. – 1984. – 9 лютого. – С. 3 

Про навчально-виробничий цех  заводу «Червона зірка», який за своїм 
призначенням став місцем для трудової і професійної підготовки учнів 
середньої школи. 

 
706. Тарасенко В. За щитом «об’єктивних» причин / В. Тарасенко // 
Кіровоградська правда. – 1984. – 26 грудня. – С. 2 

Про роботу цеху металовиробів виробничого об’єднання “Червона зірка”. 
 

1985 
 

707. Великий А. Зміцнюється дисципліна поставок / А. Великий // 
Кіровоградська правда. – 1985. – 25 січня. – С. 2 

Старший майстер капронової дільниці механоскладального цеху № 4 
розповідає про злагоджену роботу бригад на дільниці, про дотримання режиму 
економії. 

 
708. Гетьманець В. Старий віз не вивезе / В. Гетьманець // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 6 вересня. – С. 2 

Автор статті – бригадир формувальників ливарного цеху ковкого чавуну, 
який ділиться своїми міркуваннями щодо вдосконалення виробництва завдяки 
цінним нововведенням. 

 
709. Гуленко Ю. Роботи «вчяться» працювати / Ю. Гуленко// Кіровоградська 
правда. – 1985. – 25 грудня. – С. 2 

Про переваги та недоліки роботизації технологічних процесів на 
виробництві. 

 
710. Гультяєва В. Сівалку проектує електроніка / В. Гультяєва, М. Ножнов // 
Кіровоградська правда. – 1985. – 19 жовтня. – С. 2 

Автори статті – працівники проектно-конструкторського інституту 
об’єднання «Червона зірка» – про впровадження систем автоматизованого 
проектування на виробництві. 
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711. Дуділовський Ю. До рівня кращих / Ю. Дуділовський // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 8 серпня. – С. 2 

В статті автора, начальника бюро організації праці і зарплати заготовочно-
пресового цеху, йдеться про виконання виробничих зобов’язань. 

 
712. Євгененко В. Ритм задає ковальсько-пресовий / В. Євгененко // 
Кіровоградська правда. – 1985. – 7 лютого. – С. 2 
 
713. Желтобрюх В. Шляхом інтенсифікації / В. Желтобрюх // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 2 липня. – С. 2 

Автор статті – директор заводу – дає оцінку роботі виробничого 
об’єднання в умовах економічного експерименту, однією з основних умов якого 
є виконання всіх договірних зобов’язань. 

 
714. Ініціатива плюс розрахунок // Кіровоградська правда. – 1985. – 18 жовтня. 
– С. 2 

Про здобутки та перешкоди в роботі бригади різальників металу 
ковальсько-пресового цеху, яка виступила ініціатором обласного змагання за 
бережливість та економію у великому й малому. 

 
715. Іщенко Г. У копилку ощадливих / Г. Іщенко// Кіровоградська правда. – 
1985. – 27 вересня. – С. 2 

Про робітників механоскладального цеху № 4, які виступили з 
ініціативою відпрацювати три дні на заощаджених матеріалах та паливно-
енергетичних ресурсах. 

 
716. Казмирук М. Виховуємо бережливість / М. Казмирук // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 26 квітня. – С. 2 

Про соціалістичне змагання між робітниками механоскладального цеху № 
2. 

 
717. Кравець Л. Такий важливий цех / Л. Кравець // Кіровоградська правда. – 
1985. – 31 грудня. – С. 3 

Про роботу палітурного цеху виробничого об’єднання. 
 

718. Курченко В. Колективна відповідальність / В. Курченко // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 17 вересня. – С. 3 

Про дієве змагання в цехах за підвищення продуктивності праці та 
зведення до мінімуму браку в роботі. 

 
719. Маляржик П. Активність – теж резерв / П. Маляржик // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 14 травня. – С. 2 

Про роботу ливарного цеху ковкого чавуну, зокрема йдеться про 
соціалістичне змагання та робочу дисципліну. 

 
720. Нагорний О. Славні віхи трудового подвигу: До 50-річчя стахановського 
руху / О. Нагорний // Кіровоградська правда. – 1985. – 21 червня. – С. 2 
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Про активну участь червонозорівців у стахановському русі. 
 

721. Олексієнко Ю. «На всякий випадок» утримують надлімітну чисельність 
працівників в об’єднанні «Червона зірка» / Ю. Олексієнко // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 22 серпня. – С. 2 

Про розбіжність між кількістю робочих місць і чисельністю робітників на 
заводі, що негативно впливає на виконання багатьох техніко-економічних 
показників. 

 
722. Пісковий М. Якщо «Евріка!» не в плані: поточні справи і «крик душі» / М. 
Пісковий // Кіровоградська правда. – 1985. – 20 вересня. – С. 2 

Розробки новаторів відіграють важливу роль у переозброєнні 
підприємства, механізації і автоматизації виробництва. Про повільну, а часом і 
незадовільну роботу служб, які опікуються втіленням раціоналізаторських 
пропозицій, йдеться в статті. 

 
723. Поркуян А. Діловитість, принциповість / А. Поркуян // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 25 квітня. – С. 1 

Про трудові успіхи та недоліки в роботі інструментального цеху заводу. 
 

724. Свиридов В. Випробування на діловитість / В. Свиридов // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 13 липня. – С. 2 

Про роботу відділу головного металурга виробничого об’єднання, який 
працює в умовах експерименту по вдосконаленню оплати праці конструкторів і 
технологів. 

 
725. Семенюк Л. А інакше не можна / Л. Семенюк // Кіровоградська правда. – 
1985. – 3 січня. – С. 2 

Працівниця багатотиражної газети «Червона зірка» розповідає про 
наставництво на підприємстві. 

 
726. Семенюк Л. За кілька хвилин до обідньої перерви // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 22 січня. – С. 3 

Про впровадження наукової організації праці в конструкторських і 
технологічних підрозділах об’єднання. 

 
727. Спектор Д. Бригади вчаться рахувати / Д. Спектор// Кіровоградська 
правда. – 1985. – 18 травня.– С. 2 

Про бригадну форму організації праці в різних цехах заводу. 
 

728. Шевченко М. Реконструкція після реконструкції / М. Шевченко // 
Кіровоградська правда. – 1985 – 7 червня. – С. 2 

Автор статті – технолог цеху по виготовленню металевих виробів – 
розповідає про реконструкцію цеху, яка відбувалася в умовах безперебійного 
випуску продукції та освоєння робітниками нового устаткування після 
реконструкції. 
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729. Шлапачук Е. З часом звіряючи крок / Е. Шлапачук // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 12 лютого. – С. 2 

Про змагання за економію та бережливість в енергоцеху виробничого 
об’єднання. 

 
1986 

 
730. Білоус О. Якщо відповідальність колективна / О. Білоус //Кіровоградська 
правда. – 1986. – 14 жовтня. – С. 2 

Старший майстер термічної дільниці цеху № 18 О. Білоус розповідає про 
підвищення темпів роботи на термічній ділянці та активізацію людського 
фактору для кращого колективного результату у виробництві. 

 
731. Бутковський С. Очолюють комуністи /С. Бутковський //Кіровоградська 
правда. – 1986. – 22 травня. – С. 1 

Вісімдесят вісім бригад заводу «Червона зірка» розгорнули змагання за 
дострокове виконання завдань п’ятирічки. 

 
732. Голуб М. Віддача не забариться /М. Голуб //Кіровоградська правда. – 
1986. – 25 вересня. – С. 2 

Головний технолог заводу «Червона зірка» розповідає про прискорення 
технічного прогресу та перші кроки в цьому напрямі – технічне переозброєння 
виробництва. 

 
733. Красняк О. З робітничою гарантією / О. Красняк //Кіровоградська правда. 
– 1986. – 13 березня. – С. 2 

Про нововведення організації праці – укомплектування змін, дільниць 
досвідченими керівниками середньої ланки, що сприяло зростанню 
продуктивності праці і зменшенню плинності кадрів. 

 
734. Любарський Р. Втрачені позиції / Г. Меншиков //Кіровоградська правда. – 
1986. – 22 травня. – С. 2 

Про бригаду різальників металу ковальсько-пресового цеху, яка виступала 
з ініціативою економії металу і успішного її впроваджувала, але після зміни 
керівника М. І. Данілова, здала свої позиції. 

 
735. Марчик Т. Дбати про кадри / Т. Марчик //Кіровоградська правда. – 1986. – 
3 січня. – С. 2 

Про пропозицію по забезпеченню системи навчання кадрів для роботи на 
нових складніших приладах і станках. 

 
736. Меншиков Г. Відповідальність – особиста / Г. Меншиков //Кіровоградська 
правда. – 1986. – 25 лютого. – С. 2 

Про дострокове виконання виробничого завдання січня колективом 
механоскладального цеху № 3, понад план випущено продукції на 1700 
карбованців. 
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737. Михайлюк О. Ціна десяти секунд / О. Михайлюк //Кіровоградська правда. 
– 1986. – 7 жовтня. – С. 1 

Про вдосконалення технологічних процесів та скорочення циклу 
термічної обробки дисків. 

 
738. Пісковий М. Година у директора «Червоної зірки» / М. Пісковий // 
Кіровоградська правда. – 1986. – 7 серпня. – С. 3 

На питання «Чому на найбільшому в обласному центрі підприємстві 
соціальні питання стоять на останньому місці?» відповідає генеральний 
директор В. М. Желтобрюх. 

 
739. Семенюк Л. В руслі прискорення / Л. Семенюк // Кіровоградська правда. – 
1986. – 24 вересня. – С. 3 

Про інтенсифікацію виробництва, що потребує переходу всіх виробничих 
ланок на колективний підряд на основі господарського розрахунку. 

 
740. Семенюк Л. Працюють на совість / Л. Семенюк // Кіровоградська правда. 
– 1986. – 29 листопада. – С. 1 

Про комсомольські молодіжні організації заводу, що розгорнули активну 
боротьбу за економію гуми, запчастин та інших матеріалів у виробництві. 

 
741. Семенюк Л. За честь заводської марки / Л. Семенюк // Кіровоградська 
правда. – 1986. – 5 грудня. – С. 2 

Про забезпечення високої якості готової продукції трудовим колективом 
заводу «Червона зірка». 

 
742. Теплюк О. На кінцевий результат / М. Пісковий //Кіровоградська правда. – 
1986. – 26 серпня. – С. 3 

Бригадир бригади слюсарів механоскладального цеху № 3 О. Теплюк 
розповідає про активну участь свого колективу у соціалістичному змаганні. 
 
743. Цуканов П. Йти в ногу з часом / П. Цуканов //Кіровоградська правда. – 
1986. – 27 серпня. – С. 1 

Бригадир формувальників заводу «Червона зірка» П. Цуканов розповідає 
про роботу по вирішенню технічних проблем, пов’язаних з приготуванням і 
обробкою формувальної суміші. 

 
1987 

 
744. А брак іде: Що показали перші кроки держприймання в об’єднанні 
«Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1987. – 16 січня. – С. 2 
 
745. «А брак іде»: Після виступу «Кіровоградської правди» // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 22 лютого. – С. 2 

Заступник генерального директора об’єднання І. Краснопольський 
повідомив редакцію: виступ газети обговорено на технічній раді підприємства. 
Критика визнана правильною. 
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746. Аббязов О. Якщо бракує заінтересованості: Якість – центральна ланка 
перебудови / О. Аббязов // Кіровоградська правда. – 1987. – 22 травня. – С. 1 

Про резерви підвищення ефективності виробництва та покращення якості 
продукції. 

 
747. Бутковський С. Ритм бригади / С. Бутковський // Кіровоградська правда. – 
1987. – 4 лютого. – С. 1 

Про трудовий почин бригад – виконати план двох років п’ятирічки 
достроково. 

 
748. Голубницький В. Пост якості / В. Голубницький // Кіровоградська правда. 
– 1987. – 5 травня. – С. 2 

Держприймання – своєрідний інструмент перебудови не тільки 
виробництва, а й ставлення людей до виконання своїх обов’язків. 

 
749. Гордіїв вузол плану // Кіровоградська правда. – 1987. – 18 грудня. – С. 1 

Тема розмови громадського кореспондента С. Жарського з заступником 
генерального директора з питань економіки виробничого об’єднання «Червона 
зірка» П. Д. Ковергою – перехід підприємства на госпрозрахунок. 

 
750. Горицвіт Ю. Їх двадцять / Ю. Горицвіт // Кіровоградська правда. – 1987. – 
17 жовтня. – С. 1 

Репортаж про передовий колектив – комплексну бригаду по виготовленню 
штампованих висівних апаратів заготовчо-пресового цеху виробничого 
об’єднання «Червона зірка», який є переможцем у соцзмаганні. 

 
751. Грушко В. Проблема обідів і … кухля води: Листи з пускової будови / В. 
Грушко // Кіровоградська правда. – 1987. – 10 червня. – С. 1 

Про умови праці на будівництві нового заводського корпусу № 200. 
 

752. Гуленко Ю. Рецидив старої хвороби викликав невдоволення у колективі 
цеху № 18 об’єднання «Червона зірка» / Ю. Гуленко // Кіровоградська правда. – 
1987. – 4 квітня. – С. 2 

Про простої робочого часу та роботу в режимі «сплячка-розкачка-
штурмівщина». 

 
753. Гуленко Ю. 1. А дні спливають…: Листи з пускової будови / Ю. Гуленко // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 9 червня. – С. 2 

Про те, як просувається будівництво нового заводського корпусу № 200, 
виробнича площа якого становитиме 20 тисяч квадратних метрів. 

 
754. Гуленко Ю. 3. Хоч досвід поруч, або про контрасти в організації праці: 
Листи з пускової будови / Ю. Гуленко // Кіровоградська правда. – 1987. – 11 
червня. – С. 1 

Про спорудження нового заводського корпусу № 200. 
 

755. Гуленко Ю. Колектив бере розгін / Ю. Гуленко // Кіровоградська правда. – 
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1987. – 26 серпня. – С. 2 
Про роботу дільниці великих пресів в умовах перебудови і прискорення. 
 

756. Дуділовський Ю. Суботник на заводі. / Ю. Дуділовський // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 26 серпня. – С. 2 
  
757. Журба І. Ставка на автоматизацію. / І. Журба // Кіровоградська правда. – 
1987. – 9 жовтня. – С. 2 

Виробниче об’єднання «Червона зірка» з початку року працює 
неритмічно. Основа подолання такого становища – автоматизація та 
роботизація виробничих процесів. 

 
758. Зобов’язано дирекцію // Кіровоградська правда. – 1987. – 5 липня. – С. 2 

Серйозні проблеми мають місце у виробничій діяльності об’єднання 
«Червона зірка»: до плану не додано понад тисячу сівалок різних типів. 

 
759. Коваль І. Хоч вигода й очевидна / І. Коваль // Кіровоградська правда. – 
1987. – 9 липня. – С. 2 

Чому на заводі не звертають увагу на пропозицію щодо удосконалення 
технології вантаження сівалок? 

 
760. Кошурко О. Естафету несемо далі / О. Кошурко // Кіровоградська правда. 
– 1987. – 10 листорпада. – С. 1 

Бригадир слюсарів-складальників, Герой Соціалістичної праці О. 
Кошурко, розповідає про трудові успіхи колективу заводу. 

 
761. Любарський Р. Хто на що кульгає / Р. Любарський // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 15 липня. – С. 1 

У важкому становищі опинився нинішнього року колектив 
механоскладального цеху № 3: цех з місяця в місяць не справляється з 
плановими завданнями, нерідко видає продукцію, що не відповідає вимогам 
ГОСТу. 

 
762. Меншиков Г. Більше взаємної вимогливості / Г. Меншиков // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 3 грудня. – С. 1 

Автор статті – бригадир комплексної бригади верстатників 
механоскладального цеху № 3 виробничого об’єднання «Червона зірка» – 
ділиться думками про покращення виробничих процесів в умовах перебудови. 

 
763. Новаторські мільйони // Кіровоградська правда. – 1987. – 16 грудня. – С. 1 

Новатори виробничого об’єднання «Червона зірка» вносять вагомий 
вклад у реалізацію комплексної програми «Винахідництво і раціоналізація – 
90». 

 
764. Поркуян А. Діяти активніше / А. Поркуян // Кіровоградська правда. – 
1987. – 12 травня. – С. 2 

Про діяльність депутатських груп і постів щодо сприяння вдосконаленню 
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виробничих процесів та впровадженню ефективних технологій. 
 

765. Решетцов Ю. І спитає товариш / Ю. Решетцов // Кіровоградська правда. – 
1987. – 19 липня. – С. 2 

Про роботу колективу в умовах перебудови та прискорення розвитку 
розповідає токар механоскладального цеху № 4 виробничого об’єднання 
«Червона зірка». 

 
766. Семенюк Л. Контроль – спільний / Л. Семенюк // Кіровоградська правда. 
– 1987. – 20 січня. – С. 2 

Змагання за високу якість продукції – першочергова турбота цехів і 
відділів виробничого об’єднання по сівалках «Червона зірка». 

 
767. Семенюк Л. Відчути поруч надійне плече допомагає трудівницям жіноча 
рада заготовчо-пресового цеху виробничого об’єднання «Червона зірка» / Л. 
Семенюк // Кіровоградська правда. – 1987. – 25 квітня. – С. 2 
 
768. Семенюк Л. Усе вирішує колектив / Л. Семенюк // Кіровоградська правда. 
– 1987. – 2 червня. – С. 2 

 Про трудові успіхи колективу ливарного цеху пластмас. 
 

769. Семенюк Л. … А проблеми залишаються / Л. Семенюк // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 8 липня. – С. 2 

Із значними труднощами зіткнулася наскрізна комплексна бригада 
механоскладального цеху № 3, коли почала боротьбу за підвищення 
продуктивності праці та зниження собівартості робіт. 

 
770. Семенюк Л. Долаючи інертність / Л. Семенюк // Кіровоградська правда. – 
1987. – 14 липня. – С. 3 

Про роботу депутатської групи виробничого об’єднання «Червона зірка» 
по підготовці переходу об’єднання на самофінансування, госпрозрахунок і 
самоокупність. 
 
771. Семенюк Л. У союзники – творчість / Л. Семенюк // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 24 грудня. – С. 3 

Як працювати краще, з меншими затратами – постійна турбота членів 
творчої комплексної бригади винахідників і раціоналізаторів ливарного цеху 
сірого чавуну виробничого об’єднання «Червона зірка». 

 
772. Шворак М. Через призму проблем / М. Шворак // Кіровоградська правда. 
– 1987. – 5 вересня. – С. 2 

Про роботу заготівельної дільниці цеху металовиробів виробничого 
об’єднання «Червона зірка» та загальнозаводські проблеми в умовах 
держприймання продукції. 
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1988 
 

773. Гуленко Ю. Культура по-червонозорівські / Ю. Гуленко // Кіровоградська 
правда. – 1988. – 30 січня. – С. 2 

Про відсутність умов зберігання алебастру, крейди та цементу, які швидко 
втрачають свої якісні характеристики. 

 
774. Дуділовський Ю. Бажане за дійсне видають керівники заготовчо-
пресового цеху головного заводу об’єднання «Червона зірка» / Ю. Дуділовський 
// Кіровоградська правда. – 1988. – 11 червня. – С. 2 

Про замовчування порушень щодо виконання плану робітниками 
заготовчо-пресового цеху. 

 
775. Кльована Н. По висхідній / Н. Кльована // Кіровоградська правда. – 1988. 
– 26 жовтня. – С. 2 

Про основні напрямки соціально-економічного розвитку колективу 
об’єднання: поліпшення фінансового стану, створення і освоєння нових машин, 
які б за своїм технічним рівнем перевищували кращі вітчизняні та зарубіжні 
аналоги, реалізація програми «Житло». 

 
776. Минасян А. На новий рівень виробництва виходять сьогодні 
машинобудівники / А Минасян // Кіровоградська правда. – 1988. – 26 серпня. – 
С. 2 

Про перехід механоскладального цеху № 18 виробничого об’єднання 
«Червона зірка» на повний госпрозрахунок. 

 
777. Пройдакова В. З нових позицій. / В. Пройдакова // Кіровоградська правда. 
– 1988. – 29 березня. – С. 2 

Про нові умови праці, розвиток трудової активності, можливості 
самоуправління. 

 
778. Семиниченко М. Право на самостійність / М. Семиченко // 
Кіровоградська правда. – 1988. – 21 січня. – С. 1 

Про госпрозрахунок на заводі «Червона зірка», який істотно змінює 
методи управління економікою, зацікавлює людей працювати бережливо і 
високоякісно, створює умови для розвитку демократії і самоуправління, 
підвищує трудові показники. 

 
779. Стеценко І. Зусиллями всіх / І. Стеценко // Кіровоградська правда. – 1988 
– 30 квітня. – С. 2 

В нових умовах господарювання зростає роль трудового колективу, тож 
зусиллями всіх і кожного вирішуються виробничі питання на виробництві. 

 
780. Фундерат А. Інструкція пенсійного віку. Змінилося ставлення до 
інструментального виробництва, але проблеми залишаються / А. Фундерат // 
Кіровоградська правда. – 1988. – 21 січня. – С. 2 

В статті йдеться, як застаріла інструкція забороняє навчати в заводському 
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базовому ПТУ-4 фрезерувальників, що створює нестачу кадрів для 
інструментального цеху заводу «Червона зірка». 

 
1989 

 
781. Гвоздецький В. Потенціал творчої думки / В. Гвоздецький 
//Кіровоградська правда. – 1989. – 19 липня. – С. 3 

Про впровадження в об’єднанні «Червона зірка» раціоналізаторської 
пропозиції протягом дванадцяти років та падіння попиту на морально застарілу 
продукцію заводу. 

 
782. Демчук І. З конвейєра – в поле / І. Демчук //Кіровоградська правда. – 
1989. – 22 березня. – С. 1 

В першому кварталі 1989 року для весняного лану кіровоградські 
машинобудівники відправили хліборобам 17760 посівних машин. 

 
783. Не розгубити б споживачів //Кіровоградська правда. – 1989. – 4 лютого. – 
С. 1 

Старший представник органу держприймання на підприємстві «Червона 
зірка» А. М. Козакоченко в інтерв’ю розповідає про здобутки колективу заводу в 
питаннях підвищення якості продукції та роль позавідомчого контролю у 
підвищенні технічних характеристик продукції. 

 
784. «Кіровоградська правда» на «Червоній зірці» //Кіровоградська правда. – 
1989. – 4 квітня. – С. 1 

Про перехід колективу заводу на орендний підряд, та активізацію роботи 
парткому. 

 
785. «Кіровоградська правда» на «Червоній зірці» //Кіровоградська правда. – 
1989. – 2 вересня. – С. 1 

Про зустріч журналістів з трудовим колективом та проблеми, що виникли 
у об’єднання з переходом на нові умови господарювання. 

 
786. Притула Т. Авторитет марки / Т. Притула //Кіровоградська правда. – 1989. 
– 16 травня. – С. 2 

Токар механоскладального цеху № 4 Т. Притула розповідає про 
перебудовану діяльність на підприємстві, аналізує плюси та мінуси багатьох 
аспектів трудової діяльності колективу у поліпшенні якості продукції. 

 
787. Чечіль А. Робочий час і підряд. Фініш року: продуктивність праці / А. 
Чечіль //Кіровоградська правда. – 1989. – 24 жовтня. – С. 1 
 
788. Шевченко М. Самостійність плюс довір’я: допоможуть винахідникам і 
раціоналізаторам об’єднання добиватися набагато кращих результатів / М. 
Шевченко //Кіровоградська правда. – 1989. – 13 червня. – С. 2 

 
1990 
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789. Чечель А. Підсумки, прагнення, плани / А. Чечель // Кіровоградська 
правда. – 1990. – 1 січня. – С. 1 

 Автор статті – начальник механоскладального цеху № 18 – окреслює 
найголовніші завдання у році, що наступив. 

 
1991 

 
790. Бєлінський В. Заморожені мільйони: від пуску корпусу № 200 виграє не 
тільки «Червона зірка», а й область в цілому, однак це розуміють далеко не 
всі… / В. Бєлінський // Кіровоградська правда. – 1991. – 27 червня. – С. 3 

Інтерв’ю з генеральним директором виробничого об’єднання «Червона 
зірка» В. М. Гутником та заступником генерального директора «Червоної зірки» 
з капітального будівництва П. П. Казаріним про причини, які заважають ввести 
в дію корпус № 200. 

 
791. Желєзняков Є. Зарплата для червонозорівця / Є. Желєзняков // 
Кіровоградська правда. – 1991. – 12 вересня. – С. 2 

Про соціальний захист червонозорівців в період формування в народному 
господарстві ринкових структур розповідає заступник генерального директора з 
економіки П. Д. Коверга. 

 
1992 

 
792. Саінсус О. Ціна, як дзеркало реформ / О. Саінсус //Кіровоградська правда. 
– 1992. – 28 січня – С. 2 

Про ціноутворення на готову продукцію розповідає начальник планово-
економічного відділу об’єднання «Червона зірка» О. Саінсус. 

 
1993 

 
793. Бєлінський В. Ці тривожні літні канікули: Коли «Червона зірка» відновить 
роботу / В. Бєлінський // Кіровоградська правда. – 1993. – 22 червня. – С. 2 

Інтерв‘ю з генеральним директором об‘єднання «Червона зірка» В. М. 
Гутниковим про причини зупинки підприємства та шляхи подолання кризи. 

 
794. Бєлінський В. «Червона зірка»: потенціал людських душ, майстерності й 
таланту: Допоміг вийти з екстремальної ситуації флагману нашої промисловості 
/ В. Бєлінський // Кіровоградська правда. – 1993. – 20 лютого. – С. 2 : фото. – 
Зміст: «Як ми виживали» / В. О. Стражников; «Ми зберегли колектив» / К. С. 
Приходченко; «За прохідною ми нікому не потрібні» / Г. І. Меньшиков; «Віримо 
в стабільність / В. Б. Янушев; «Кваліфікація – гарантія від безробіття» / А. М. 
Чечель 
 
795. Левочко В. Заспіває гудок заводський / В. Левочко // Кіровоградська 
правда. – 1993. – 31 липня. – С. 1 

В статті розглядається питання відновлення роботи заводу «Червона 
зірка». 
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1995 
 

796. Гарас А. Машинобудівники шукають вихід із кризи / А. Гарас // 
Кіровоградська правда. – 1995. – 6 квітня. – С. 2 

В АТ «Червона зірка» відбулося чергове засідання комісії при колегії 
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії 
України. Чи є майбутнє у підприємств сільськогосподарського 
машинобудування? 

 
797. Горицвіт Ю. Якби – краще і дешевше / Ю. Горицвіт // Кіровоградська 
правда. – 1995. – 1 липня. – С. 1 

У Кіровоградському акціонерному товаристві «Червона зірка» відбулася 
міжрегіональна конференція «Шляхи вирішення проблеми створення 
конструкцій та виробництва високоефективної посівної техніки». 

 
798. Репейник Ю. Гадання на ромашці: виживе – не виживе / Ю. Репейник // 
Кіровоградська правда. – 1995. – 23 лютого. – С. 2 

«Червона зірка» працює – як мокре горить, до вимушених канікул почали 
звикати тисячі робітників. Життя змушує адміністрацію підприємства шукати 
нестандартні підходи для виходу з кризи. 

 
1996 

 
799. Бєлінський В. Олександр Саінсус: «Без оптимізму я б і не брався за 
роботу» / В. Бєлінський // Кіровоградська правда. – 1996. – 1 лютого. – С. 2 : 
фото 

Голова правління АТ «Червона зірка» про життя заводу в нелегкі часи 
перебудови. 

 
800. Гарас А. Червонозорівці – знову на роботі / А. Гарас // Кіровоградська 
правда. – 1996. – 20 квітня. – С. 1 

Після економічних негараздів завод почав частково відновлювати свою 
роботу. 

 
801. Бєлінський Володимир. «Червона зірка» пішла на «різдвяні канікули» / 
Володимир Бєлінський // Кіровоградська правда. – 2001. – 18 грудня. – С. – 1 

Колектив заводу вимушений працювати з неповним навантаженням із-за 
нереалізованої продукції, що призвело до зменшення обігових коштів. 

 
802. Вороніна Таміла. У Великобританії зацікавилися Кіровоградщиною / 
Таміла Вороніна // Кіровоградська правда. – 2001. – 1 листопада. – С. – 1 : фото 

Про перебування делегації з Великої Британії на підприємствах міста, в 
тому числі і на ВАТ «Червона зірка». 

 
803. Кузьменко Віталій. Машинобудівникам необхідна допомога / Віталій 
Кузьменко // Кіровоградська правда. – 2001. – 13 грудня. – С. 1 

Про зниження обсягів реалізації готової продукції через неспроможність 
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селян закупити необхідну кількість сільгосптехніки у зв’язку з відсутністю у 
них коштів. 

 
1999 

 
804. Селецький П. Чи є перспектива в «Червоної зірки»? / П.Селецький // 
Кіровоградська правда. – 1999. – 19 серпня. – С. 2 : фото 

Заступник начальника управління маркетингу і збуту «Червоної зірки» 
Надія Крижановська розповідає про стратегію підвищення 
конкурентоспроможності і якості техніки. 

 
2000 

 
805. Кузьменко Віталій. Щоб селянин знайшов тут усе! / Віталій Кузьменко // 
Кіровоградська правда. – 2000. – 22 серпня. – С. 2 : фото 

Про розширення та модернізацію виробництва, про випуск нової, 
вдосконаленої посівної техніки. 

 
806. Селецький Петро. На «стапелях» – машини для села / Петро Селецький // 
Кіровоградська правда. – 2000. – 14 березня. – С. 2 : фото 

 Розповідь заступника генерального директора ВАТ «Червона зірка» Б. А. 
Тітельмана про весняні турботи червонозорівців – забезпечення посівною та 
грунтообробною технікою сільське господарство країни. 

 
 

2002 
 

807. Бєлінський В. «Червона зірка» живе весною / В. Бєлінський // 
Кіровоградська правда. – 2002. – 5 лютого. – С. 1 : фото 

Червонозорівці працюють над виконанням замовлень посівної техніки для 
України, країн СНД, Болгарії, Середньої Азії. 

 
808. Кердіваренко О. В. Г. Моторний: «Для нас закон — не підвести 
замовника» / О. Кердіваренко // Кіровоградська правда. –2002. – 5 жовтня. – С. 2 

Інтерв’ю з В. Г. Моторним — директором госпрозрахункового підрозділу 
«РОСТ», який є самостійною складовою частиною ВАТ «Червона зірка». Мова 
йде про роботу 200-го корпусу — виробничого майданчика заводу. 

 
2003 

 
809. Вороніна Т. Нове дихання «Червоної зірки» / Т. Вороніна // 
Кіровоградська правда. – 2003. – 1 квітня. – С. 2 : фото 

Про відновлення роботи ВАТ «Червона зірка» після затяжної кризи, його 
становлення із приходом у 1995 році О. Д. Саінсуса на посаду голови правління 
– генерального директора ВАТ. 

 
2004 
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810. Кіровоградщина: розширити географію співпраці // Кіровоградська 
правда. – 2004. – 4 березня. – С. – 1 

Про розширення рамок співробітництва заводу з підприємствами 
Білорусі. 

 
811. «Червона зірка»: своя – для всіх // Кіровоградська правда. – 2004. – 25 
вересня. – С. – 2 

Розлоге інтерв’ю директора заводу О. Саінсуса, в якому йдеться про 
колектив червонозорівців, людей творчих, роботящих; про постійне 
вдосконалення посівної та грунтообробної техніки спеціалізованим 
конструкторським бюро, оснащеним комп’ютерною технікою; про плани 
економічного зростання сьогоднішні та майбутні. 

 
2005 

 
812. Петер Т. «Червона зірка»: третє народження / Т. Петер // Кіровоградська 
правда. – 2005. – 26 лютого. – С. 2 

 
813. Петер Тетяна. «Червона зірка»: ситуація стабілізується завдяки власним 
зусиллям і урядовій програмі / Т. Петер // Кіровоградська правда. – 2005. – 19 
квітня. – С. 1 

Підприємство змушене було перейти на чотириденний робочий тиждень, 
звільнити близько 400 робітників. Але має чіткий намір стабілізувати ситуацію і 
зберегти обсяги виробництва продукції на рівні минулого року. 

 
814. Президент Молдови почав з нашої «Червоної зірки» // Кіровоградська 
правда. – 2005. – 15 листопада. – С. 1 

Кіровоградське ВАТ «Червона зірка» отримало від міністерства сільського 
господарства республіки Молдова диплом переможця конкурсу «Новація року». 

 
815. «Червона зірка» перейшла на чотириденний робочий тиждень // 
Кіровоградська правда. – 2005. – 9 квітня. – С. 1 

Склади провідних підприємств сільгоспмашинобудування країни 
затоварені – селяни не мають грошей на нову техніку. Як це позначилося  на 
діяльності ВАТ «Червона зірка»? 

 
816. Шверненко Олег. ВАТ «Червона зірка»: ситуація стабілізується / О. 
Шверненко // Кіровоградська правда. – 2005. – 7 червня. – С. 1 

Після зменшення в 2005 році обсягів лізингових програм в Україні ВАТ 
«Червона зірка», як і решта підприємств галузі, пережило нелегкі часи. І це 
прикро, бо за останні кілька років завод набрав хороших темпів розвитку. 

 
2006 

 
817. Бєлінська І. «Найкраща технологія — та, що не шкодить землі», – під 
таким гаслом «Червона зірка» представляла свою продукцію у Києві / І. 
Бєлінська // Кіровоградська правда. – 2006 – 1 липня . – С. 3 : фото 
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Про червонозорівську експозицію, яка приваблювала зразками і 
оформленням. «Найкраща технологія — та, що не шкодить землі», – під таким 
гаслом ВАТ «Червона зірка» представляла свою техніку: сівалки для посіву 
просапних культур, зернові сівалки зі зчіпкою і навісний комбінований  
культиватор. 

 
2007 

 
818. Шверненко О. О. Саінсус: «Ми стоїмо на порозі створення нового 
покоління сільськогосподарських машин» / О. Шверненко // Кіровоградська 
правда. – 2007. – 5 червня. – С. 2 

 Про організований для журналістів Кіровоградщини корпорацією 
«Гідрокомплект» Дня відкритих дверей з метою розповісти про свої плани, 
втрати і здобутки 

 
2008 

 
819. Бєлінський В. О. Саінсус: Часу для зупинок немає / В. Бєлінський // 
Кіровоградська правда. – 2008. – 19 лютого. – С. 3 

Розмова з головою правління ВАТ «Червона зірка» по підсумках за 2007 
рік і про нові впровадження у роботі підприємства. 

 
820. Бєлінський В. Рукостискання через океан / В. Бєлінський // 
Кіровоградська правда. – 2008. – 8 квітня. – С. 2 

Про діловий візит до м. Кіровограда (нині м. Кропивницький) на завод 
«Червона зірка» делегації з Джон Діра – всесвітньовідомої американської 
компанії, яка також займається виробництвом сільськогосподарської техніки, 
розповідає голова наглядової ради ВАТ «Червона зірка» П.Л. Штутман. 

 
821. Сергієва Ірина. «Червона зірка» до весни готова: Кіровоградський завод 
«Червона зірка» залишається найпотужнішим виробником сільгосптехніки на 
пострадянському просторі / Ірина Сергієва // Кіровоградська правда. – 2008. – 
14 березня. – С. 3 : фото 

В статті генеральний директор О.Д. Саінсус розповідає про зростання 
виробництва, інвестиційну програму, розширення асортименту продукції. 

 
822. Сергієва І. Енергія молодості / І. Сергієва // Кіровоградська правда. – 
2008. – 18 квітня. – С. 14 

Про зміну керівництва ВАТ «Червона зірка», за що було проголосовано на 
загальних зборах акціонерів підприємства. 

 
823. Сергієва І. Потребую підтримки держави. Ваш «Сіріус» / І. Сергієва // 
Кіровоградська правда. – 2008. – 27 травня. – С. 3 

Про розширену колегію Держдепартаменту тракторного і 
сільськогосподарського машинобудування Мінпромполітики України на ВАТ 
«Червона зірка». 
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2010 
 

824. Корінь Т. Техніка, що береже землю й дбає про врожай / Т. Корінь // 
Кіровоградська правда. – 2010. – 10 серпня. – С. 5 : фото 

Екскурсія по заводським цехам «Червоної зірки» разом із головою 
наглядової ради підприємства та його генеральним директором. 

 
825. Корінь Т. Здорове бажання отримати найбільший шматок / Т. Корінь // 
Кіровоградська правда. – 2010. – 24 грудня. – С. 2 

Про здобутки ВАТ «Червона зірка» розповів генеральний директор ВАТ 
С. Калапа. 

 
2011 

 
826. Лисогор М. Повернути зоряний час... із прохідної / М. Лисогор // 
Кіровоградська правда. – 2011. – 11 листопада. – С. 3 : фото 

Про прес-конференцію керівників Продуктової команди зернових машин 
та Торгового дому ПАТ «Червона зірка» О. Кушнірова і В. Лукіянчука. 

 
827. Пшеничний В. Якщо побувати на місці своєї роботи... років за п’ять / В. 
Пшеничний // Кіровоградська правда. – 2011. – 6 травня. – С. 4 

Про спільну презентацію машинобудівних факультетів підприємствами 
«Червона зірка» та «Гідросила» у співпраці з КНТУ випускникам 
кіровоградських шкіл. 

 
2013 

 
828. Левінська Т. Міністр промполітики приїхав послухати, що каже 
кіровоградський бізнес про Європу / Т. Левінська // Кіровоградська правда. – 
2013. – 3 грудня. – С. 4 : фото 

У статті розповідається про візит міністра промислової політики Михайла 
Короленка до м. Кіровограда. У рамках робочої поїздки він заїхав на «Червону 
зірку», де оглянув виробничі потужності та поспілкувався з працівниками. 

 
829. Несен О. Працівники заводу «Червона зірка» не страйкували / О. Несен // 
Кіровоградська правда. – 2013. – 21 травня. – С. 2 

Спростування інформації про страйк працівників на підприємстві 
«Червона зірка». 

 
2014 

 
830. Іванова Ірина. Понад півтисячі кіровоградців прийшли на День відкритих 
дверей «Червоної зірки» / Ірина Іванова // Кіровоградська правда. – 2014. – 15 
квітня. – С. 4 : фото 

Кіровоградцям показали сільськогосподарську техніку та цехи заводу 
«Червона зірка». 
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831. Попович Любов. «Червона зірка»: Ми не думаємо, що Росія відмовиться 
від нашої продукції. Але якщо таке станеться, шукатимемо нові ринки збуту / 
Любов Попович // Кіровоградська правда. – 2014. – 25 березня. – С. 4 : фото 

Генеральний директор «Ельворті груп» Калапа С. сподівається, що 
непрості відносини з Росією не спричинить погіршення бізнесових стосунків. 

 
832. Попович Любов. Сергій Калапа: Головне завдання – адаптувати нашу 
продукцію до умов аграрного ринку країн, які згодні її купувати / Любов 
Попович // Кіровоградська правда. – 2014. – 27 травня. – С. 4 : фото 

Стаття описує участь ПАТ «Червона зірка» у зовнішній торгівлі, а також 
йдеться про нові технології виготовлення сільськогосподарських машин на 
цьому виробництві. 

 
2015 

 
833. Сідорова Олена. «Червона зірка» відкриває новий ливарний завод / Олена 
Сідорова // Кіровоградська правда. – 2015. – 13 лютого. – С. 2 : фото 

Ливарний цех, обладнання для якого готує «Червона зірка», був 
започаткований 5 років тому, планується, що до ливарної роботи буде залучено 
250 спеціалістів 

 
2016 

 
834. Іванова Ірина. «Червону зірку» перейменували на «Elvorti» / Ірина Іванова 
// Кіровоградська правда. – 2016. – 26 квітня. – С. 2 

В рамках багаторічної програми репрендингу акціонери ПАТ «Червона 
зірка» проголосували за перейменування заводу на «Elvorti». 

 
835. Завод «Червона зірка» змінює назву // Кіровоградська правда. – 2016. – 5 
квітня. – С. 2 

Рішення про зміну назви голосуватимуть на зборах акціонерів 
підприємства. У публікації підкреслено, що ребрендинг відбувається 
безвідносно до декомунізації, і розпочато його ще у 2008 році. 

 
836. Попович Любов. «Червона зірка» майже удвічі збільшила продажі на 
європейському ринку: новини коротко / Любов Попович // Кіровоградська 
правда. – 2016. – 4 березня. – С. 2 : фото 

 
2017 

 
837. Попович Любов. Зроблено в Україні. Штутман ініціював флешмоб і 
розповів, як живе «Ельворті» / Любов Попович // Кіровоградська правда. – 
2017. – 24 січня. – С. 3 : фото 

Про успіхи заводу «Ельворті» в 2016 році і плани на майбутнє розповіли 
керівник «Ельворті» Сергій Калапа і голова наглядових рад ПрАТ «Гідросила 
ГРУП» та ПрАТ «Ельворті ГРУП» Павло Штутман. 
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2018 
 

838. Іванова Ірина. «Ельворті» і «Гідросила» значно збільшили експорт / Ірина 
Іванова // Кіровоградська правда. 2018. – 1 лютого. – С. 2 

Голова наглядових рад підприємств Павло Штутман розповів про обсяги 
продажу продукції та збільшення експорту. 

 
ІІІ. ЗАВОД: ОСОБИСТОСТІ ТА ДОЛІ 

 
1947 

 
839. Сухарев М. Олександр Шкуратов, молодий робітник / М. Сухарев // 
Кіровоградська правда. – 1947. – 13 лютого. – С. 5: фото 
 Про трудові досягненняі слюсара інструментального цеху заводу 
«Червона зірка» Олександра Шкуратова. 
 

1948 
 
840. Башенко Тамара. Бригада Катерини Зубової: П'ятирічку – за чотири роки! 
/ Тамара Башенко // Кіровоградська правда. – 1948. – 11 травня. – С. 3 

Йдеться про роботу комсомольської бригади механоскладального цеху 
заводу «Червона зірка», яку очолює Катерина Зубова. 

 
841. Виробничий подарунок // Кіровоградська правда. – 1948. – 3 січня. – С. 1 

Слюсар-стахановець механічного цеху Григорій Горський показав 
найвищу продуктивність праці: 450 % денного завдання. 
 
842. Вороненко Марко. На повну потужність / Марко Вороненко // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 11 квітня. – С. 3 

Токар інструментального цеху заводу Марко Вороненко включився у 
соціалістичне змагання і щодня виробляє не менше 200 % норми. 

 
843. Карпанов Іван. Зобов'язався – виконай! : Передтравневе змагання на 
заводі «Червона зірка» / Іван Карпанов // Кіровоградська правда. – 1948. – 7 
квітня. – С. 3 

Столяр деревообробного цеху заводу Іван Карпанов розповідає про 
роботу своєї бригади по перевиконанню виробничих завдань. 

 
844. Растіанова А. Зобов'язання перевиконано: Розповіді стахановців / А. 
Растіанова // Кіровоградська правда. – 1948. – 17 грудня. – С. 3 

Свердлильниця механоскладального цеху заводу «Червона зірка» А. 
Растіанова розповідає про свої трудові успіхи по перевиконанню планових 
завдань. 

 
845. Ростіянова Ганна. Підвищилась продуктивність праці: Передтравневе 
змагання на заводі «Червона зірка» / Ганна Ростіянова // Кіровоградська правда. 
– 1948. – 7 квітня. – С. 3 
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Свердлильниця складального цеху заводу Ганна Ростіянова ділиться 
секретами продуктивності своєї праці. 

 
846. Столяренко Кирило. В рахунок шостої річної норми: Передтравневе 
змагання на заводі «Червона зірка» / Кирило Столяренко // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 7 квітня. – С. 3 

Формувальник ливарного цеху Кирило Столяренко розповідає про свої 
трудові досягнення та перевиконання планових завдань. 

 
847. Стороженко Василь. Цінити час: Передтравневе змагання на заводі 
«Червона зірка» / Василь Стороженко // Кіровоградська правда. – 1948. – 7 
квітня. – С. 3 

Слюсар дільниці бурякових сівалок Василь Стороженко ділиться своїми 
робочими досягненнями. 

 
848. Сухер М. Іван Ліновиченко і його бригада / М. Сухер // Кіровоградська 
правда. – 1948. – 18 квітня. – С. 3 

Йдеться про роботу бригади слюсарів-складальників заводу «Червона 
зірка» та їх бригадира Івана Ліновиченка. 

 
849. Сухер М. Інженер-технолог / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1948. 
– 7 березня. – С. 4 

Про інженера-технолога заводу «Червона зірка» Марію Прокопівну 
Пронькіну. 

 
850. Сухер М. Невтомний трудівник / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1948. – 31 січня. – С. 5 

У статті йдеться про трудовий шлях та професійні досягнення 
передовика виробництва, кавалера ордена Леніна, ливарника заводу «Червона 
зірка» Кирила Карповича Столяренка. 

 
851. Сухер М. Раціоналізатор Григорій Брайченко: Люди сталінської 
п'ятирічки / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1948. – 2 жовтня. – С. 3 

Йдеться про трудовий шлях раціоналізатора Григорія Брайченка від 
столяра до начальника деревообробного цеху заводу «Червона зірка». 
 
852. Сухер М. Слюсар-лекальник Козлов: Передовики п'ятирічки / М. Сухер // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 18 червня. – С. 3 

Про слюсаря-лекальника заводу «Червона зірка» Миколу Козлова. 
 

853. Чимисова Марія. Рахунок секундам: П'ятирічку – за чотири роки! / Марія 
Чимисова // Кіровоградська правда. – 1948. – 30 березня. – С. 2 

Складальниця висівних коробочок метизного цеху заводу «Червона 
зірка» Марія Чимисова розповідає про успіхи і досягнення в роботі та 
перевиконання планових показників завдяки добрій організації робочого місця 
та повному завантаженню робочого часу. 
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854. Чернишов І. Комуніст-агітатор / І. Чернишов, К. Літовченко // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 11 лютого. – С. 2 

Йдеться про працівника заводу «Червона зірка» Якова Васильовича 
Косолапова, який пропрацював на заводі більше 40 років. 

 
855. Юрченко А. Мої досягнення в роботі: П'ятирічку – за чотири роки / А. 
Юрченко // Кіровоградська правда. – 1948. – 30 березня. – С. 2 

Автор статті – токар ремонтного цеху заводу «Червона зірка» – 
розповідає про свої трудові досягнення: виробничі завдання він виконує на 
220-240 % за рахунок максимального використання робочого часу. 

 
856. Ямпольський П. Майстер: Передовики п'ятирічки / П. Ямпольський // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 8 грудня. – С. 2 

Про трудовий шлях та звичайний робочий день кращого майстра заводу 
«Червона зірка» Матвія Неймарка розповідає технік-нормувальник ковальсько-
пресового цеху П. Ямпольський. 
 

1949 
 
857. Башенко Т. Молоді червонозорівці / Т. Башенко // Кіровоградська правда. 
– 1949. – 26 червня. – С. 3 

Про успішну роботу бригади К. Зубової, Шварца, Картузова, Алексеєнка 
та підвищення продуктивних показників випуску продукції. 

 
858. Гольдштейн П. Кращі бригади заводу / П. Гольдштейн // Кіровоградська 
правда. – 1949. – 30 листопада. – С. 1 

Про присвоєння бригаді тов. Мойсеєнка почесного звання «Краща 
бригада заводу». 

 
859. Кальчинська Т. Молоді робітники / Т. Кальчинська // Кіровоградська 
правда. – 1949. – 17 серпня. – С. 4 

В статті описується трудовий шлях Сапожнікова А., Бардієнко Н., 
Ляшенко Л., Литовського Н. 

 
860. Козлова Л. Слово майстра / Л. Козлова // Кіровоградська правда. – 1949. – 
8 березня. – С. 3 

З досвіду роботи кращого майстра-пресувальника ковальського цеху 
заводу «Червона зірка» Козлової Л. 

 
861. Литовський Ю. Дякую за виховання сина / Ю. Литовський // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 11 березня. – С. 3 

Стаття містить слова вдячності за виховання сина – Литовського В., який 
став гордістю сім‘ї. Він отримав професію столяра і є стахановцем виробництва 
на заводі «Червона зірка». 

 
862. Олександров В. Мій перший вклад / В. Олександров // Кіровоградська 
правда. – 1949. – 25 жовтня. – С.2 
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Про цікаву роботу техніка-нормувальника ливарного цеху Володимира 
Олександрова. 

 
863. Рисова Г. Як я стала стахановкою / Г. Рисова // Кіровоградська правда. – 
1949. – 15 травня. – С. 3 

Про навчання та роботу Рисової Ганни на заводі «Червона зірка». 
 

864. Солодарьова В. П‘ятирічне завдання перевиконано / В. Солодарьова // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 15 травня. – С. 3 

Про роботу Валентини Солодарьової, слюсаря на заводі «Червона зірка», 
та про умови збільшення продуктивності її праці. 

 
865. Сухер М. Люди трудової слави / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1949. – 29 січня. – С. 2 

В статті розповідається про затвердження колективом заводу «Червона 
зірка» кандидатів в народні засідателі : майстра Гаврила Кириловича Малого, 
машиністки Ганни Йосипівни Растіанової, токаря Олександра Васильовича 
Іщенка, електрозварювальника Петра Панасовича Толкунова, інженера 
Котовщука, пресувальника Василенка. 

 
866. Сухер М. Крокує комуністичне завтра / М. Сухер // Кіровоградська правда. 
– 1949. – 6 листопада. – С. 3 

Стаття про життя та професійну діяльність токаря інструментального цеху 
заводу «Червона зірка» – Свириденко Г. С. 

1950 
 
867. Буковський М. Слово молодого робітника / М. Буковський // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 30 серпня. – С. 3 
 Про свою працю слюсаря складального цеху розповідає молодий 
робітник, автор статті. 
 
868. Гаркушенко Василь. В дружбі з кадровиками / Василь Гаркушенко // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 29 жовтня. – С. 3 
 Про передовий досвід роботи пресувальника цеху В. Гаркушенка у 
виготовленні деталей «СШ – 27– Т– 2» до сівалок. 
 
869. Єременко С. 19 річних норм / С. Єременко // Кіровоградська правда. – 
1950. – 18 листапада. – С. 3 
 Автор статті розповідає про свою роботу на заводі, де майже чверть віку 
працює токарем в інструментальному цеху та про свої здобутки в справі 
винахідництва і раціоналізаторства. Це дало йому змогу завершити 19 річну 
норму з початку післявоєнної п’ятирічки. 
 
870. Небилиця В. Найголовніше / В. Небилиця // Кіровоградська правда. – 
1950. – 28 січня. – С. 3 
 Про передових людей виробництва, робітничу династію родини 
Негрієнків. 
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871. Павлов Володимир. Багатоверстатниця / Володимир Павлов, Євдокія 
Самойленко // Кіровоградська правда. – 1950. – 7 грудня. – С. 3 
 Про Валентину Гамаюн, висококваліфіковану багатоверстатницю 
механічного цеху, стахановку. 
 
872. Саленко Василь. Для спільної мети / Василь Саленко // Кіровоградська 
правда. – 1950. – 29 жовтня. – С. 3 
 Автор статті – молодий робітник-новатор ковальсько-пресувального цеху 
– розповідає про свої виробничі досягнення. 
 
873. Сухер М. Формувальник / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1950. – 30 
серпня. – С. 3 
 Про Кирила Столяренка, формувальника ливарного цеху, передовика 
виробництва, винахідника і раціоналізатора, орденоносця. 
 
874. Шевченко І. Майстер ковальської справи / І. Шевченко // Кіровоградська 
правда. – 1950. – 25 березня. – С. 4 
 Про Івана Федотовича Коваленка, досвідченого майстра своєї справи. 
 

1951 
 
875. Волошин В. Резерви зростання / В. Волошин // Кіровоградська правда. – 
1951. – 25 листопада. – С. 2 

В статті розповідається про досвід роботи слюсаря-складальника 
Волошина В. та його успіхі у зміні порядку складання деталей. 

 
876. Гольдштейн П. Слово робітника – міцне слово / П. Гольдштейн // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 1 квітня. – С. 2 

В статті розповідається про виконання виробничих зобов’язань на 205-210 
процентів від норми робітником заводу Миколою Зинов’євим. 

 
877. Довгань С. Стану другорозрядником / С. Довгань // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 1 квітня. – С. 3 

Про успіхи в легкій атлетиці майстра заводу «Червона зірка» С. Довганя. 
 

878. Надаховський М. Токарі-швидкісники обмінюються досвідом / М. 
Надаховський // Кіровоградська правда. – 1951. – 8 квітня. – С. 4 

У статті розповідається про обмін досвідом, як про засіб підвищення 
майстерності. Охоче діляться своїми новими раціоналізаторськими ідеями у 
швидкісному різанні сталі токарі : Щербаков, Вельчик, П’ятницька, Чупина. 

 
879. Полюк П. В рахунок другого півріччя / П. Полюк // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 13 травня. – С. 2 

Про ущільнення робочого дня і вдосконалення прийомів праці 
робітниками: столяром – Квятковським, слюсарями – Литвиненком, 
Горобченком, Моцелевим. 
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880. П’ятницька Н. У вищий клас / Н. П’ятницька // Кіровоградська правда. – 
1951. – 10 березня. – С. 4 

В статті автор – Пятницька Н. розповідає про свій трудовий досвід біля 
токарного верстата. 

 
881. Сухер М. Життя верстата / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1951. – 27 
березня. – С. 3 

В статті розповідається про трудову діяльність токаря ремонтно-
механічного цеху Степана Трохимовича Бойка. 

 
882. Сухер М. Профорг дільниці / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1951. – 
27 травня. – С. 2 

Про звіт профгрупоргів по організації колективної роботи та про 
позитивні результати роботи профоргу Людмили Проніної. 
 

1952 
 
883. Гольдштейн П. Багатоверстатник / П. Гольдштейн // Кіровоградська 
правда. – 1952. – 26 квітня. – С. 1 

Стаття про токаря ремонтно-механічного цеху Миколу Зінов’єва. 
 
884. Миколаєнко М. Честь бригади / М. Миколаєнко // Кіровоградська правда. 
– 1952. – 25 квітня. – С. 3 : фото 

Про роботу комсомольсько-молодіжної бригади цеху ковкого чавуну Івана 
Захарова. 

 
885. Миколаєнко С. Творче дерзання / С. Миколаєнко // Кіровоградська правда. 
– 1952. – 3 червня. – С. 2 : фото 

Стаття про Івана Шишова, електрозварювальника механічного цеху. 
 

886. Молодий майстер // Кіровоградська правда. – 1952. – 16 січня. – С. 3 : 
фото 

Про токаря-стахановця, молодого раціоналізатора, бригадира, майстра 
дільниці по виготовленню нових зразків експериментальних сівалок Дмитра 
Казанджієва. 

 
887. Монастирська В. Командир виробництва / В. Монастирська // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 14 березня. – С. 3 

Стаття про майстра дільниці гарячої обробки деталей Лідію Трифонівну 
Козлову. 

 
888. Чепурний М. Раціоналізатор / М. Чепурний // Кіровоградська правда. – 
1952. – 30 листопада. – С. 3 : фото 

Про раціоналізатора заводу, техніка по інструменту деревообробного цеху 
Ігора Васильовича Тарахтія, який впровадив 12 раціоналізаторських 
пропозицій, економічний ефект яких становить 130 тис. карбованців. 
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1953 
 
889. Барський М. Пресувальник Василь Виноградов / М. Барський // 
Кіровоградська правда. – 1953. – 18 липня. – С. 2. фото 
 В статті розповідається про одного з найкращих пресувальників заводу 
«Червона зірка» Василя Виноградова. Хороша організація праці і робочого 
місця, щільне завантаження робочого дня дозволили молодому робітнику 
значно підвищити свої планові показники. 
 
890. Раззуваєв М. Пресувальник / М. Разуваєв // Кіровоградська правда. – 1953. 
– 5 квітня. – С. 2 : фото 
 В статті розповідається про одного з найкращих пресувальників 
заготовчого цеху заводу «Червона зірка» Івана Книша. Хороша організація праці 
і робочого місця, щільне завантаження робочого дня, постійна справність 
верстата дозволили молодому робітнику значно підвищити свої показники. 
 

1954 
 
891. Бондаренко В. Навчив 15 робітників / В. Бондаренко // Кіровоградська 
правда. – 1954. – 12 грудня. – С. 3 
 Про раціоналізатора-пресувальника ковальсько-пресового цеху В. 
Бондаренка, який навчив своїх методів роботи 15 пресувальників, завдяки чому 
продуктивність праці в цеху підвищилася на 16 %. 
 
892. Гринюков П. Резерви виробництва – на службу п’ятирічці / П. Гринюков // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 23 лютого. – С. 3 
 Передовик виробництва Гринюков П., токар механо-складального цеху, 
розповідає про свої прогресивні методи праці в обробці деталей до сівалок. 
 
893. Леоненко Т. Початок трудового шляху / Т. Леоненко // Кіровоградська 
правда. – 1954. – 22 серпня. – С. 2 
 На завод приходить багато юнаків і дівчат з атестатами зрілості на руках. 
Про юнака Бориса Македонського, який зразу після школи став робітником 
ливарного цеху № 5, йдеться в статті. 
 
894. Мороз В. Мій досвід роботи / В. Мороз // Кіровоградська правда. – 1954. – 
27 жовтня. – С. 2 
 
895. Сугакова В. Новатор виробництва / В. Сугакова, І. Бабін // Кіровоградська 
правда. –1954. – 17 липня. – С. 3 
 Про пресувальника ковальсько-пресового цеху Віктора Бондаренка, який 
виготовив багато різних деталей складних конфігурацій, завдяки яким 
підвищилася продуктивність праці. 
 
896. Сухер М. Рахунок новатора / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1954. – 
1 січня. – С. 2 
 Про передовика виробництва Василя Куркодиленка та його вдосконалення 



107 

в обробці деталей, що дало змогу зберегти державі кілька тисяч карбованців на 
рік. 
 
897. Чорноморченко В. За високу продуктивність праці / В. Чорноморченко // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 4 квітня. – С. 3 
 Формувальник ливарного цеху сірого чавуну В. Чорноморченко 
розповідає про свою роботу, новаторські та раціоналізаторські пропозиції, що 
сприяють перевиконанню норми. 
 

1955 
 
898. Гамаюн М. Людина доблесної праці / М. Гамаюн // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 11 лютого. – С. 3 

Про життєвий шлях столяра заводу «Червона зірка» Івана Дмитровича 
Надутенка. 

 
899. Давидов П. Механік цеху / П. Давидов // Кіровоградська правда. – 1955. – 
15 липня. – С. 3 

Про раціоналізаторські впровадження та роботу майстра Феодосія 
Францовича Одегналова. 

 
900. Ільїн О. На передовій дільниці / О. Ільїн // Кіровоградська правда. – 1955. 
– 2 квітня. – С. 3 

Про Лідію Трифонівну Козлову – керівника передової дільниці заводу 
ковальсько-пресового цеху. 

 
901. Портнов Д. Шляхом творчих шукань / Д. Портнов // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 26 квітня. – С. 3 

Про трудову діяльність Петра Станіславовича Мільчарика – токаря 
другого механо-складального цеху та Порфирія Саратовцева – фрезерувальника-
раціоналізатора. 

 
902. Сєвєров П. Шлях до майстерності / П. Сєвєров // Кіровоградська правда. – 
1955. – 14 липня. – С. 3 

Про життєвий шлях майстра Івана Шиша. 
 

903. Сухер М. Старший майстер / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1955. – 
15 лютого. – С. 3 

Про трудову діяльність майстра Гаврила Кириловича Малого. 
 

904. Сухер М. Раціоналізатор / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1955. – 22 
червня. – С. 2 

Про раціоналізаторські нововведення токаря Михайла Левицького. 
 

905. Сухер М. Майстер / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1955. – 26 
листопада. – С. 3 

Про трудову діяльність майстра Олександра Бречка. 
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906. Сухер М. Ігор Торохтій / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1955. – 16 
грудня. – С. 3 

Про трудову діяльність цехового інженера –технолога Ігора Торохтія. 
 

907. У перших рядах // Кіровоградська правда. – 1955. – 10 грудня. – С. 3 : 
фото 

Про відмінну роботу та гарні організаторські здібності Луньова Миколи 
Івановича – формувальника ливарного цеху сірого чавуну заводу «Червона 
зірка». 

 
908. Штанько М. Формувальниця Тамара Новосельцева / М. Штанько // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 11 січня. – С. 1 
 
909. Штанько М. Молоді формувальники / М. Штанько // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 6 квітня. – С. 3 

Про високопродуктивну роботу формувальників ливарного цеху сірого 
чавуну Василя та Віктора Черненків. 

 
910. Гордєєв С. Коваль Коваленко / С. Гордєєв // Кіровоградська правда. – 
1955. – 2 липня. – С. 3 

Спогади Івана Коваленка про роботу на заводі Ельворті. 
 

911. Сєвєров П. Слово про майстра / П. Сєвєров // Кіровоградська правда. – 
1955. – 26 червня. – С. 3 

Спогади майстра Кирила Столяренка про роботу на заводі Ельворті. 
 

1956 
 
912. Давидов П. Працьовита дівчина / П. Давидов // Кіровоградська 
правда. – 1956. – 21 листопада. – С. 3: фото 

Про робітницю ливарного цеху Раїсу Данилову. 
 

913. Сухер М. Творчий вогник / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1956. – 11 листопада. – С. 3: фото 

Про раціоналізатора, слюсаря-наладчика Павла Івановича 
Колесникова. 
 

1957 
 
914. Попереду – молодіжна бригада // Кіровоградська правда. – 1957. – 28 
серпня. – С. 3 

Про відмінну роботу бригад А. Могили, В. Полякової, Р. Санжаровської. 
 

915. Сухер М. Цех і академія / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1957. – 16 
жовтня. – С. 2 

Про трудовий шлях Анатолія Фесенка та його успіхі у здобуванні професії 
інженера-механізатора. 
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1958 
 
916. Кліщ К. Ливарник Павло Єремєєв / К. Кліщ // Кіровоградська правда. – 
1958. – 11 травня. – С. 4 

Про успішну роботу та життєвий шлях ливарника Павла Єремєєва. 
 

917. На п’яти верстатах // Кіровоградська правда. – 1958. – 4 січня. – С. 1 
Про високу продуктивність праці фрезерувальника С. Тішутіна. 
 

918. Редько П. Кавалер орденів Слави / П. Редько // Кіровоградська правда. – 
1958. – 9 травня. – С. 3 

Про Миколу Івановича Жосана – токаря заводу «Червона зірка». 
 

919. Редько П. Шестеро молодих / П. Редько // Кіровоградська правда. – 1958. 
– 14 грудня.– С. 1 

Про бригаду стержневої дільниці ливарного цеху Галини Бардіної. 
 

920. Шиш Л. За верстатом і за партою / Л. Шиш // Кіровоградська правда. – 
1958. – 8 березня – С. 3 

Про успішне поєднання роботи і навчання токарем механоскладального 
цеху Людмилою Шиш. 
 

1959 
 
921. Редько П. Олексій Манько / П. Редько // Кіровоградська правда. – 1959. – 8 
травня. – С. 2 : фото 
 В статті розповідається про одного з найкращих верстатників заводу 
«Червона зірка» Олексія Манька. Хороша організація праці і робочого місця, 
щільне завантаження робочого дня дозволили молодому робітнику значно 
підвищити свої планові показники. 
 
922. Цьома В. З відсталих у передові / В.Цьома // Кіровоградська правда. – 
1959. – 17 листопада. – С. 2 : фото 
 В статті розповідається про бригадира обрубної дільниці ливарного цеху 
заводу «Червона зірка» Володимира Цьому, який залишив передову бригаду і 
добровільно перейшов працювати у відстаючу, щоб вивести її у передові. 
 
923. Щербаков А. Новатор Володимир Вернигора / А. Щербаков // 
Кіровоградська правда. – 1959. – 8 липня. – С. 2 : фото 
 В статті розповідається про новаторські пропозиції щодо 
продуктивнішого використання устаткування одного з найкращих робітників 
заводу «Червона зірка» Володимира Вернигори. 
 

1960 
 
924. Михайлов Р. Ветеран передає трудову естафету / Р. Михайлов // 
Кіровоградська правда. – 1960. – 9 жовтня. – С. 4 : фото 
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Про ветерана праці Марію Хомівну Чимисову. 
 

925. Хоренженко Л. Здобудемо почесне звання / Л. Хоренженко // 
Кіровоградська правда. – 1960. – 3 грудня. – С. 3 

Про трудові та культурні досягнення бригади жінок-точильниць під 
керівництвом Ніни Васильєвої. 
 

1961 
 
926. Портнов Д. Робітнича династія: Репортаж про сім‘ю Левашнікових. / Д. 
Портнов // Кіровоградська правда. – 1961. – 1 травня. – С. 3 : фото 
 
927. Редько П. Семеро дружних / П. Редько // Кіровоградська правда. – 1961. –
25 квітня. – С. 3 : фото 

Стаття про трудову діяльність та особисте життя слюсарів-модельників 
бригади В.П. Лазаренка. 
 

1962 
 
928. Кочерга О. Поруч справжні товариші / О. Кочерга // Кіровоградська 
правда. – 1962. – 17 січня. – С. 2 

Розповідь слюсаря-складальника О. Кочерги про теплий прийом 
колективом заводу, про моральну і матеріальну підтримку, котру може отримати 
молодий робітник на заводі «Червона зірка». 
 

1963 
 
929. Білозерський Т. Іван Іванович скаржиться… / Т. Білозерський, А. Шах // 
Кіровоградська правда. – 1963. – 20 квітня. – С. 3 

Про нерадивого робітника та ледаря, слюсаря-ремонтника Янвока І. І. 
 

930. Добровольський Є. Так юнаки врятували дитину/ Є. Добровольський // 
Кіровоградська правда. – 1963. – 13 лютого. – С. 2 

Про В. Допринду та В. Іващенко – робітників механоскладального цеху, 
які витягли хлопчика з крижаної річки. 

 
931. І працювати легше// Кіровоградська правда. – 1963. – 10 серпня. – С. 3 

Про роботу та спортивні досягнення слюсаря–лекальника Петра Неруша. 
 

932. Поліщук В. І про обіцянки забули / В. Поліщук // Кіровоградська правда. – 
1963. – 10 лютого. – С. 3 

Про неуважне ставлення цехкому та парткому до колишнього робітника, 
інваліда і ветерана Побігайла П. М. 

 
933. Чумак Ф. Надійна запорука: вирішує робота з людьми / Ф. Чумак, Т. 
Кальчинська // Кіровоградська правда. – 1963. – 29 вересня. – С. 2 

Пропагандист механоскладального цеху Чумак Ф. звітує про успіхи в 
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економічній освіті кадрів та поліпшені умов праці й побуту. 
 

1964 
 
934. Михайлов Р. Технічна творчість червонозорівців / Р. Михайлов // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 5 січня. – С. 2 

Про Якова Михайловича Сидлярова, який пройшов шлях від майстра до 
завідуючого конструкторським бюро заводу, та багатьох інших раціоналізаторів. 

 
935. Залізняк В. По-комуністичному / В. Залізняк // Кіровоградська правда. – 
1964. – 7 липня. – С. 1 

Бригада формувальників ливарного цеху сірого чавуну, яку очолює 
Григорій Галайко, на заводі «Червона зірка» давно славиться трудовими 
ділами. 

 
936. Зінченко В. Спільними зусиллями / В. Зінченко // Кіровоградська правда. 
– 1964. – 1 вересня. – С. 1 

Про формувальника ливарного цеху ковкого чавуну Василя Шароварова 
та його колег. 

 
937. Зінченко В. Трудова слава / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1964. – 
10 вересня. – С. 1 

Про трудовий шлях електрика заводу Михайла Михайловича 
Калашникова, ювіляра, якому виповнилося 60 років. 

 
938. Зінченко В. Особистий приклад / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1964. – 23 грудня. – С. 3 

Про майстра ливарного цеху сірого чавуну Костянтина Васильовича 
Брускова та молодих робітників, для яких він став наставником. 

 
939. Іващенко Г. Подружитися з щирістю / Г. Іващенко // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 17 листопада. – С. 2 

Про формувальника ливарного цеху Павла Цуканова. 
 

940. Корешкова Н. Щедрість / Н. Корешкова // Кіровоградська правда. – 1964. 
– 21 липня. – С. 1 

Про токаря третього механоскладального цеху Олексія Іванова. 
 

941. Кузьменко О. Із секунд – хвилини, години...: Вчитись у Н. І. Великород / 
О. Кузьменко // Кіровоградська правда. – 1964. – 25 жовтня. – С. 2 

Про стерженщицю ливарного цеху ковкого чавуну заводу «Червона зірка» 
Ніну Іванівну Великород. 

 
942. Кузьменко О. Різці Олексія Іванова: Створити для новаків школу 
передового досвіду / О. Кузьменко // Кіровоградська правда. – 1964. – 1 
листопада. – С. 3 

Про одного з кращих токарів третього механоскладального цеху заводу 
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«Червона зірка» Олексія Григоровича Іванова. 
 

943. Кузьменко О. Із секунд – хвилини / О. Кузьменко // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 22 листопада. – С. 1 

Одинадцять років трудиться в третьому механоскладальному цеху заводу 
«Червона зірка» токар Петро Юхимович Терещенко. Він – справжній майстер 
своєї справи. В чому ж секрет успіху новатора? 

 
944. Пилипенко М. У них спільна мета / М. Пилипенко // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 27 вересня. – С. 4 

Про бригадира точильної дільниці ливарного цеху ковкого чавуну заводу 
«Червона зірка» Марію Іванівну Барабаш та її бригаду. 

 
945. Сосєдкін О. Ростити зміну / О. Сосєдкін // Кіровоградська правда. – 1964. 
– 26 листопада. – С. 2 

Бригадир формувальників ливарного цеху сірого чавуну розповідає про 
трудові успіхи членів своєї бригади. 

 
946. «Так працює Микола Коваль» // Кіровоградська правда. – 1964. – 14 
листопада. – С. 2 

Про славні діла одного з кращих штампувальників ковальсько-пресового 
цеху розповіла заводська багатотиражка «Червона зірка». Миколу Федоровича 
Коваля по праву називають маяком цеху. „Його досвід заслуговує всілякого 
поширення», – підкреслює багатотиражка. 
 

1965 
 
947. Зінченко В. Слід у житті / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1965. – 
19 січня. – С. 3 

Стаття присвячена роботі бригади ремонтно-механічного цеху заводу під 
керівництвом Петра Тимофійовича Бойка. 

 
948. Іванченко М. У злагоді щастя / М. Іванченко // Кіровоградська правда. – 
1965. – 18 квітня. – С. 3 

Стаття присвячена працівниці ливарного цеху заводу Людмилі Литвак, її 
трудовим досягненням та особистому життю. 
 
949. Кандидат червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1965. – 26 березня. 
– С. 1 

Про кандидата у депутати обласної Ради Петра Сидоровича Кошевського. 
 

950. Левицький В. Мужність / В. Левицький // Кіровоградська правда. – 1965. 
– 13 березня. – С. 2 

Стаття про мужність працівника заводу Олександра Аркадійовича 
Карлюка, проявлену під час пожежі на виробництві. 

 
951. Непоменко Федір. Джерела / Федір Непоменко // Кіровоградська правда. – 



113 

1965. – 31 жовтня. – С. 4 : фото 
Автор статі, член літературного об‘єднання заводу «Червона зірка», Федір 

Непоменко розповідає про трудовий шлях інженера конструкторського бюро 
Віктора Васильовича Дмитренка. 

 
952. Портнов А. Новий майстер: Нарис / А. Портнов // Кіровоградська правда. 
– 1965. – 25 листопада. – С. 2 

Стаття присвячена майстру механічної дільниці другого 
механоскладського цеху Олександру Григоровичу Краснову. 

 
953. Сулима А. За кілька хвилин до зміни / А. Сулима // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 20 серпня. – С. 2 

Про майстерність свердлувальниці Людмили Бурової. 
 

954. Фомич П. На нього рівняються / Фомич П. // Кіровоградська правда. – 
1965. – 25 лютого. – С. 1 

Про передовика виробництва Віктора Бондаренка, працівника заготовчої 
дільниці холодного штампування. 
 

1966 
 
955. Добрін Н. Перший з «Червоної зірки» / Н. Добрін // Кіровоградська 
правда. – 1966. – 28 серпня. – С. 2 

Про самовіддану роботу Івана Олександровича Шиша, Героя 
Соціалістичної Праці. 

 
956. Маленко Я. Ковалі – умільці / Я. Маленко // Кіровоградська правда. – 
1966. – 11 лютого. – С. 1 

Про високі показники у передз‘їздовому змаганні, яких добилися 
працівники ковальсько-пресового цеху – М. Голуб та Г. Георгієв. 
 
957. Портнов Д. Почерк Івана Шиша / Д. Портнов // Кіровоградська правда. – 
1966. – 6 березня. – С. 1 : фото 

Про відмінну роботу електрозварника заводу «Червона зірка» Івана 
Олександровича Шиша. 
 

1967 
 
958. Березова Л. Гордість нашого заводу/ Л. Березова, В. Голенька // 
Кіровоградська правда. – 1967. – 1 березня. – С. 2 
 Про Людмилу Чернегу, передовика виробництва, яку червонозорівці 
одностайно висунули кандидатом у депутати Верховної Ради Української РСР. 
 
959. Гетьманець В. Наш дарунок – натхненна праця / В. Гетьманець // 
Кіровоградська правда. – 1967. – 31 січня. – С. 1 
 Про бригаду комуністичної праці ливарного цеху ковкого чавуну, яка 
прагне відзначити півстолітній ювілей Країни Рад новими трудовими 
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здобутками та заслужити право називатися бригадою ім. 50-річчя Жовтня. 
 
960. Донцов В. Якщо дорожити кожною хвилиною / В. Донцов // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 17 травня. – С. 1 : фото 
 Автор статті – електозварник ковальсько-пресового цеху, розповідає про 
свій трудовий шлях: від свого першого робочого ранку до вагомих трудових 
здобутків. 
 
961. Зінченко В. За високе звання / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1967. – 5 липня. – С. 1  
 Про бригаду формувальників ливарного цеху ковкого чавуну, очолювану 
В. Гетьманцем, яка підняла прапор змагання за право носити звання колективу 
ім. 50-річчя Жовтня. Їх почин підтримало багато колективів заводу. 
 
962. Імені 50-річчя Жовтня // Кіровоградська правда. – 1967. – 29 вересня. – С. 
1 
 Бригадам В. Гетьманця та І. Шиша присвоєно почесне звання бригад ім. 
50-річчя Жовтня. 
 
963. Петренко В. Майстер / В. Петренко // Кіровоградська правда. – 1967. – 15 
липня. – С. 2 
 Про Олексія Михайловича Сосєдкіна, його становлення як майстра і 
наставника молоді. 
 
964. Портнов Д. Картузови / Д. Портнов // Кіровоградська правда. – 1967. – 11 
листопада.– С. 3 
 Про трудову естафету робітничої династії Картузових. 
 
965. Тениченко В. Багатий скарб / В. Тениченко // Кіровоградська правда. – 
1967. – 23 лютого. – С. 2 
 Про кращого токаря підприємства, передовика переджовтневого змагання 
Володимира Маковського. 
 
966. Цуканов П. Здобуток рук робітничих / П. Цуканов // Кіровоградська 
правда. – 1976. –1 травня. – С. 2 
 Про передовика виробництва, бригадира колективу Комуністичної праці 
Віталія Гетьманця. 
 
967. Шиш І. Творчу працю – Батьківщині / І. Шиш // Кіровоградська правда. – 
1967. – 10 січня. – С. 1 
 Автор статті – Герой Соціалістичної Праці – про зростання рівня 
кваліфікації членів бригади механоскладального цеху заводу. 
 

1968 
 
968. Багатько П. Зростає трудова віддача / П. Багатько // Кіровоградська 
правда. – 1968. – 30 серпня. – С. 1 
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Автор статті, фрезерувальник механоскладального цеху № 2, розповідає 
про свою роботу, виконання норм виробітку на 130-135 % та зобов’язання 
виконати своє п’ятирічне завдання до ленінського ювілею. 

 
969. Зінченко В. Ветеран іде на пенсію / В. Зінченко // Кіровоградська правда. 
– 1968. – 16 червня. – С. 4 

Про Івана Васильовича Бербенеця, який самовіддано пропрацював 27 
років на заводі «Червона зірка». 

 
970. Зінченко В. Кузня кадрів / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1968. – 
17 липня. – С. 2 

Про дружню бригаду Віталія Гетьманця та її працівників, які згодом 
займали керівні посади на заводі. 

 
971. Зінченко В. Заслужена шана / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1968. – 24 жовтня. – С. 3 

Про майстра на всі руки – слюсаря ремонтно-механічного цеху М. В. 
Дадушка. 

 
972. Пономаренко В. Врівень з героями / В. Пономаренко // Кіровоградська 
правда. – 1968. – 29 жовтня. – С. 3 

Про червонозорівців – гідних спадкоємців бойових і трудових традицій 
старшого робітничого покоління заводу: І. О. Шиша, К. Уфімцеву, Л. Терезову. 

 
973. Фомич П. На вахті – автоматники / П. Фомич // Кіровоградська правда. – 
1968. – 15 лютого. – С. 1: фото 

Про відмінну роботу автоматників третього механоскладального цеху: П. 
Гринюкова, В. Єфименка, К. Ковтун, Л. Негрієнко. 
 

1969 
 
974. Добрий заспів // Кіровоградська правда. – 1969. – 18 січня. – С. 2 

Стаття про бригаду фрезерувальників інструментального цеху Миколи 
Іванченка. 
 
975. Зінченко В. Наставники молодих / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1969. – 24 жовтня. – С. 3 

Про технолога заводу Валентину Андріївну Винокурову. 
 

1970 
 
976. Гетьманець В. Випереджаємо час / В. Гетьманець // Кіровоградська 
правда. – 1970. – 6 листопада. – С. 2 
 Автор статті – бригадир бригади формувальників ливарного цеху ковкого 
чавуну заводу «Червона зірка» – Віталій Гетьманець розповідає  про роботу 
бригади. 
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977. Зінченко В. Пам‘ятна книга червонозорівців / В. Зінченко // 
Кіровоградська правда. – 1970. – 21 січня. – С. 1 

Про передовиків виробництва – Івана Олександровича Шиша, Віталія 
Гетьманця, Олексія Кошурка, які занесені до Пам‘ятної книги заводу. 
 
978. Кошурко О. Є п‘ятирічний, буде ще один річний / О. Кошурко // 
Кіровоградська правда. – 1970. – 16 січня. – С. 1 : фото 

Автор статті – бригадир бригади слюсарів механоскладального цеху № 2 
заводу– Олексій Кошурко розповідає про трудову діяльність бригади. 

 
979. Шиш І. Резерви в наших руках: За почином бригади О.В. Гіталова / І. 
Шиш // Кіровоградська правда. – 1970. – 25 березня. – С. 3 : фото 
 Автор статті І. Шиш, бригадир бригади електрозварників третього 
механоскладального цеху підприємства, розповідає про трудові досягнення 
своєї бригади та перспективні плани. 
  

1971 
 
980. Крамаренко В. Робітничий родовід / В. Крамаренко, Г. Піскунов // 
Кіровоградська правда. – 1971. – 1 травня. – С. 2 : фото 
 Про робітничий родовід сім‘ї Михайла Гнатовича Мединського, слюсаря-
інструментальника, його дружину Віру Іллівну та їх доньок Тетяну і Ольгу. 
 
981. Руденко Г. Якщо дорожити кожною хвилиною / Г. Руденко // 
Кіровоградська правда. – 1971. – 12 листопада. – С. 2 
 Автор статті – токар механічного цеху № 2 заводу – Г. Руденко розповідає 
про свою працю токаря. 
 
982. Шевченко С. Кращий токар «Червоної зірки» / С. Шевченко // 
Кіровоградська правда. – 1971. – 2 червня. – С. 2 : фото 
 Про заводський конкурс на кращого молодого токаря і його переможця – 
Євгена Макоїда. 
 

1972 
 
983. Гетьманець В. За три з половиною / В. Гетьманець // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 9 лютого. – С. 2 
 Бригадир В. Гетьманець розповідає про роботу формувальників ливарного 
цеху ковкого чавуну, які взяли зобов’язання виконати п’ятирічне завдання за 3,5 
роки до 100-річчя з дня заснування заводу. 
 
984. Гуленко Ю. На висоті / Ю. Гуленко // Кіровоградська правда. – 1972. – 16 
лютого. – С.1 
 Про Григорія Якимовича Пономаренка, великого працелюба, старшого 
майстра, який завжди серед людей, цікавиться їхніми запитами, потребами, 
настроєм. 
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985. Дошка пошани газети «Кіровоградська правда»: Леонід Кеслер, Григорій 
Пласовенко, Фросина Пимкіна, Володимир Трохимчук // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 14 березня. – С. 1 : фото 
 Колектив заводу виконує важливе замовлення для сільського господарства 
країни. Багато робітників та інженерно-технічних працівників показують зразки 
трудової доблесті. За поданням заводського партійного комітету на Дошку 
пошани газети «Кіровоградська правда» заносяться передовики змагання. 
 
986. Дошка пошани газети «Кіровоградська правда»: Павло Цуканов, Наталія 
Йолкіна, Анатолій Теренчук // Кіровоградська правда. – 1972. – 19 березня. – С. 
1 : фото 
 Про успіх колективу 18-го механоскладального цеху у випуску 
кукурудзяних та бурякових сівалок. За поданням заводського партійного 
комітету на Дошку пошани газети «Кіровоградська правда» заносяться 
передовики змагання. 
 
987. Дошка пошани газети «Кіровоградська правда»: Людмила Конюх, 
Валентин Лазаренко, Володимир Гончаренко, Валентин Козаченко // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 4 квітня. – С.1 : фото 
 На заводі шириться змагання по збільшенню випуску бурякових та 
кукурудзяних сівалок. За поданням партійного комітету на Дошку пошани 
«Кіровоградської правди» заносяться передовики змагання. 
 
988. Дошка пошани газети «Кіровоградська правда»: Віктор Дульський, 
Олександр Якимак, Ганна Квітка, Василь Височин // Кіровоградська правда. – 
1972. – 7 квітня. – С. 1 : фото 
 За поданням заводського партійного комітету на Дошку пошани газети 
«Кіровоградська правда» заносяться передовики змагання за дострокове 
виконання важливого замовлення села по збільшенню випуску кукурудзяних та 
бурякових сівалок. 
 
989. Дошка пошани газети «Кіровоградська правда»: Микола Косьмін, 
Людмила Чернега, Віталій Гетьманець, Іван Шиш // Кіровоградська правда. – 
1972. – 11 квітня. – С. 1 : фото 
 За поданням заводського партійного комітету на Дошку пошани 
«Кіровоградської правди» заносяться передовики змагання за дострокове 
виконання важливого замовлення села по збільшенню випуску кукурудзяних і 
бурякових сівалок. 
 
990. Дошка пошани газети «Кіровоградська правда»: Микола Цибуля, Григорій 
Пшенишний, Володимир Корсунський, Григорій Пономаренко // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 23 квітня. – С. 1 : фото 
 За поданням заводського партійного комітету на Дошку пошани 
«Кіровоградської правди» заносяться передовики змагання за дострокове 
виконання почесного замовлення села по випуску кукурудзяних та бурякових 
сівалок. 
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991. Дошка пошани газети «Кіровоградська правда»: Марія Черчил, Валентина 
Степанова, Меланія Чубіна // Кіровоградська правда. – 1972. – 7 травня. – С. 1 : 
фото 
 За поданням заводського партійного комітету передовики змагання за 
гідну зустріч 50-річчя утворення СРСР заносяться на Дошку пошани 
«Кіровоградської правди». 
 
992. З першого пред’явлення // Кіровоградська правда. – 1972. – 21 березня. – 
С. 4 : фото 
 Про токаря механоскладального цеху № 18 Володимира Чудного, який 
показує зразки високопродуктивної праці. 
 
993. Зінченко В. Добрий приклад / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1972. – 5 січня. – С. 2 
 Про старанну і злагоджену працю бригади формувальників ливарного 
цеху сірого чавуну, яку очолює Віктор Дульський. 
 
994. Маленко Я. З випередженням графіка / Я. Маленко // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 29 березня. – С. 1 : фото 
 Про колектив першого механоскладального цеху, який за підсумками 
роботи в лютому зайняв перше місце на заводі під керівництвом начальника 
цеху С. В. Томашпольського. 
 
995. Маленко Я. Продуктивність праці іде вгору / Я. Маленко // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 7 березня. – С 1 
 Про відмінну працю бригади слюсарів-складальників, яку очолює Андрій 
Павлович Кособуцький. Колектив готує вагомий трудовий дарунок 50-річчю 
утворення СРСР. 
 
996. Спектор Д. Він підкоряє час / Д. Спектор // Кіровоградська правда. – 1972. 
– 3 серпня. – С. 1 : фото 
 Про робітника-новатора, штампувальника ковальсько-пресового цеху, 
Віктора Андрійовича Бондаренка. 
 
997. Татаров В. Кріпимо міць Вітчизни / В. Татаров // Кіровоградська правда. – 
1972. – 23 травня. – С. 1 
 Автор статті – електрозварник третього механоскладального цеху, 
розповідає про свій трудовий внесок у зміцнення держави. 
 
998. Тихонов С. Майстер / С. Тихонов // Кіровоградська правда. – 1972. – 19 
січня. – С. 3 
 Про майстра високого класу, кваліфіковану штампувальницю цеху 
металевих виробів, Лідію Андріївну Балакон. 
 
999. Тихонов С. Червонозорівці – хліборобам / С. Тихонов // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 1 квітня. – С. 1 
 Колектив дільниці холодного штампування та слюсарного складання, 
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який очолює старший майстер А. Ф. Марков, подає добрий приклад у виконанні 
почесного замовлення села: випуск кукурудзяних та бурякових сівалок. 
 
1000. Тихонов С. Високе звання – робітник / С. Тихонов // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 21 грудня. – С. 3 
 Про старшого майстра ремонтно-будівельного цеху, депутата міської Ради 
Василя Явтуховича Циму. 
 
1001. Шевченко С. Закохана в професію / С. Шевченко // Кіровоградська правда. 
– 1972. – 20 січня. – С. 4 
 Тамара Матвіївна Слободенюк – електрозварниця четвертого 
механоскладального цеху. Про її наполегливість та старанність в оволодінні 
професією йдеться в статті. 
 
1002. Щоденник виконання державного завдання: Червонозорівці – хліборобам 
// Кіровоградська правда. – 1972. – 21 березня. – С. 4 
 Про передовиків виробництва, які відзначилися у випуску кукурудзяних і 
бурякових сівалок: бригада формувальників ливарного цеху сірого чавуну, 
очолювана В. М. Дуським та бригади слюсарів механоскладального цеху, які 
очолюють В. М. Зубков та В. О. Постолатій. 
 
1003. Щоденник виконання державного завдання: З вогником // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 1 квітня. – С. 1 : фото 
 Бригадир слюсарів М. Д. Хмара вміло організовує працю своїх товаришів, 
вміє усім додати вогника в роботі. 

1973 
 
1004. Ворона В. В пошуку / В. Ворона // Кіровоградська правда. – 1973. – 7 
березня. – С. 2 : фото 
 Про передовика виробництва Олександра Петровича Канського. 
1005. Дошка пошани газети Кіровоградська правда: Борис Папченко // 
Кіровоградська правда. – 1973. – 22 лютого. – С. 1 : фото 

Про передовика виробництва, слюсаря-складальника, Бориса 
Степановича Папченка. 

 
1006. Дошка пошани газети Кіровоградська правда: Костянтин Костенко // 
Кіровоградська правда. – 1973. – 22 лютого. – С. 1 : фото 

Про передовика виробництва, столяра, Костянтина Костянтиновича 
Костенка. 
 
1007. Дошка пошани газети Кіровоградська правда: Григорій Пшеничний // 
Кіровоградська правда. – 1973. – 13 березня. – С. 1 : фото 

Про передовика виробництва, токаря-універсала, Григорія Федоровича 
Пшеничного. 

 
1008. Дошка пошани газети Кіровоградська правда: Володимир Мороз // 
Кіровоградська правда. – 1973. – 21 серпня. – С. 1 : фото 
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Про передовика виробництва, токаря-універсала, ремонтно-механічного 
цеху заводу Володимира Мороза. 

 
1009. Зінченко В. Бригада депутата / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1973. – 13 липня. – С. 2 

Про депутата обласної ради, бригадира стернярської дільниці ливарного 
цеху сірого чавуну – Меланію Павлівну Камардаш. 

 
1010. Зінченко В. Вивчаємо матеріали ювілейного засідання / В. Зінченко // 
Кіровоградська правда. – 1973. – 9 лютого. – С. 2 
 Стаття присвячена Олександру Булиженку, заступнику начальника 
ковальсько-пресового цеху по технічній частині заводу. 
 
1011. Кошурко О. Третій, вирішальний: продукції більше, кращої якості, з 
меншими затратами! : Відповідаємо ділом / О. Кошурко // Кіровоградська 
правда. – 1973. – 10 січня. – С. 1 
 Автор статті – Кошурко О., бригадир слюсарів-складальників 
механоскладального цеху № 2 заводу розповідає про роботу свого колективу. 
 
1012. Матвеєв С. Календар передовиків / С. Матвеєв // Кіровоградська правда. – 
1973. – 17 травня. – С. 2 
 Про бригадира слюсарів складальників механоскладального цеху № 3 
Івана Тимофійовича Швеця. 

1974 
 

1013. Меншиков І. Якщо поруч наставник / І. Меншиков // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 23 серпня. – С. 2 

Стаття токаря механоскладального цеху № 3 про наставництво на 
виробництві. Зокрема, мова йде про О. П. Петренка, який пропрацював на 
заводі майже 18 років і підготував цілий загін кваліфікованих фахівців. 

 
1014. Гончаренко В. На два роки вперед / В. Гончаренко // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 12 липня. – С. 2 

Стаття бригадира слюсарів-складальників механоскладального цеху № 1 
про трудові досягнення бригади на честь 100- річного ювілею заводу. 

 
1015. Дульський В. Секунда до секунди / В. Дульський // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 12 липня. – С. 2 

Стаття бригадира формувальників ливарного цеху сірого чавуну, кавалера 
ордена Трудового Червоного Прапора про трудові успіхи своєї бригади. 
 
1016. Кеслер Л. Шляхом удосконалень / Л. Кеслер // Кіровоградська правда. – 
1974. – 30 жовтня. – С. 2 

Бригадир електрозварників механоскладального цеху № 3 розповідає про 
вдосконалення організації праці своєї бригади. 

 
1017. Кошурко О. Робітнича совість / О. Кошурко // Кіровоградська правда. – 
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1974. – 24 липня. – С. 1 
Автор статті – бригадир слюсарів механоскладального цеху № 2, Герой 

Соціалістичної Праці, спираючись на конкретні факти з життя свого 
виробничого колективу, веде розмову про велич духовного світу трудівника, 
зокрема про трудівників робітничого класу. О. О. Кошурко в своїй статті 
звертається до своїх товаришів по роботі, до всіх трудівників заводів та фабрик, 
будівельних підприємств добиватися, щоб кожен член колективу жив і 
працював за кодексом високої робітничої совісті. 
 

1975 
 
1018. Барабаш В. Приклад для інших / В. Барабаш // Кіровоградська правда. – 
1975. – 15 листопада. – С. 3 : фото 

Автор статті розповідає про трудові досягнення стропальника 
транспортного цеху заводу Валентина Федосєєва. 

 
1019. Безухий А. Окрилена праця / А. Безухий // Кіровоградська правда. – 1975. 
– 2 лютого. – С. 2 
 Автор статті розповідає про колектив механічної дільниці 
інструментального цеху заводу «Червона зірка». 
 
1020. Гвоздецький В. Видна людина / В. Гвоздецький // Кіровоградська правда. - 
1975. – 27 травня. – С. 2 : фото 
 Про Юлію Василівну Євтушенко – шліфувальницю, депутата обласної 
Ради, кандидата у Верховну Раду УРСР. 
 
1021. Кошурко О. Настрій чудовий / О. Кошурко // Кіровоградська правда. – 
1975. – 14 червня. – С. 2 

Автор статті – О. Кошурко, бригадир бригади слюсарів 
механоскладального цеху № 2, про виконання планових показників бригади. 
 
1022. Людина на пенсії // Кіровоградська правда. – 1975. – 19 листопада. – С. 4 
 Про трудову діяльність ветерана підприємства Миколу Панасовича 
Гончаренко. 
 
1023. Моторний Олександр. Посланець червонозорівців / О. Моторний // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 28 травня. – С. 2 : фото 
 Про кандидата у депутати Верховної Ради УРСР Людмилу Василівну 
Чернегу. 
 

1976 
 
1024. Гвоздецький В. Вони з ковальського / В. Гвоздецький, Л. Файнштейн // 
Кіровоградська правда. . – 1976. – 14 серпня. – С. 3: фото 

Про працівника ковальсько-пресового цеху  Анатолія Конюха, який 
захоплюється велоспортом, бігом, футболом, та перебуває на громадській 
посаді вожака цехових фізкультурників. 
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1025. Миколаєнко С. Перемога на всіх одна: комуністи «Червоної зірки» / С. 
Миколаєнко // Кіровоградська правда. – 1976. – 24 лютого. – С. 1: фото 

Стаття розповідає про трьох представників робітничої гвардії 
підприємства: Волощука Захара Романовича – слюсаря по ремонту 
устаткування, Ткачова Володимира Романовича – електрозварника третього 
механоскладального цеху, Бондаренко Ольгу – бригадира бригади стернярок. 
 

1977 
 
1026. Аулін Д. 20 років поруч: Прапороносці / Д. Аулін // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 1 травня. – С. 2 

Про свого товариша, бригадира бригади слюсарів-складальників 
механоскладального цеху № 1 заводу «Червона зірка» Вололдимира 
Пилиповича Гончаренка розповідає член бригади, слюсар-складальник Д. 
Аулін. 

 
1027. Бабченко І. Якість відмінна: Резерви робочого місця / І. Бабченко // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 9 лютого. – С. 2: фото 

Токар механоскладального цеху розповідає про свої набутки і плани. 
 
1028. Бєлик А. Творчість виховання / А. Бєлик // Кіровоградська правда. – 1977. 
– 12 жовтня. – С. 2 

Про майстра третього механоскладального цеху заводу «Червона зірка», 
начальника зміни Івана Михайловича Сахарова та його роботу. 
 
1029. Бородавка О. Покликання треба утвердити / О. Бородавка // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 13 травня. – С. 3 

Про успішну роботу перукарки заводської перукарні Наталії Паровіної по 
обслуговуванню працівників заводу розповідає інженер заводу «Червона зірка» 
О. Бородавка. 
 
1030. Волонець М. Наставник – гордість моя: Прапороносці / М. Волонець // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 1 травня. – С. 2 

Про свого наставника, кавалера ордена Трудового Червоного прапора 
формувальника ливарного цеху сірого чавуну Володимира Тарасовича Ісакіна, 
розповідає автор статті. 

 
1031. Ісакін В. З чого починається формувальник / В. Ісакін // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 5 лютого. – С. 4 

Секретами професії ділиться кавалер ордена Трудового Червоного 
Прапора, формувальник ливарного цеху сірого чавуну заводу «Червона зірка» 
В. Ісакін. 
 
1032. Казєв С. Бригадир – на сесії / С. Казєв, Г. Биков, О. Мамаєнко // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 5 жовтня. – С. 4 

Про бригадира бригади формувальників ливарного цеху ковкого чавуну, 
депутата Верховної Ради СРСР В.І. Гетьманця та його бригаду. 
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1033. Кльована Н. Зустріч з депутатом / Н. Кльована // Кіровоградська правда. – 
1977. – 14 жовтня. – С. 1 

Про зустріч депутата Верховної Ради СРСР, бригадира бригади 
формувальників ливарного цеху ковкого чавуну В. І. Гетьманця з працівниками 
заводу. 
 
1034. Колесников М. Що в люди вивела мене... / М. Колесников // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 30 серпня. – С. 1 

Про бригадира ремонтно-механічного цеху заводу Василя Никифоровича. 
 
1035. Міцніють крила почину: Інтерв'ю з передовиками // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 28 грудня. – С. 3 

Інтерв‘ю з бригадиром передової бригади формувальників ливарного цеху 
ковкого чавуну, депутатом Верховної Ради СРСР, кавалером орденів Леніна і 
Трудового Червоного Прапора Віталієм Івановичем Гетьманцем. 
 
1036. Найденко Л. Відповідальний особисто / Л. Найденко // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 6 квітня. – С. 2 

Майстер заводу «Червона зірка», депутат обласної Ради депутатів 
трудящих Л. Найденко розповідає про своє ставлення до роботи, громадських 
обов'язків та про депутатську роботу. 
 
1037. Панченко П. Руки золоті, серце добре / П. Панченко // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 18 травня. – С. 2 

Про слюсаря Василя Никифоровича Пацюка, кращого по професії за 
підсумками соціалістичного змагання, розповідає автор статті, слюсар 
ремонтно-механічного цеху заводу «Червона зірка» П. Панченко. 

 
1038. Янкови, робітнича родина // Кіровоградська правда. – 1977. – 4 жовтня. – 
С. 1, 2, 3, 4: фото 

Про трудову династію родини Янкових. Леонід Захарович Янков – 
ударник комуністичної праці, токар-універсал, виріс на «Червоній зірці» із 
невмілого учня в майстра високої кваліфікації. Його сестра Євгенія Захарівна – 
майстер стернярського відділення ливарного цеху заводу. 
 

1979 
 
1039. Вовченко В. Бригада формує чавун / В. Вовченко // Кіровоградська 
правда. – 1979. – 6 лютого. – С. 2 : фото 
 Про бригадира формувальників, кандидата в депутати Верховної Ради 
СРСР Віталія Гетьманця. 
 
1040. Гончаренко В. Дванадцятий травень / В. Гончаренко// Кіровоградська 
правда. – 1979. – 18 травня. – С. 2 : фото 
 Нарис про бригадира третього механоскладального цеху Юрія Величка, 
гвардійця десятої п’ятирічки. 
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1041. За прикладом комсорга // Кіровоградська правда. – 1979. – 4 грудня. – С. 2 
 Про комсомольсько-молодіжну бригаду слюсарів механоскладального 
цеху № 2, яку очолює комсорг В. Глушков. 
 
1042. Івашків М. До перемоги – через трудові будні / М. Івашків // 
Кіровоградська правда. – 1979. – 30 вересня. – С. 2 
 Про самовіддану працю бригади інструментального цеху, яку очолює О. 
С. Раца. Добрий приклад колективу комуністичної праці наслідують трудівники 
інших підрозділів заводу. 
 
1043. Майстренко В. На честь виборів / В. Майстренко // Кіровоградська 
правда. – 1979. – 24 січня. – С. 1 
 Бригада формувальників П. С. Цуканова із цеху ковкого чавуну одна з 
перших на підприємстві взяла підвищені соціалістичні зобов’язання на честь 
виборів до Верховної Ради СРСР. 
 
1044. Наші кандидати: Віталій Гетьманець // Кіровоградська правда. – 1979. – 9 
лютого. – С. 
 Бригадира бригади формувальників ливарного цеху, новатора 
виробництва, ударника комуністичної праці – Віталія Гетьманця висунено 
кандидатом у депутати Верховної Ради Х скликання. 
 
1045. Пісковий М. Це не межа / М. Пісковий // Кіровоградська правда. – 1979. – 
10 січня. – С. 1 : фото 
 Про передового виробничника, токаря механічного цеху № 7 Володимира 
Марковича Корсунського. 
 
1046. Серьогін Р. З відстаючих – у передові / Р. Серьогін // Кіровоградська 
правда. – 1979. – 16 листопада. – С. 1 
 Про роботу дільниці залізничного цеху, який очолив Максим Максимович 
Бурлака і вивів колектив з відстаючих у передові. 
 

1980 
 
1047. Анохіна О. В копилку економії / О. Анохіна // Кіровоградська правда. –
1980. – 17 липня. – С. 4 

Про інженера, технолога заводу «Червона зірка», голову заводської ради 
Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів Валерія Івановича 
Шевченка. 
 
1048. Белан А. Починати із себе, або якими рисами повинен володіти ватажок / 
А. Белан // Кіровоградська правда. – 1980. – 6 березня. – С. 2 

Партгупорг ливарного цеху ковкого чавуну Белан А. розповідає про 
особливості роботи партгупорга та ділиться власним досвідом. 
 

1981 
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1049. Бабич В. Звичайна біографія / В. Бабич // Кіровоградська правда. – 1981. – 
11 липня. – С. 4 : фото 
 В статті розповідається про Зінаїду Галачеву, заливальницю пластмаси 
механоскладального цеху № 4. 
 

1982 
 
1050. Євгененко В. Хоч дорога – від цеху до цеху / В. Євгененко // 
Кіровоградська правда. – 1982. – 11 травня. – С. 3 : фото 
 Про ветерана праці Олександра Ілліча Толкунова, водія 
автотранспортного цеху, який щодня виконує змінні завдання по місцевих 
перевезеннях вантажів на 140-160 %. 
 
1051. Клікова Г. Варіант Гараза / Г. Клікова // Кіровоградська правда. – 1982. – 
11 листопада. – С. 2 
 Про Володимира Михайловича Гаразу, кращого виробничника й 
пропагандиста заводу. 
 
1052. Півтори норми і більше // Кіровоградська правда. – 1982. – 17 лютого. – С. 
1 
 Про ударну працю та високі показники комсомольсько-молодіжної 
бригади токарів першого механоскладального цеху, яку очолює Василь 
Ленченко. 
1053. Проскуров А. Робітничий почерк / А. Проскуров // Кіровоградська правда. 
– 1982. – 1 травня. – С. 1-2 : фото 
 Про передовика виробництва Павла Сергійовича Цуканова, який прийшов 
на завод безвусим юнаком, здобув тут перший робітничий досвід та згодом 
виріс до очільника такої бригади, яка стала своєрідним еталоном для всіх, хто 
постійно прагне до нових висот. 
 
1054. Сіома О. Де вузько, там і потрібен наш брат / О. Сіома // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 21 січня. – С. 2 
 Про молодого раціоналізатора цеху сірого чавуну Петра Петрука, який 
став переможцем обласної виставки науково-технічної творчості молоді. 
 

1983 
 
1055. Бонфельд С. Путівку дав завод / С. Бонфельд // Кіровоградська правда. – 
1983. – 30 листопада. – С. 4 

Про життєвий і трудовий шлях Михайла Микитовича Свириденка , 
ливарника заводу «Червона зірка». 
 

1984 
 
1056. Іванова Л. Вимір доброти / Л. Іванова // Кіровоградська правда. – 1984. – 
28 жовтня. – С. 3. : фото 
 В статті розповідається про одного з найкращих токарів, бригадира 
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механоскладального цеху заводу «Червона зірка» Геннадія Івановича 
Меншикова. 
 

1985 
 
1057. Кеваркова О. З сім’ї червонозорівців / О. Кеваркова // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 3 січня. – С. 2 

Про зустріч бригадира слюсарів-складальників, Героя Соціалістичної 
Праці О. О. Кошурка з учнями СПТУ міста. 
 
1058. Цуканов П. Честь бути попереду / П. Цуканов // Кіровоградська правда. – 
1985. – 11 січня. – С. 2 

Бригадир формувальників ливарного цеху ковкого чавуну розповідає про 
трудові здобутки своєї бригади. 
 

1986 
 

1059. Паровін Я. Так приходить досвід /Я. Паровін //Кіровоградська правда. – 
1986. – 7 січня. – С. 4 

Про роботу та цінний досвід інженера-технолога, політрука сандружини 
відділу головного технолога Яровець Наталію Миколаївну. 
 

1987 
 
1060. Голубицький В. Майстер з цеху пластмас / В. Голубицький // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 12 вересня. – С. 2 

Про майстра цеху Анатолія Васильовича Великого, якому доручили нове 
виробництво. 
 
1061. Добровольський А. Живе людина / А. Добровольський, В. Чинченко // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 27 червня. – С. 4 

Про Бориса Петровича Андрєєва, який тридцять років працював на заводі 
«Червона зірка», а в старості потребує допомоги, бо живе на самоті. 
 
1062. Достойні шани // Кіровоградська правда. – 1987. – 16 травня. – С. 1: фото 
Про раціоналізатора Петра Нечипоровича Пацюка. 
 
1063. Костенко Т. Дві зустрічі з депутатом / Т. Костенко // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 3 червня. – С. 2 

Про бригадира зварників другого механоскладального цеху депутата 
міської Ради Олексія Павловича Попова. 
 
1064. Матівос Ю. Першопроходець / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. – 
1987. – 21 червня. – С. 1 

Про токаря-інструментальника інструментального цеху виробничого 
об‘єднання «Червона зірка» Анатолія Васильовича Бєлякова. 
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1065. Пацюк В. Чому вигідне невигідне? / В. Пацюк // Кіровоградська правда. – 
1987. – 28 лютого. – С. 1 

Про технічну творчість на заводі «Червона зірка» розповідає 
раціоналізатор з 1950 року, на рахунку якого близько сотні ефективних 
нововведень, спрямованих на механізацію та автоматизацію ручної праці, 
перший в області кавалер ордена Трудової Слави всіх трьох ступенів, 
заслужений раціоналізатор УРСР, член Центральної ради Всесоюзного 
товариства винахідників і раціоналізаторів Василь Никифорович Пацюк. 
 
1066. Робота на совість // Кіровоградська правда. – 1987. – 7 листопада. – С. 2 

Інтерв'ю з бригадиром верстатників механоскладального цеху № 3 
виробничого об'єднання «Червона зірка» Геннадієм Івановичем Меншиковим. 
 
1067. Семенюк Л. Випереджаючи час / Л. Семенюк // Кіровоградська правда. – 
1987. – 17 січня. – С. 2 

Про молодого робітника заготовчо-пресового цеху заводу «Червона зірка» 
Ігоря Лапченка. 
 
1068. Семенюк Л. Байдужих немає: На трудовому календарі комсомольсько-
молодіжної – травень наступного року / Л. Семенюк // Кіровоградська правда. – 
1987. – 17 січня. – С. 2 

Про молодого виробничника Анатолія Федосієнка і комсомольсько-
молодіжну бригаду слюсарів-складальників нестандартного устаткування, в 
якій він працює. 
 
1069. Семенюк Л. І словом, і власним прикладом / Л. Семенюк // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 17 листопада. – С. 2 

Про Юрія Івановича Величка – працівника термічної дільниці, агітатора. 
 
1070. Семенюк Л. Місце в строю / Л. Семенюк // Кіровоградська правда. – 1987. 
– 28 листопада. – С. 1: фото 

Про Ольгу Петрівну Ціпов'яз – робітницю механоскладального цеху № 2, 
депутата Верховної Ради УРСР. 
 

1989 
 
1071. Бєлінський В. «Мене завод не відпускає»  /В. Бєлінський  
//Кіровоградська правда. – 1986. – 10 грудня. – С. 2 

Про Пацюка Василя Никифоровича – повного кавалера ордена Трудової 
Слави, заслуженого раціоналізатора України, який працював на заводі з 1948 
року слюсарем-ремонтником. 
 

1990 
 
1072. Безтака А. «Захищаю інтереси робітників» / А. Безтака // Кіровоградська 
правда. – 1990. – 21 лютого. – С. 2 
 Про наладчика виробничого об’єднання Геннадія Івановича Меншикова, 
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якого висунуто кандидатом у народні депутати Української РСР. 
 
1073. Наші директори // Кіровоградська правда. – 1990. – 15 квітня. – С. 3 : фото 
 Про Василя Миколайовича Бутника – директора заводу, його життєвий та 
трудовий шлях. 
 
1074. Попереду – велика робота // Кіровоградська правда. – 1990. – 1 травня. – 
С. 1 
 Про Володимира Володимировича Фещенка – бригадира спюсарів-
вентиляційників ливарного цеху, делегата ХХIV обласної партійної конференції. 
 

1991 
 
1075. Бєлінський В. «Упівсили – не по мені» – таке життєве кредо генерального 
директора об’єднання «Червона зірка» В. М. Гутника / В. Бєлінський // 
Кіровоградська правда. – 1991. – 14 серпня. – С. 2 

Про життя та трудові будні генерального директора об’єднання «Червона 
зірка» В. М. Гутника. 
 
1076. Крятенко А. На переломі / А. Крятенко // Кіровоградська правда. – 1991. – 
27 жовтня. – С. 2 

Про Володимира Васильовича Найдана – начальника механоскладального 
цеху № 3, який перейшов на орендну форму організації праці. 
 
1077. Тихонов В. Там, де важче / В. Тихонов // Кіровоградська правда. – 1991. – 
31 січня. – С. 2 

Про штампувальника ковальсько-пресового цеху Володимира 
Михайловича Донцова. 
 

1994 
 
1078. Є ще надія //Кіровоградська правда. – 1994. – 7 липня. – С. 3 

Гетьманець Віталій Іванович – орденоносець, колишній депутат Верховної 
Ради, розповідає про свою роботу та дає оцінку ситуації, що нині склалася на 
«Червоній зірці». 
 

1996 
 

1079. Ножнов М. Штурман стежок / М. Ножнов // Кіровоградська правда. – 
1996. – 5 березня. – С.3 : фото 

Про ветерана праці заводу Наталію Василівну Пуду та її захоплення – 
спортивне орієнтування. 
 
1080. Ножнов М. Творець точності / М. Ножнов // Кіровоградська правда. – 
1996. – 30 липня. – С. 3 : фото 

Про Сергія Андрійовича Манякіна – конструктора посівних машин. 
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2001 
 
1081. Кузьменко Віталій. У ливарників-червонозорівців – подвійне свято / 
Віталій Кузьменко // Кіровоградська правда. – 2001. – 14 липня. С. – 1 : фото 

Про подвійне свято на заводі – День металурга та День червонозорівця. 
Значними трудовими досягненнями зустрічають свята металурги М. П. 
Байбузан та С. А. Машнягуца. 
 

                2002 
 
1082. Завод — як рідний дім // Кіровоградська правда. –2002. – 30 березня. – С. 
2 : фото 
 Про трудові досягнення молодого зварника механоскладального цеху № 
24 ВАТ «Червона зірка» Андрія Дмитрашка. 
 

2003 
 
1083. Антонов Ю. Про таких кажуть: «Орел!» / Ю, Антонов // Кіровоградська 
правда. – 2003. – 4 жовтня. – С. 2 : фото 

Стаття присвячена 100-ччю з Дня народження Якима Петровича 
Крючкова – директора «Червоної зірки » з 1954 по 1964рік. 
 

2005 
 

1084. Іванова Марія. Гільови + Крижановські + «Червона зірка» / М. Іванова // 
Кіровоградська правда. – 2005. – 20 січня. – С. 2: фото 

У світлий день Водохрещі у музеї ВАТ «Червона зірка» відбулася зустріч 
нащадків великих родин Гільових і Крижановських, кілька поколінь яких 
працювали на заводі, з головою правління товариства О. Саінсусом, директором 
музею Ю. Антоновим і головою ради ветеранів Л. Булавкіним. 
 

2008 
 

1085. Сергієва І. Богатир із «Червоної зірки» / І. Сергієва // Кіровоградська 
правда. – 2008. – 14 березня. – С. 2 

Розповідь про почесного працівника ВАТ «Червона зірка», коваля, 
Миколу Максимовича Донцова, якому виповнилося 70 років, який ще працює 
на підприємстві. 
 
1086. Патріот «Червоної зірки» // Кіровоградська правда. – 2008. – 18 липня. - 
С. 1 

Колектив газети «Кіровоградська правда» вітає генерального директора, 
голову правління ВАТ «Червона зірка» О.Д. Саінсуса з 60-річним ювілеєм. 
 

2013 
 
1087. Іванова М. Професійна доля на ім'я «Червона зірка» / М. Іванова // 
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Кіровоградська правда. –2013. – 4 червня. – С. 4 : фото 
В публікації розповідається про Тетяну Лісничу з ПАТ «Червона зірка», 

переможницю конкурсу «Майстри Кіровоградщини», який щороку проводить 
ФПО. 
 
1088. Левінська Т. Династія Смиченків працює на заводі більше 200 років / Т. 
Левінська // Кіровоградська правда. – 2013. - 23 липня. – С. 5 : фото 

У статті розповідається про родину Смиченків, робітничу династію у 
третьому поколінні, загальний трудовий стаж яких 228 років 

 
ІV. ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ 

ТА ЗНАРЯДДЯ. 
 

1948 
 

1089. Бєлінський К. Нову техніку – на колгоспні поля! : Квадратно-шахова 
сівалка / К. Бєлінський , В. Купрін // Кіровоградська правда. – 1948. – 16 
жовтня. – С. 2 

Автор статті, конструктор заводу «Червона зірка», розповідає про випуск 
нової квадратно-шахової сівалки «СШ-6», знайомить з її технічними 
характеристиками та особливостями застосування на полях. 
 
1090. Нова сівалка // Кіровоградська правда. – 1948. – 12 грудня. – С. 2 
Колектив заводу «Червона зірка» освоїв новий вид продукції – зернобавовняну 
шестирядкову сівалку. 
 
1091. Сухер М. Тракторна сівалка «2-СК-6» / М. Сухер // Кіровоградська правда. 
– 1948. – 30 травня. – С. 3 

Йдеться про випуск заводом нової тракторної сівалки «2-СК-6». Це 
машина для висіву бурякового насіння, тукових добрив, а також зерна та кок-
сагизу. 
 

1949 
 

1092. Бабич М. Стаханіські показники / М. Бабич // Кіровоградська правда. – 
1949. – 21 грудня. – С. 2 

Про дострокове завершення річного плану по виготовленню 
свердлильних верстатів С-35. 
 
1093. Барильченко С. За передову технологію виробництва / С. Барильченко // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 16 жовтня. – С. 3 

Про розроблення технології по створенню високопродуктивних штампів 
та пристосувань, переведення на єдиний потік виготовлення найбільш важливих 
та масових деталей сівалок. 

 
1094. Брайченко Г. Рухаємо вперед техніку виробництва / Г. Брайченко // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 4 вересня. – С. 3 
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Про раціоналізаторські доробки начальника цеху Брайченка Г. та інших 
співробітників заводу: зміна конструкції висівного ящика сівалки «Т-С-ЗШ» на 
новий вид інструмента – фрец-пилку. 
 
1095. Галушко М. Комуністи - конструктори нових машин / М. Галушко // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 5 жовтня. – С. 2 

Про конструкторське бюро заводу «Червона зірка», як місце народження 
нових конструкцій сівалок. За 1949 рік розроблено 47 зразків різних машин, 
частина яких вже впроваджується у масове виробництво. 
 
1096. Горбачев В. «Терміновий» ремонт / В. Горбачев // Кіровоградська правда. 
– 1949. – 15 травня. – С. 2 

Про незадовільну роботу ремонтно-механічного цеху та затягування 
строків ремонту верстатів. 

 
1097. За дальший технічний прогрес виробництва. На партійно-технічній 
конференції заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1949. – 15 
квітня. – С. 2 

В статті висвітлюється партійно-технічна конференція, що проходила 9 та 
10 квітня в клубі «Жовтень». Стаття містить доповіді: головного інженера 
Попова Г. Є., технолога Барильченка С. П., завідуючого бюро механізації 
Пучкова М. В., головного механіка Яновського Ю. В., начальника відділу 
технічного контролю Крючкова А. П. 

 
1098. Зелений А. У творчій співдружності з працівниками заводів / А. Зелений // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 21 червня. – С. 3 

Про тісну співпрацю Кіровоградського машинобудівного технікуму з 
працівниками заводу у проектуванні модельних плит та стрижневих ящиків. 

 
1099. Козаченко М. Скорочення виробничого циклу / М. Козаченко // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 29 червня. – С. 2 

Про застосування передових методів організації праці, впровадження 
нової техніки та стаханівського досвіду для скорочення виробничого циклу. 
 
1100. Конопльова Т. Працюємо без браку / Т. Конопльова // Кіровоградська 
правда. – 1949. – 15 травня. – С. 3 

Про самоконтроль, як засіб зменшення випуску бракованої продукції. 
 

1101. Лобасенко М. Невпинно боротися за новий технічний прогрес / М. 
Лобасенко // Кіровоградська правда. – 1949. – 11 травня. – С. 2 

Про проведення підсумків заочної партійно-технічної конференції на 
заводі «Червона зірка», на якій розглядалися питання підвищення якості 
технічного оснащення заводу, механізацію процесів та збільшення випуску 
сільськогосподарських машин. 
 
1102. Мединський Г. Швидкісне різання металу / Г. Мединський // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 22 лютого. – С. 3 
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Про запровадження нового методу швидкісного різання металів і, як 
наслідок, внесення змін в окремі вузли верстатів для підвищення оборотів. 

 
1103. Нові сівалки для МТС //Кіровоградська правда. – 1949. – 11 лютого. – С. 1 

Про освоєння виробництва нових квадратно-шахових сівалок «СШ-6». 
 

1104. Олексієнко Н. Лісосадильна сівалка СЛ-4 / Н. Олексієнко // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 8 червня. – С. 3 

Про випуск перших зразків лісової кінної сівалки СЛ-4. 
 

1105. Савицький А. Подарунок раціоналізаторів / А. Савицький // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 23 грудня. – С. 4 

Про внесення 42-х раціоналізаторських ідей по удосконаленню 
конструкції сівалок та пропозицій по підвищенню продуктивності праці й 
економії матеріалів. 

 
1106. Стасюк Ф. Майстер / Ф. Стасюк // Кіровоградська правда. – 1949. – 31 
грудня. – С. 3 

В статті розповідається про робочий день майстра дільниці по 
формуванню та виливці моделей, перевірці модельних плат. 

 
1107. Степанов С. Усунути недоліки в сівалці / С. Степанов // Кіровоградська 
правда. – 1949. – 28 грудня. – С. 2 

Про недоліки  дискової сівалки, які виявили працівники МТС, та поради 
по усуненню цих недоліків. 

 
1108. Столяренко К. Як я досягаю високої продуктивності праці на формуванні / 
К. Столяренко // Кіровоградська правда. – 1949. – 2 грудня. – С. 3 

Про характерні особливості професії - фомувальника: обладнання 
робочого місця, послідовність виробничих процесів. 

 
1109. Сухер М. Запалюючий приклад / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1949. – 19 червня. – С. 3 

Про співпрацю московських інститутів та заводу по розробці та 
створенню конструкцій нових машин. 
 
1110. Сухер М. Повернути країні борг по сівалках / М. Сухер // Кіровоградська 
правда. – 1949. – 20 лютого. – С. 2 

Стаття про підсумки роботи заводу в 1948 році та вихід в ряди передових 
підприємств сільськогосподарського машинобудування. Також описані недоліки 
в роботі окремих відділів заводу, зокрема ливарному та шишельному, які 
видають багато бракованої продукції. 

 
1111. Сухер М. У заводській лабораторії / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1949. – 10 серпня. – С. 2 

Про роль заводської металографічної лабораторії у виявленні та усуненні 
дефектів в продукції. 
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1950 
 
1112. Меркулов О. Павільйон заводу «Червона зірка» / О. Меркулов // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 29 вересня. – С. 3 
  Продукцію заводу представлено на обласній сільськогосподарській 
виставці. 
 
1113. Підопригора Г. Раціоналізатори в боротьбі за технічний прогрес / Г. 
Підопригора // Кіровоградська правда. – 1950. – 2 квітня. – С. 4 
 Про творчу діяльність численного загону раціоналізаторів заводу 
«Червона зірка», який розв’язує ряд складних технічних проблем. 
 
1114. Підопригора Г. Сільськогосподарські машини для колгоспів / Г. 
Підопригора // Кіровоградська правда. – 1950. – 17 жовтня. – С. 2 
 Мова йде про виставку сівалок, освоєних колективом заводу, для потреб 
колгоспів. 
 
1115. Сівалки відправляються маршрутами // Кіровоградська правда. – 1950. – 
16 квітня. – С. 2 
 В статті йдеться про ефективну співпрацю заводу із залізничниками 
області у відправці сівалок за призначенням. 
1116. Сухер М. На передовій дільниці / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1950. – 16 квітня. – С. 2 
 Про завершення циклу складання освоєної заводом квадратно-гніздової 
сівалки «СШ – 6б». 
 
1117. Файнштейн Л. «День майстра» на заводі «Червона зірка» / Л. Файнштейн 
// Кіровоградська правда. – 1950. – 20 вересня. – С. 2 
 Мова йде про поширення прогресивних методів праці у виготовленні 
окремих механізмів до сівалок. 
 

1951 
 
1118. Берладін О. Змінний графік у дії / О. Берладін// Кіровоградська правда. – 
1951. – 4 серпня. – С. 3 

Про позитивні результати введення змінного графіку при виготовленні 
висівних ящиків «Т-8-2». 

 
1119. Кіровоградські сівалки //Кіровоградська правда. – 1951. – 30 грудня. – С. 1 

В статті висловлюють свою вдячність механізатори Заборольської МТС і 
колгоспники Дніпропетровської області працівникам заводу за створену 
високопродуктивну 48-рядну зернову сівалку та інші нові марки сівалок. 

 
1120. Ковинський В. У червонозорівців слово не розходиться з ділом / В. 
Ковинський, В. Кухарєв // Кіровоградська правда. – 1951. – 28 вересня. – С. 2 

Про створення конструкторами заводу нової тракторної сівалки «СА-48-
Б» для вузькорядного посіву. 
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1121. Меркулов О. Нова продукція для колгоспів / О. Меркулов // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 1 січня. – С. 3 

Про розробку 30 нових зразків машин для колгоспів, у тому числі машин, 
призначених для роботи в гірських районах країни. 

 
1122. Ткаченко О. Результати раціоналізації / О. Ткаченко // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 12 січня. – С. 3 

Про залучення робітників до розв’язання виробничих питань, наприклад, 
раціоналізаторська пропозиція, яка скоротила час виготовлення деталі С-1600. 
 

1952 
 

1123. На заводі «Червона зірка» : Сівалка «СГР-4» // Кіровоградська правда. – 
1952. – 14 березня. – С. 3 

Про випуск нової сівалки, яка призначена для удобрення бавовняних 
плантацій. 

 
1124. Творча співдружність // Кіровоградська правда. – 1952. – 15 січня. – С. 2 : 
фото 

Про творчий візит завідуючого відділом механізації Київської 
сільськогосподарської дослідної станції інженера-конструктора Настенка П. М. 
на завод з метою освоєння і підготовки до виробництва гніздової бурякової 
сівалки «2-СК-16». 
 

1953 
 
1125. Антоненко І. Нові сівалки — сільському господарству / І. Антоненко // 
Кіровоградська правда. – 1953. – 25 листопада. – С. 2 
 Конструктори заводу «Червона зірка» працюють над розробкою нової 
техніки для сільського господарства. 
 
1126. Курзов П. Зниження ваги машин при поліпшенні їх якості / П. Курзов // 
Кіровоградська правда. – 1953. – 22 січня. – С. 3 
 У статті розкриваються можливості кіровоградських машинобудівників, 
які за рахунок удосконалення конструкцій машин, деталей і вузлів , 
застосовують кращі технологічні процеси, підвищують стійкість машин в 
експлуатації та подовжують строк їх дії. 
 
1127. Меркулов О. Дамо більше машин сільському господарству / О.Меркулов // 
Кіровоградська правда. – 1953. – 9 жовтня. – С. 2 
 Стаття розкриває, який потенціал має завод, щоб перевиконати план по 
виробництву посівних машин. 
 

1954 
 
1128. Андрійченко М. З маркою заводу «Червона зірка» / М. Андрійченко // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 15 травня. – С. 3 
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 Мова йде про сівалки різного призначення, які працюють на ланах всієї 
країни. 
 
1129. Крючков Я. Селу – добротні машини / Я. Крючков, П. Кузов // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 1 серпня. – С. 2 
 Про Всесоюзну сільськогосподарську виставку, на якій була представлена 
продукція заводу. 
 
1130. Нова бурякова сівалка «СК-18» // Кіровоградська правда. – 1954. – 16 
квітня. – С. 3 
 Про бурякову сівалку «СК-18» та її нові пристрої – сошники, які 
забезпечують підвищення сходів буряків на 25-30%. 
 
1131. Соломаха В. Як відрегулювати квадратно-гніздову сівалку / В. Соломаха // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 16 березня. – С. 3 
 Як оволодіти роботою сівалки «СШ-6» з пристроями «ВІМ». 
 
1132. Ткаченко В. Агрегат для спушування міжрядь і підживлення росли / В. 
Ткаченко // Кіровоградська правда. – 1954. – 17 квітня. – С. 3 
 Про використання переобладнаної сівалки «2СК-16». 

1955 
 
1133. Андрієнко М.  Де ваша творчість? / М. Андрієнко, С. Миколаєнко // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 9 квітня. – С. 3 

Про косність і рутину в роботі конструкторського відділу заводу. 
 

1134. Випробування сівалки // Кіровоградська правда. – 1955. – 30 вересн. – С. 3 
Про випробування сівалки «СКГК-6» та структурні елементи сівалки 

«СТН-2,8». 
 

1135. Коротченко П. Слово до машинобудівників заводу «Червона зірка» / П. 
Коротченко, С. Демченко, Д. Гашицький // Кіровоградська правда. – 1955. – 25 
січня. – С. 2 

Про недоліки сівалки «СКГ-6». 
 

1136. Крючков Я. Поліпшувати якість сівалок / Я. Крючков // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 18 березня. – С. 2 
 
1137. Левицький М. Креслення і деталь / М. Левицький // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 23 липня. – С. 2 
 
1138. Про якість сівалок «СКГ-6» //Кіровоградська правда. – 1955. – 30 січня. – 
С. 2 
 
1139. Рішуче подолати відставання // Кіровоградська правда. – 1955. – 19 квітня. 
– С. 3 

Про повільне нарощування випуску сівалок «СК-18». 
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1140. Слуцкер Я. Сівалка «СК-18» / Я. Слуцкер // Кіровоградська правда. – 
1955. – 9 березня. – С. 3 
 
1141. Сухер М. Рішуче подолання відставання / М. Сухер // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 29 березня. – С. 3 

Про повільне нарощування виробництва сівалок «СК-18». 
 

1142. Соломаха В. Усунути недоліки в машинах для сівби буряків квадратно-
гніздовим способом / В. Соломаха // Кіровоградська правда. – 1955. – 13 квітня. 
– С. 3 

Про сівалку «2-СК-16». 
 

1956 
 

1143. Курзов П. Навісні сівалки / П. Курзов // Кіровоградська правда. – 1956. – 8 
липня. – С. 3 
 
1144. На заводі «Червона зірка»: Нові навісні сівалки // Кіровоградська правда. 
– 1956. – 2 жовтня. – С. 3 

Конструкторська група заводу сконструювала нову навісну тукову сівалку 
«СТН-2,8». 
 
1145. Перші партії сівалок // Кіровоградська правда. – 1956. – 8 січня. – С. 2 

 
1957 

 
1146. Грановський Й. Нове у квадратно-гніздовій сівбі просапних культур / Й. 
Грановський// Кіровоградська правда. – 1957. – 3 січня. – С. 2 

Про переваги сівалок «СКГК-6В», «СКГ-6». 
 
1147. Папченко Б. Результати творчих зусиль / Б. Папченко // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 9 травня. – С. 3 

Про удосконалення технології складання коробочок для сівалок. 
 
1148. Шокіна Г. Створюємо нові сівалки / Г. Шокіна // Кіровоградська правда. – 
1957. – 9 травня. – С. 3 

Про модернізовану сівалку «СКГК – 6В». 
 

1958 
 
1149. Барильченко С. Сільському господарству – досконалу техніку / С. 
Барильченко // Кіровоградська правда. – 1958. – 22 листопада. – С. 2 

Головний інженер заводу розповідає про навісні овочеві сівалки «СОН-
2,8», «СОСШ-2,8» та зернові висівні машини «СЗН-10», «СНЗ-24», «ССН-18». 

 
1150. Курзов П. Навісні машини / П. Курзов // Кіровоградська правда. – 1958. – 
30 травня. – С. 2 
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Про переваги у конструкції та експлуатації навісних сівалок «СОСШ-2,8», 
«СТТ-3,0». 

 
1151. Портнов Д. На вахті – червонозорівці /Д. Портнов, Д. Спектор, Г. 
Вискривченко// Кіровоградська правда. – 1958. – 24 жовтня. – С. 2-3. 

Про чудові плоди, що приносять змагання: 4,5 норми Олексія Іванова, 
успіхи сім’ї слюсаря Ф. О. Либи та виготовлення першої партії сівалок «СУК-
24». 
 

1959 
 
1152. Компанієць Т. Створюємо нові машини / Т. Компанієць // Кіровоградська 
правда. – 1959. – 25 березня. – С. 4 : фото 
 Про жінок - конструкторів спеціального конструкторського бюро заводу 
«Червона зірка». 
 

1960 
 
1153. Червонозорівці кажуть: – зробимо! // Кіровоградська правда. – 1960. – 6 
лютого. – С. 1 

На «Червоній зірці» у зв‘язку з різким збільшенням випуску кукурудзяних 
квадратно-гніздових машин проведено значну перебудову виробництва. Випуск 
нових сівалок «СКГН-6». 
 
1154. Диски з капрону : 15 тисяч сівалок до 1 травня. Контрольний пост 
«Кіровоградської правди» на «Червоній зірці» // Кіровоградська правда. – 1960. 
– 12 лютого. – С. 1 

Модернізація сівалок «СКГН-6», заміна висівних дисків на капронові.   
 

1155. Випущено 7.500 машин : 15 тисяч сівалок до 1 травня. Контрольний пост 
«Кіровоградської правди» на «Червоній зірці» // Кіровоградська правда. – 1960. 
– 13 лютого. – С. 1 
 
1156. Корешков Г. Нове бойове завдання чевонозорівців : Додаткові 8 тисяч 
сівалок «СКГН-6» – до 15 травня / Г. Корешков // // Кіровоградська правда. – 
1960. – 16 квітня. – С. 1 
 
1157. Раціоналізатори економлять народні кошти // Кіровоградська правда. – 
1960. – 25 листопада. – С. 3 

Про раціоналізаторські здобутки Новокщонової Світлани та 
вдосконалення виготовлення механізмів для сівалки «СКГН-6». 
 

1961 
 
1158. Іваниця К. Нові марки машин / К. Іваниця // Кіровоградська правда. – 
1961. – 10 січня. – С. 2 

Автор статті, заступник головного інженера заводу «Червона зірка», про 
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виробництво нових марок сівалок. 
  
1159. Гончаренко Г. За діло беруться раціоналізатори / Г. Гончаренко // 
Кіровоградська правда. – 1961. – 19 січня. – С. 2 

Технолог цеху механізації і верстатобудування заводу розповідає про 
впровадження раціоналізаторських пропозиції на виробництві. Всього у цеху 42 
раціоналізатора, 53 пропозиції. 
 
1160. Антоненко І. Створюємо нові сівалки / І. Антоненко // Кіровоградська 
правда. – 1961. – 14 березня. – С. 3 : фото 

Головний конструктор заводу І. Антоненко представляє нові марки 
машин, раціоналізаторські досягнення, плани на майбутнє. 

 
1161. Крючков Я. Червонозорівці додержують свого слова / Я. Крючков // 
Кіровоградська правда. – 1961. – 28 червня. – С. 2 

Автор статті – директор заводу Я. Крючков – розповідає про 
раціоналізаторський вклад працівників заводу в розвиток технічного прогресу. 

 
1162. Гречаєв І. Червонозорівці збільшують гарантійний строк служби машин / 
І. Гречаєв // Кіровоградська правда. – 1961. – 26 липня. – С. 3 

Про квадратно-гніздову сівалку «СКГН-6» і зернову сівалку « СЗН-24А», 
які успішно пройшли випробування. 

 
1163. Антоненко І. Місто – селу : Створюємо довговічні сівалки / І. Антоненко, 
А. Ткаченко // Кіровоградська правда. – 1961. – 13 грудня. – С. 2 

Головний конструктор заводу І. Антоненко про розробку та впровадження 
у виробництво навісних посівних машин. 
 

1962 
 
1164. Відзнаки за сівалку «СКРН-12А»: нагороди червонозорівцям // 
Кіровоградська правда. – 1962. – 1 серпн. – С. 4 

Комітет Ради Виставки досягнень народного господарства нагородив за 
освоєння виробництва сівалок «СКРН-12А» групу робітників та інженерно-
технічних працівників заводу «Червона зірка»: Макаренко Л. В., Смолиницький 
Я. Г., Бабченко І. Ф., Швець О. О, Козицький П. К., Статовський П. С., Слуцкер 
Я. І., Тарахкалов Б. Г., Шевченко Т. Ф. 
 
1165. На поля йде нова техніка: розмова з головним конструктором заводу 
«Червона зірка» – І. Я. Антоненком // Кіровоградська правда. – 1962. – 4 
березня. – С. 2 

Про нову продукцію заводу: сівалка навісна бурякова «СКРН-12А», 
сівалки «СКПН-8», «СКГН-6». 
 

1963 
 
1166. Валявський І. За честь Кіровоградської марки / І. Валявський // 
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Кіровоградська правда. – 1966. – 14 липня. – С. 1-2 
Про гордість Кіровограда – високоякісну продукцію підприємств області, 

зокрема сівалки заводу «Червона зірка», що здобувають золоті та срібні медалі 
на міжнародних виставках. 

 
1167. Вахта машинобудівників // Кіровоградська правда. – 1963. – 5 січня. – С. 1 

Про першу продукцію заводу «Червона зірка», датовану 1963 роком. 
 
1168. Крючков Я. Для вас, трудівники села / Я. Крючков // Кіровоградська 
правда. – 1963. – 27 січня – С. 3 

Автор статі – директор заводу «Червона зірка» – розповідає про попит на 
продукцію заводу, яка була представлена на 42 міжнародних виставках і 
ярмарках  та плани по нарощуванню потужностей заводу. 
 
1169. На заводі «Червона зірка»: верстат з програмним управлінням // 
Кіровоградська правда. – 1963. – 18 вересня. – С. 2: фото 

Про нову розробку цеху верстатобудування – пневматичний верстат для 
рихтування ободів квадратно-гніздових машин. 
 
1170. На заводі «Червона зірка»: у Москві на виставці // Кіровоградська правда. 
– 1963. – 18 вересня. – С. 2 : фото 

Про високу оцінку, яку здобула лісова чотирирядна сівалка «СЛШ-4». 
 

1171. Пахомов А. Озвіться на просьбу кубанців!: відкритий лист робітничому 
колективу заводу «Червона зірка» від Усть-Лабинського виробничого 
управління» / А. Пахомов, П. Чайкін // Кіровоградська правда. – 1963. – 22 
березня. – С. 1 

Прохання виготовити та надіслати бурякові сівалки в першому кварталі, 
до початку весняної сівби. 
 
1172. Раціоналізатори // Кіровоградська правда. – 1963. – 16 червня. – С. 4 : 
фото 

Про раціоналізаторські зміни у виготовлені деталі – косинки для сівалок. 
 

1964 
 
1173. «Вузьке місце» розшито / А. Кузнецова, Є Картузова, В Несвоян, П. 
Пацюк // Кіровоградська правда. – 1964. – 25 червня. – С. 3: фото 

Про модернізацію малярно-сушильного агрегату у другому 
механоскладальному цеху. 
  
1174. Конструкторів відзначено // Кіровоградська правда. – 1964. – 29 лютого. – 
С. 2: фото 

Комітет Виставки передового досвіду в народному господарстві 
Української РСР, де експонувалася продукція заводу «Червона Зірка», нагородив 
колектив спеціального конструкторського бюро заводу за розробку і створення 
нових сівалок «СКНК-6» та «СКПН-6». 
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1175. Михайлов Р. Червонозорівці – хліборобам / Р. Михайлов // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 5 грудня. – С. 1 

Днями на заводі «Червона зірка» почали серійний випуск нової сівалки 
«СТСП-6». Машина призначена для роботи в поливних районах країни. 

 
1176. Молодін В. Називається вдосконалили: Чому простоюють автокари? / В. 
Молодін // Кіровоградська правда. – 1964. – 25 червня. – С. 3 
 
1177. На заклик лисичанців // Кіровоградська правда. – 1964. – 25 червня. – С. 3 

Про випуск нової бурякової сівалки «2СТСН-6А». 
 
1178. На конвейєрі – нова машина: Випуск сівалок – під робкорівський 
контроль! / О. Криворотько, А. Клюшниченко, М. Родохлєб, С. Вознюк // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 20 лютого. – С. 2 

Про випуск нової зернотукової сівалки «СУК-24А». 
 

1179. Пилипенко М. Наші, комсомольські / М. Пилипенко // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 4 лютого. – С. 1: фото 

Комсомольці взяли шефство над випуском сівалок «СТН-2,8» та «СУК-24 
А». 

 
1180. Портнов Д. Якої ви думки про сівалки?: Червонозорівці радяться з 
механізаторами / Д. Портнов // Кіровоградська правда. – 1964. – 23 жовтня. – С. 
2 

Уже стали традиційними щорічні виїзди бригад спеціалістів підприємства 
безпосередньо на поля. Тут під час сівби вони спостерігають за роботою 
окремих вузлів і деталей машин, радяться з механізаторами, разом вибирають 
ефективні шляхи усунення недоліків. 

 
1181. Філіппов М. Новий успіх червонозорівців / М. Філіппов // Кіровоградська 
правда. – 1964. –2 березня. – С. 1 

Дві нові машини вже йдуть з конвейєрів заводу: «СУК-24А» та «СКНК-
6». 

 
1182. Хоча графік і перевиконується: Випуск сівалок – під робкорівський 
контроль! / О. Маринський А. Можний, А. Сулима, С. Вознюк // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 27 лютого. – С. 2 

У заводському плані сівалки «СТН-2,8» займають одне з провідних місць. 
 

1183. Це нас хвилює / Л. Кравченко, П. Горопаєв, М. Левченко, О. Ткаченко, С. 
Пахманов // Кіровоградська правда. – 1964. – 25 червня. – С. 3 

Про плюси і мінуси виробничого процесу виготовлення сівалок у 
ливарному цеху, механізацію та поліпшення технологічних процесів. 
 
1184. Шляхом технічного прогресу // Кіровоградська правда. – 1964. – 19 
грудня. – С. 1 

На заводі розпочався випуск нової сівалки «СКНК-8». Машина для сівби 
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кукурудзи вигідно відрізняється від своїх попередниць. Також навесні завод 
представив на всесоюзний конкурс сільськогосподарських машин тукорозкидач 
«РТТ-4,2». 
 

1965 
 
1185. З кіровоградською маркою // Кіровоградська правда. – 1965. – 10 січня. – 
С. 3 

Стаття щодо постачання продукції заводу «Червона зірка» в межах країни 
та зарубіжжя. 
 
1186. Вісті з «Червоної зірки». Апарат удосконалено // Кіровоградська правда. – 
1965. – 17 лютого. – С. 3 

Про новий універсальний базовий туковисівний апарат «АТД-2». Він 
призначений для висіву мінеральних добрив при сівбі різних 
сільськогосподарських культур. 

 
1187. Кривошей М. «Червоній зірці» - надійну експериментальну базу / М. 
Кривошей // Кіровоградська правда. – 1965. – 26 лютого. – С. 2 
 
1188. Ритм наростає. 16000 зернотукових сівалок – до 1 травня // 
Кіровоградська правда. – 1965. – 18 березня. – С. 1 
 
1189. Михайлов Р. Вісті з «Червоної зірки» / Р. Михайлов // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 28 липня. – С. 2 

Про випуск овочевої сівалки «СОН-2-8». 
 

1966 
 
1190. Зінченко В. Невтомний шукач / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1966. – 18 січня. – С. 2 : фото 

В статті розповідається про 10-річну плідну раціоналізаторську працю 
Івана Івановича Бабіна, та зміни в конструкції  сівалки «СКНК-6» і загортача 
«СТЯ-435-6». 

 
1191. Чернецька Т. У рідному домі сівалок / Т. Чернецька // Кіровоградська 
правда. – 1966. – 25 вересня. – С. 1 : фото 

Про роботу ковальсько-пресового цеху та отримання золотих медалей 
сівалками  «2 СТНС-6А» та «СКНК-8» на Московській міжнародній виставці 
сільськогосподарських машин. 
 

1967 
 
1192. Всесоюзна кузня сівалок // Кіровоградська правда. – 1967. – 2 липня. – С. 
2 
 Продукція заводу добре відома не тільки в Україні, а й за рубежем. Її 
експортують у 36 країн світу. Вона експонувалась на 50 міжнародних ярмарках 
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та виставках, де дістала високу оцінку. Нині завод – сучасне виробництво, 
організоване й оснащене з урахуванням останніх досягнень науки і техніки. 
 
1193. Гетьманець В. Промовисті цифри / В. Гетьманець // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 27 червня. – С. 1 
 Про цифрові показники посівної техніки, яку випускає завод не тільки для 
своєї країни, а й відправляє за кордон. 
 
1194. Зінченко В. Нова овочева сівалка / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1967. – 8 червня. – С. 2 
 Про овочеву сівалку «СЛН-8» для висіву цибулі. 
 
1195. Костюченко М.  Здобутки і перспективи / М. Костюченко // 
Кіровоградська правда. – 1967. – 1 січня. – С. 2 
 Про розробки дискових сошників для овочевих сівалок інженерами 
конструкторського бюро заводу.  
 
1196. Мельников П. Машини – селу / П. Мельников // Кіровоградська правда. – 
1967. – 14 жовтня. – С. 2 
 Про наполегливу працю конструкторів над створенням нових, над 
модернізацією існуючих сівалок для трудівників ланів. 
 
1197. Пономаренко В. Науковці – виробництву / В. Пономаренко, В. Денисенко 
В. // Кіровоградська правда. – 1967. – 20 січня. – С. 2 
 Про тісну співдружність науковців Харківського політехнічного інституту 
і конструкторів заводу, яка дала можливість розробити новий зразок 
туковисівного апарата. 
 
1198. Цибульчак О. Новатори / О. Цибульчак // Кіровоградська правда. – 1967. – 
27 вересня. – С. 3 
 Про Всесоюзну виставку досягнень молодих винахідників і 
раціоналізаторів, на якій представлено творчі доробки талановитої молоді 
України, в тому числі і машинобудівників-червонозорівців. 
 
1199. Шляхами технічного прогресу // Кіровоградська правда. – 1967. – 24 
вересня. – С. 1 
 Про здобутки машинобудівників посівної техніки розповідає головний 
інженер заводу Р. А. Лініх. 
 

1968 
 
1200. Аврунін С. Сівалкам – високий технічний рівень: Підвищувати якість, 
надійність і довговічність продукту / С. Аврунін// Кіровоградська правда. – 
1968. – 9 квітня. – С. 2 

Про високу якість та популярність продукції заводу «Червона зірка», 
сівалки якого експортуються в 41 країну світу. 
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1970 
 
1201. Степанов В. Нова сівалка / В. Степанов // Кіровоградська правда. – 1970. – 
16 червня. – С. 3 

Про державне випробування дослідної партії досконалої кукурудзяної 
причіпної пунктирної сівалки «СКПК-6». 

 
1202. Аврунін С. У комплексі з трактором «Т-150» / С. Аврунін // 
Кіровоградська правда. – 1970. – 4 листопада. – С. 1 

Про модернізацію зернової сівалки «СЗ-3,6». 
 

1972 
 
1203. Гречаєв І. Порушуючи строки... / І. Гречаєв // Кіровоградська правда. – 
1972. – 2 листопада. – С.2 
 Реконструкція заводу, усунення численних недоробок на пускових 
об’єктах – важливе завдання у підготовці випуску нової зерно-трав’яної сівалки 
«С3 - 3,6». 
1204. Дворецький В. Кіровоградська марка / В. Дворецький // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 18 травня. – С. 2 
 Про представлення продукції заводу «Червона зірка» на міжнародній 
спеціалізованій виставці «Сучасні сільськогосподарські машини» – 
«Сільгосптехніка – 72». 
 
1205. З перемогою вас, машинобудівники! // Кіровоградська правда. – 1972. – 30 
квітня. – С. 1 
 Вагомий трудовий дарунок Першотравню підготував колектив заводу. 
Машинобудівники виготовили 13760 кукурудзяних і 4025 бурякових сівалок, 
перевиконавши державне завдання. 
 
1206. Гречаєв І. Порушуючи строки... / І. Гречаєв // Кіровоградська правда. – 
1972. – 2 листопада. – С.2 
 Реконструкція заводу, усунення численних недоробок на пускових 
об’єктах – важливе завдання у підготовці випуску нової зернотрав’яної сівалки 
“С3 – 3,6”. 
 
1207. Дворецький В. Кіровоградська марка / В. Дворецький // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 18 травня. – С. 2 
 Про міжнародну спеціалізовану виставку «Сучасні сільськогосподарські 
машини» – «Сільгосптехніка – 72», що проходила в Москві. На ній свою 
продукцію представив і завод «Червона зірка». 
 
1208. Зінченко В. Червонозорівці – хліборобам: Пліч-о-пліч з робітниками / В. 
Зінченко // Кіровоградська правда. – 1972. – 1 квітня. – С. 1 
 Про співпрацю робітників заводу із сільськими трудівниками з різних 
областей України, які прибули на підприємство, щоб допомогти успішно 
справитися з державним завданням по збільшенню випуску кукурудзяних та 
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бурякових сівалок. 
 
1209. Квартальний план – достроково // Кіровоградська правда. – 1972. – 30 
березня. – С. 1 : фото 
 Червонозорівці завершили виконання державного плану трьох місяців по 
реалізації товарної і випуску валової продукції та запасних частин. До 1 травня 
1972 року колектив заводу прагне виготовити і відвантажити селу 13600 
кукурудзяних і 4000 бурякових сівалок. 
 
1210. Семенченко М. На обліку – кожна хвилина / М. Семенченко // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 23 березня. – С. 1 : фото 
 Автор статті – бригадир слюсарів механоскладального цеху № 3 – 
розповідає про наполегливу працю колективу у виготовленні секцій робочих 
органів до кукурудзяної сівалки «СКНК-6», збільшуючи внесок у 
загальнозаводський доробок. 
 
1211. Цінна ініціатива ливарників: Червонозорівці – хліборобам // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 26 березня. – С. 1 : фото 
 Про трудівників ливарного цеху сірого чавуну, які виступили 
застрільниками змагання за дострокове виконання почесного замовлення села: 
виготовлення кукурудзяних та бурякових сівалок. 
 
1212. Щоденник виконання державного завдання // Кіровоградська правда. – 
1972. – 19 березня. – С. 1 
 Йдеться про виконання державного замовлення по випуску сівалок. Так, 
17 березня цехи підприємства справилися з добовим завданням. Випущено 187 
кукурудзяних та 60 бурякових сівалок. 
 
1213. Щоденник виконання державного завдання // Кіровоградська правда. – 
1972. – 23 березня. – С. 1 
 Про перевиконання завдання по відвантаженню кукурудзяних та 
бурякових сівалок. Так, трудівникам села 21 березня відправлено на 76 машин 
більше, ніж передбачалося добовим графіком. 
 
1214. Щоденник виконання державного завдання // Кіровоградська правда. – 
1972. – 7 квітня. – С. 1 
 Йдеться про випуск кукурудзяних та бурякових сівалок. Всі 
механоскладальні цехи перевищили добовий графік по випуску вузлів до 
«СКНК-6». Але є й проблеми. Це – нерівномірна робота автотранспортного 
цеху, перебої в матеріально-технічному постачанні. 
 
1215. Щоденник виконання державного завдання // Кіровоградська правда. – 
1972. – 13 квітня. – С. 1 
 Підприємство значно випереджає встановлене завдання по 
відвантаженню сільському господарству посівної техніки. Хлібороби вже 
одержали на 769 кукурудзяних і на 116 бурякових сівалок більше, ніж 
передбачалося. 
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1216. Щоденник виконання державного завдання // Кіровоградська правда. – 
1972. – 23 квітня. – С. 1 
 В рахунок почесного замовлення села відправлено 12422 кукурудзяних і 
3454 бурякових сівалок, що на 1265 машин більше, ніж передбачалося графіком. 
 
1217. Щоденник виконання державного завдання // Кіровоградська правда. – 
1972. – 26 квітня. – С. 1 
 Завод поставив сільському господарству 12775 кукурудзяних та 3592 
бурякових сівалок. Відправка техніки йде з випередженням графіка. 
 

1973 
 
1218. Гарантія надійності // Кіровоградська правда. – 1973. – 17 серпня. – С. 1 : 
фото 

Про навісну сівалку цибулі-сіянки «СЛН-8А» та присвоєння державного 
Знаку якості. 

 
1219. Наша марка // Кіровоградська правда. – 1973. – 7 червня. – С. 1 

Про торгову марку заводу «Червона зірка». 
 

1220. Нова сівалка // Кіровоградська правда. – 1973. – 31 липня. – С. 4 
Про випуск нової льонової сівалки «СЗЛ-36». 
 

1221. Зінченко В. Висока оцінка / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1973. – 
17 серпня. – С. 1 

Про мітинг з нагоди присвоєння навісній сівалці цибулі-сіянки «СЛН-8А» 
державного Знаку якості. 

 
1222. Спектор Д. Якість, надійність, довговічність : На обласному семінарі 
працівників машинобудівних та металообробних підприємств / Д. Спектор // 
Кіровоградська правда. – 1973. – 29 травня. – С. 2 

Участь представників заводу в обласному семінарі та представлення 
 продукції: сівалок «СЛН-8А», «СКНК-6». 
 
1223. Червонозорівські бурякові // Кіровоградська правда. – 1973. – 18 
листопада. – С. 4 

Про нову бурякову навісну сівалку «ССТ-12». 
 

1975 
 
1224. У сім‘ї сівалок – поповнення // Кіровоградська правда. – 1975. – 16 
жовтня. – С. 1 ; Кіровоградська правда. – 1975. – 19 жовтня. – С. 4 

Про успішне завершення державних випробувань нових сівалок: СУПН-6, 
СУПН-8, ССТ-12М, ССТ-18, СО-4,2. 
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1976 
 
1225. Александров В. До трактора - богатиря /В. Александров //Кіровоградська 
правда. – 1976. – 20 листопада. – С. 3 

Про збільшення виробництва зернових сівалок для тракторів К-700, і 
зміни в технологічних процесах виготовлення сівалок СЗ-3,6. 

 
1226. Для гірських районів //Кіровоградська правда. – 1976. – 4 травня. – С. 3 

Сівалку для пунктирної сівби кукурудзи на гірських схилах створили 
співробітники Кіровоградського спеціального конструкторського бюро, і завод 
«Червона зірка» цього року випустить першу партію таких сівалок. 

 
1227. З почесним п’ятикутником //Кіровоградська правда. – 1976. – 23 липня. – 
С. 3 

Державна комісія атестувала на Знак якості анкерну сівалку для зернових 
і бобових ЗА-3,6. 

 
1228. Семенов Л. Сівалки для баштанів /Л. Семенов, М. Ножнов // 
Кіровоградська правда. – 1976. – 21 листопада. – С. 4 : фото 

Про випуск першої промислової серії нової партії навісної баштанової 
сівалки СБН-3. 
 

1977 
 
1229. Селу – посівну техніку // Кіровоградська правда. – 1977. – 8 лютого. – С. 1 

Колектив заводу «Червона зірка» нарощує випуск посівних машин. 
 

1230. Червонозорівці – рисоводам // Кіровоградська правда. – 1977. – 16 грудня. 
– С. 2: фото 

На заводі «Червона зірка» почали серійний випуск нової рисової сівалки 
СРН-3,6. 
 

1978 
 
1231. Біденко М. Універсальна, пневматична. З конвейєра заводу «Червона 
зірка» зійшла 300-та сівалка СУПН-8 / М. Біденко // Кіровоградська правда. – 
1978. – 26 липня. – С. 2 : фото 
 Сівалка СУПН-8 застосовується на сівбі кукурудзи, соняшнику та інших 
просапних культур. 
 

1979 
 
1232. Колос доль // Кіровоградська правда. – 1979. – 30 січня. – С. 2 
 Продукція заводу, а це сівалки і запасні частини до них, відправляються в 
різні куточки країни, до хліборобів, які вдячні червонозорівцям за машини. 
 
1233. У братні країни // Кіровоградська правда. – 1979. – 25 вересня. – С. 1 
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 Про дострокову відправку у Польську Народну Республіку нової партії 
сівалок СЗЛ-3,6, відзначених державним Знаком якості. 
 
1234. У співдружності з науковцями // Кіровоградська правда. – 1979. – 5 
вересня. – С. 1 
 Про співпрацю конструкторів заводу з науковцями інституту 
сільськогосподарського машинобудування, в результаті якої створено два нових 
висівних апарата. 
 

1980 
 
1235. Завод крокує у майбутнє: Праця – творчість // Кіровоградська правда. – 
1980. – 12 липня. – С. 2 

Про підвищення технічного рівня виробництва та випуск нової продукції: 
пневматичних сівалок СУПН-8, СЗО-3,6, СЗП-3,6. 
 
1236. Колісниченко Ю. Якою буде сівалка? / Ю. Колісниченко //Кіровоградська 
правда. – 1980. – 13 квітня. – С. 3 

Про успішні польові випробування дванадцятирядкової кукурудзяної 
сівалки СУПП-12 та запуск її масового виробництва на заводі «Червона зірка», 
модернізацію і підготовку до випробувань бурякової сівалки ССТ-18. 

 
1237. Крокує свято рідним краєм. Трудящі Кіровоградщини урочисто 
відзначили 63-ю річницю Великого Жовтня/ М. Брайко та ін. // Кіровоградська 
правда. – 1980. – 8 листопада. – С. 1 : фото 

Працівники заводу «Червона зірка» достроково виконали план пятирічки 
та освоїли випуск нового комбінованого агрегату КА-3,6. 
 

1982 
 
1238. Бабич М. Брак на потоці / М. Бабич, П. Лейзерович // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 21 квітня. – С. 2 
 Про недоброякісну технічну документацію на оснастку вузлів овочевої 
сівалки СО-4,2, що позначилося на складанні вузлів та втраті робочого часу на 
усунення недоліків. 
 
1239. Бабич В. Вахти червонозорівців / В. Бабич // Кіровоградська правда. – 
1982. – 12 лютого. – С. 1 
 На ударних вахтах стоїть кожен червонозорівець – іде освоєння сівалки 
СО-4,2, яка нещодавно була поставлена у виробництво. 
 
1240. Бабич М. Брак на потоці / М. Бабич, П. Лейзерович // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 21 квітня. – С. 2 
 Про недоброякісну технічну документацію на оснастку вузлів овочевої 
сівалки СО-4,2, що позначилося на складанні вузлів та втраті робочого часу на 
усунення недоліків. 
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1241. Бондарук С. На фінішній прямій / С. Бондарук // Кіровоградська правда. – 
1982. – 22 вересня. – С. 2 
 Про перші зразки широкозахватної сівалки ССТ-12Б, яка успішно 
пройшла випробування. 
 
1242. Євгененко В. Темпи зростання / В. Євгененко // Кіровоградська правда. – 
1982. – 4 березня. – С. 2 
 Про зростання темпів робіт в цехах заводу, де виготовляють основні вузли 
до овочевої сівалки СО–4,2 – двосторонні сошники. 
 
1243. Євгененко В. Ритм диктує весна / В. Євгененко // Кіровоградська правда. – 
1982. – 12 березня. – С. 1 
 Про збільшення поставок селу посівної техніки. Виконуючи почесне 
замовлення трудівників полів, завод щодня нарощує темпи випуску посівних 
машин та запасних частин до них. 
 
1244. Крятенко А. Щоб з повною віддачею / А. Крятенко // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 20 січня. – С. 1 
 Про вдосконалення сівалок СЗ-3,6 та СЗЛ-3,6, підвищення якості вузлів і 
деталей до них. 
 
1245. Курс – на нове // Кіровоградська правда. – 1982. – 12 січня. – С. 2 
 Головний інженер заводу А. П. Мунтян розповідає про роботу над 
створенням нової посівної техніки, яка забезпечить сільське господарство 
машинами, що відповідають сучасним вимогам. 
 
1246. На п’ять днів раніше // Кіровоградська правда. – 1982. – 20 березня. – С. 1 
 У рахунок почесного замовлення села відвантажено 5070 посівних 
сівалок СЗ-3,6 та 864 овочевих сівалок СО-4,2. 
 
1247. Нова сівалка // Кіровоградська правда. – 1982. – 10 січня. – С. 1 
 Про випуск нової овочевої сівалки СО-4,2. 
 
1248. Пухар Ю. Для спільної мети / Ю. Пухар // Кіровоградська правда. – 1982. 
-–5 січня. – С. 2 

Про підвищення технічного рівня посівної техніки, її надійності і 
довговічності, адже від того, яку техніку отримають трудівники полів, у великій 
мірі залежить врожай. 

 
1249. Рапорт «Червоної зірки» // Кіровоградська правда. – 1982. – 1 січня. – С. 1 
 Про дострокове завершення річної програми по реалізації посівної 
техніки. 
 
1250. Розмовами ділу не зарадиш // Кіровоградська правда. – 1982. – 10 вересня. 
– С. 2 
 Про випуск широкозахватної бурякової сівалки ССТ-12Б та спорудження 
виробничих об’єктів для налагодження ритмічного випуску нової заводської 
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продукції. 
 
1251. Складові успіху // Кіровоградська правда. – 1982. – 7 березня. – С. 1 
 Напруженим ритмом кожної робочої години відповідає завод на почесне 
замовлення сільських трудівників по випуску зернових сівалок СЗ-3,6. 
 
1252. Смиченко М. З поміткою «терміново» / М. Смиченко // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 17 лютого. – С. 2 
 Турботою про успішне виконання почесного замовлення села проникли 
всі – від слюсаря-складальника до директора, адже колектив заводу має 
відправити трудівникам полів до 1 травня 9650 зернових і овочевих сівалок. 
 
1253. Торговецький В. З сівачем чи без нього / В. Торговецький // 
Кіровоградська правда. – 1982. – 17 липня. – С. 1 
 Про підготовку до випуску машин нового покоління – широкозахватних 
сівалок точного висіву і комбінованих агрегатів. 
 
1254. Фабрика С. Особлива зміна / С. Фабрика, Л. Скиба, С. Фендич // 
Кіровоградська правда. – 1982. – 24 лютого. – С. 2 
 Про виконання почесного урядового завдання по забезпеченню 
трудівників ланів зерновою і овочевою посівною технікою. 
 
1255. Червонозорівці не підведуть // Кіровоградська правда. -– 1982. – 21 
лютого. – С. 1 
 Велике й важливе завдання виконує багатотисячний колектив заводу по 
поставці господарствам різних зон України значної кількості посівної техніки і 
запасних частин до неї. Як червонозорівці виконують це почесне замовлення 
хліборобів, йдеться в статті. 
 
1256. Шарій В. У буднях / В. Шарій // Кіровоградська правда. – 1982. – 5 
березня. – С. 2 
 У колективі ливарного цеху ковкого чавуну утвердилася добра традиція – 
достроково виконувати всі завдання по виробництву заготовок деталей до 
сільськогосподарських машин, особливо це стосується нової овочевої сівалки 
СО-4,2. 
 

1983 
 
1257. П’ятирічка, рік третій //Кіровоградська правда. – 1983. – 18 лютого – С. 1 : 
фото 

Про випуск нової дванадцятирядкової бурякової сівалки точного висіву – 
ССТ-12Б. 

 
1258. Дейнека В. Сівалка нова, проблеми старі //Кіровоградська правда. – 1983. 
– 21 червня. – С. 2 

Про випуск нової бурякової сівалки – ССТ-12Б та складності в 
технологічній послідовності. 
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1984 
 
1259. Євгененко В. На повну потужність заводу / В. Євгененко // Кіровоградська 
правда. – 1984. – 3 квітня. – С. 2 
 Про дострокове виконання плану по виробництву болтів, гвинтів, гайок, 
шпонів, шайб тощо працівниками цеху кріпильних виробів. 
 

1986 
 
1260. Хорунженко В. Про яку сівалку мріє овочівник? / В. Хорунженко // 
Кіровоградська правда. – 1986. – 8 січня. – С. 2 

Про сівалки для посіву ряду видів городніх культур СЛС-12 і СЛС-5,4. 
Ведеться розробка сівалок для пунктирного і гніздового висіву насіння перцю, 
капусти і баклажанів – СУПО-9,СУПО-6. 

 
1261. Хорунженко В. Сівалки завтрашнього дня / В. Хорунженко // 
Кіровоградська правда. – 1986. – 13 серпня. – С. 2 

Про розробку нового покоління зернотукових широкозахватних сівалок та 
впровадження системи автоматизованого проектування. 
 

1987 
 
1262. Сівалка… в портфелі? // Кіровоградська правда. – 1987. – 4 листопада. – 
С. 3 

Технічний рівень сівалок, які випускає виробниче об’єднання «Червона 
зірка», не відповідає сучасним вимогам. Гостро стоїть питання зниження 
металомісткості сівалок. 
 

1990 
 
1263. Ножнов М. Купіть сівалку! / М. Ножнов // Кіровоградська правда. – 1990. 
– 13 грудня. – С. 1 : фото 
 Про виставку-ярмарок посівної техніки, організовану науково-
виробничим об’єднанням «Грунтосівмаш» і виробничим об’єднанням по 
сівалках “Червона зірка”. 
 

1991 
 
1264. Ножнов М. Купіть сівалку / М. Ножнов // Кіровоградська правда. – 1991. – 
13 грудня. – С. 1,3 : фото 

Про спільну виставку-ярмарку посівної техніки Кіровоградського 
науково-виробничого об’єднання «Грунтосівмаш» і виробничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка». 
 

1994 
 
1265. Ножнов М. Сівалка – рекордсмен / М. Ножнов  //Кіровоградська правда. – 
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1994. – 7 липня. – С. 3 
Про сівалку СЗ-3,6А та її модифікації, яка є одночасно ювіляром, 

довгожителем та рекордсменом. 
 

1995 
 
1266. Гарас А. Вибрати було з чого / А. Гарас // Кіровоградська правда. – 1995. – 
21 грудня. – С. 1 

Спеціалісти акціонерного товариства «Червона зірка» представили на 
виставці-ярмарку посівної і ґрунтообробної техніки культиватор КРН-5,6, 
сівалки СУПН-12 «А» та СЗ-5,4 з висівною системою «Клен». 
 

1997 
 
1267. Петер Т. Як травинка крізь асфальт змушена сьогодні пробиватися через 
економічну кризу кожна виробнича новинка. Допомогти їй — допомогти 
державі / Т. Петер // Кіровоградська правда. – 1997 .– 20 листопада. – С. 2 
 Про розробку дослідного зразка самохідної косарки-плющилки. 

1998 
 
1268. Аналогів в Україні немає //Кіровоградська правда. – 1998. – 31 січня. – С. 
1 : фото 

Про випуск першого дослідного зразка косарки-плющилки, до розробки 
якої долучились заводи: «Червона зірка», «Радій», «Друкмаш», НВО «Лан», 
«Поліграфтехніка». 

 
1269. Калиновська Т. «Червону зірку» запрошують стати партнером / Т. 
Калиновська //Кіровоградська правда. – 1998. – 27 червня. – С. 1 : фото 

Про участь ВАТ «Червона зірка» у міжнародній виставці-ярмарці «Агро-
98» та пропозицію американської фірми «Кейс» про співпрацю. 

 
1270. Петер Т. Ще не вмерла промисловість. Принаймні, у нас… / Т. Петер 
//Кіровоградська правда. – 1998. – 26 листопада. – С. 1 : фото 

Про засідання координаційної ради обласної програми «Агротехніка» та 
обговорення шляхів подолання економічної кризи на ВАТ «Червона зірка» і 
випуск нових сівалок: СЗ-10,8 та УПС-12. 

 
1271. Пророк Т. Оживають заводи? Принаймні, є надія на це / Т. Пророк 
//Кіровоградська правда. – 1998. – 3 березня. – С. 1 : фото 

Самохідна косарка-плющилка проходить заводські випробування на 
території ВАТ «Червона зірка». 
 

1999 
 
1272. Підлуський І. За ніби тихою прохідною :До 125-річчя з дня заснування 
«Червоної зірки» / І. Підлуський // Кіровоградська правда. – 1999. – 11 березня. 
– С. 2 : фото 
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Про розробку нових зразків сільськогосподарських машин: сівалки для 
усіх видів просапних культур, косарки-плющилки, культиватора-
грунторозпушувача-3,9. 

 
1273. Підлуський І. Розпочато формування осі «Кіровоград-Орел» / І. 
Підлуський // Кіровоградська правда. – 1999. – 25 травня . – С. 1 : фото 

Про постачання росіянам  заводом «Червона зірка» 60 одиниць 
сільськогосподарської техніки — сівалок та культиваторів. 
 

2001 
 
1274. Бєлінський Володимир. Якість – вищої проби / Володимир Бєлінський // 
Кіровоградська правда. – 2001. – 19 червня. – С. 1 
 Про нагородження ВАТ «Червона зірка» дипломом лауреата 
загальнонаціонального конкурсу «Вища проба» за виробництво високоякісних 
та конкурентоспроможних універсальних сівалок точного висіву УПС-12. 
 
1275. Кердіваренко Олександр. Майбутній закон пройшов апробацію в 
Кіровограді / Олександр Кердіваренко // Кіровоградська правда. – 2001. – 22 
травня. – С. 1 : фото 
 Про відкриття виставково-торгового центру «Агромашсервіс», де була 
представлена сільськогосподарська техніка ВАТ «Червона зірка». 
 
1276. Крушеницький І. Посівна техніка нині «в ціні» : ВАТ «Червона зірка» / І. 
Крушеницький; І.Крушельницький // Кіровоградська правда. – 2001. – 8 
березня. – С. 1 
 
1277. Крушельницький Ігор. Кіровоградщина на «Агро-2001» представлена 
гідно / Ігор Крушельницький // Кіровоградська правда. – 2001. – 7 червня. – С. 1 
 На постійній виставці «Агро-2001», що діє в с. Чубинському Київської 
області, пройшов день Кіровоградщини. Експозиція області була представлена 
продукцією провідних машинобудівних підприємств, в тому числі і продукцією 
ВАТ «Червона зірка». 
 
1278. Техніка є. Була б погода... // Кіровоградська правда. – 2001. – 5 липня. – С. 
1 : фото 
 Про виставку сільськогосподарської техніки в 200-му цеху ВАТ «Червона 
зірка». 
 

2005 
 
1279. Сибірський успіх «Червоної зірки» // Кіровоградська правда. – 2005. – 5 
листопада. – С. 1: фото 

Наприкінці жовтня в Барнаулі проходив Головний Агропромисловий 
форум Сибіру «Достаток можливостей – урожай успіху», на якому експозиція 
Кіровоградського ВАТ «Червона зірка» викликала особливий інтерес: 
виставкові зразки покупці прямо з ярмарку повезли у свої господарства. 
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2007 
 
1280. Демчук Л. «Червона зірка»: вміти готувати і вміти подавати / Л. Демчук // 
Кіровоградська правда. – 2007. – 31 липня. – С. 2 

Працівники ЗАТ «Збутова компанія Червона зірка» провели День поля, на 
якому представили традиційні і нові моделі посівної техніки, виробленої ВАТ 
«Червона зірка». 

 
1281. «Червона зірка» на «Агро-2007» // Кіровоградська правда. – 2007. – 28 
червня. – С. 2 

Продукція, яку презентувала «Червона зірка», зацікавила споживачів 
сільськогосподарської техніки. 
  

2008 
 
1282. «Агро-2008»: кіровоградців помітили і відзначили // Кіровоградська 
правда. – 2008. – 20 червня. – С . 1 

У національному комплексі «Експоцентр України» у Києві на ювілейній 
ХХ міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро-2008» 
Кіровоградщину представляли ВАТ «Червона зірка» і ЗАТ «Гідросила Груп». 
 

2011 
 
1283. Іванова І. Диплом за дружбу та бережливу техніку / І. Іванова // 
Кіровоградська правда. – 2011. – 28 жовтня. – С. 3 : фото 

Про участь «Червоної зірки» у ХХІ міжнародній спеціалізованій виставці 
машин, устаткування і технологій для АПК у Кишиневі. 
 

2014 
 
1284. Іванова Ірина. Понад півтисячі кіровоградців прийшли на День відкритих 
дверей «Червоної зірки» / Ірина Іванова // Кіровоградська правда. – 2014. – 15 
квітня. – С. 4 : фото 

Кіровоградцям показали сільськогосподарську техніку та цехи заводу 
«Червона зірка». 
 

V. СУМІЖНА ПРОДУКЦІЯ. ТОВАРИ НАРОДНОГО ВЖИТКУ. 
 

1979 
 
1285. Спектор Д. Товар лицем / Д. Спектор // Кіровоградська правда. – 1979. – 3 
жовтня. – С. 1 
 Про обласну виставку товарів народного споживання, в якій приймають 
участь провідні підприємства області. Але на стенд заводу «Червона зірка» 
лунають нарікання: і асортимент обмежений, і питома вага товарів культурно-
побутового призначення незначна. 
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1286. Товари для нашого дому // Кіровоградська правда. – 1979. – 28 серпня. – 
С. 1 
 Про товари масового попиту для населення, які виготовляють провідні 
підприємства міста. Але є багато нарікань, що ряд заводів, які мають потужний 
технічний потенціал, не справляються із поставленими завданнями, в тому 
числі і завод «Червона зірка». 
 

1981 
 
1287. Ципін В. Кому багато дано...Що заважає «Червоній зірці» знайти своє 
обличчя у виробництві товарів народного споживання / В. Ципін // 
Кіровоградська правда. – 1981. – 28 квітня. – С. 3 
 Стаття розповідає про недостатній асортимент товарів народного 
споживання на заводі «Червона зірка», а також про доцільність випуску 
пластмасових лицарів та чеканки «Каравела». 
 

1982 
 
1288. Корінний М. Відходи – не завжди брухт / М. Корінний // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 5 серпня. – С. 3 
 Про необхідність активнішого використання відходів металу для випуску 
товарів народного вжитку. 
 
1289. Який вклад потужного підприємства? // Кіровоградська правда. – 1982. – 
28 грудня. – С.3 
 Про відставання заводу у виробництві товарів широкого вжитку та 
поліпшення організаторської роботи по нарощуванню темпів їх випуску. 
 

1989 
 

1290. Бджолярі чекають причепа //Кіровоградська правда. – 1989. – 12 серпня. – 
С. 2 

Про випуск причепів до легкових автомобілів, призначених для 
перевезення вуликів. 

 
1291. Селезень В. Товари для народу – товари для себе / В. Селезень 
//Кіровоградська правда. – 1989. – 11 квітня. – С. 2 

Про освоєння виробничим об’єднанням «Червона зірка» малогабаритної 
пральної машини «Зірочка» та випуск понад 60 найменувань товарів для 
народу: господарсько-побутового, спортивного , культурно-побутового та 
будівельного призначення. 

 
1990 

 
1292. Бєлінський В. Світить, та не гріє / В. Бєлінський // Кіровоградська правда. 
– 1990. – 22 лютого. – С. 1 
 Про причини, що гальмують випуск пральної машини «Зірочка». 
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1293. Бєлінський В. Коли ж засяє «Зірочка» / В. Бєлінський // Кіровоградська 
правда. – 1990. – 6 травня. – С. 2 
 Пральна машина у кожному домі стала незамінною. Однак, як і багато 
інших товарів, вона потрапила до розряду дефіцитів. Що заважає 
червонозорівцям налагодити випуск пральних машин? Про це йде мова в статті. 
 

1991 
 
1294. Бєлінський В. «Зірочка» з грузинським акцентом / В. Бєлінський // 
Кіровоградська правда. – 1991. – 18 червня. – С. 1 
 У виробничому об’єднанні «Червона зірка» освоєно виробництво нової 
пральної машини «Зірочка-2». Про проблеми та труднощі, з якими стикалися 
виробничники, зокрема про поставку комплектуючих деталей до пральної 
машини, йдеться мова в статті. 
1295. Щоб не згасла «Зірочка» // Кіровоградська правда. – 1991. – 3 січня. – С. 2 
 Про проблеми випуску пральної машини «Зірочка» кореспонденту газети 
«Кіровоградська правда» дає відповідь заступник головного інженера 
виробничого об’єднання «Червона зірка» В. В. Торговецький. 

 
1992 

 
1296. Все для вас – «Червона зірка» //Кіровоградська правда. – 1992. – 24 
березня. – С. 4 

Про надання послуг по проектуванню , виготовленню та монтажу з металу 
різних виробів ( тара, ворота, гаражі) та устаткування для тваринництва. 

 
1297. Механоскладальний цех № 18 //Кіровоградська правда. – 1992. – 20 
жовтня. – С. 3 : фото 

Про обладнання нової дільниці по випуску гальмівних шлангів, циліндрів, 
задніх гальм та інших запчастин для «Жигулів» та «Москвича». 

 
1994 

 
1298. «Інгул» червонозорівський //Кіровоградська правда. – 1994. – 26 березня – 
С. 2 : фото 

Про виробництво пилососів «Інгул»  в механоскладальному цеху № 4. 
 

VІ. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА 
КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ЗАВОДУ 

 
1947 

 
1299. Миколаєнко С. Ветерани праці / С. Миколаєнко // Кіровоградська правда. 
– 1947. – 14 грудня. – С. 4 
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1300. Сухарев М. Істотні недоліки масово-політичної роботи на заводі «Червона 
зірка» / М. Сухарев // Кіровоградська правда. –1947. – 16 квітня. – С. 5 
  Стаття розповідає про недостатню масово-політичну роботу 
парторганізації заводу «Червона зірка». 
 

1948 
 
1301. Владимирова М. Про їдальні та чайні / М. Владимирова, Г. Георгієв // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 29 вересня. – С. 3 

Йдеться про роботу закладів громадського харчування у Кіровограді, 
зокрема й про роботу їдальні й буфету заводу «Червона зірка». 
 
1302. Врадій К. Цінна ініціатива заводських комсомольців / К. Врадій // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 12 червня. – С. 3 

Комсомольський комітет заводу «Червона зірка» розглянув питання 
культурного дозвілля молодих робітників. Вирішено щомісяця організовувати 
відвідування історичних місць області. 
 
1303. Гончаров П. Слово пропагандиста / П. Гончаров // Кіровоградська правда. 
– 1948. – 1 жовтня. – С. 3 

Керівник гуртка парторганізації заводу «Червона зірка», пропагандист. П. 
Гончаров розповідає про свою роботу керівника гуртка парторганізації по 
вивченню історії ВКП(б). 
 
1304. Кальчинська Т. Агітатор на заводській дільниці / Т. Кальчинська // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 5 травня. – С. 3 

Йдеться про суспільну діяльність майстра заготівельної дільниці 
ковальського цеху заводу «Червона зірка» Михайла Неймарка як агітатора. 
 
1305. Покотило Н. Навчання в гуртку / Н. Покотило // Кіровоградська правда. – 
1948. – 30 червня. – С. 3 

Автор статті, пропагандист парторганізації заводу «Червона зірка», 
розповідає про роботу гуртка по вивченню короткого курсу історії ВКП(б). 
 
1306. Поліпшити побутові умови робітників / О. Лунєв, А. Жаботенко, В. 
Монастирська // Кіровоградська правда. – 1948. – 18 грудня. – С. 3 

Рейдова бригада газети «Кіровоградська правда» у складі: О. Лунєв, А. 
Жаботенко, В. Монастирська здійснили рейд по робітничих гуртожитках заводу 
«Червона зірка» з метою дізнатися про побутові умови, в яких проживають 
молоді робітники. 
 
1307. Путівки на курорти і в будинки відпочинку // Кіровоградська правда. – 
1948. – 30 квітня. – С. 4 

Йдеться про відпочинок і оздоровлення робітників заводу «Червона 
зірка». 
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1308. Ратушний М. Обирають кращих виробничників / М. Ратушний // 
Кіровоградська правда. – 1948. – 26 листопада. – С. 2 

Про звіти і вибори профспілкових органів на заводі «Червона зірка». 
 

1949 
 
1309. Більше уваги побутові молодих робітників // Кіровоградська правда. – 
1949. – 20 липня. – С. 4 

Про недоліки гуртожитків заводу «Червона зірка». 
 
1310. Барбар Г. В тісному зв'язку з масами / Г. Барбар // Кіровоградська правда. 
– 1949. – 13 липня. – С. 2 

Про проведення політичної роботи на дільницях та роль стахановців, 
комсомольців у згуртуванні активів заводу. 
 
1311. Барильченко С. Могучий голос / С. Барильченко // Кіровоградська правда. 
– 1949. – 2 жовтня. – С. 2 

Стаття містить відгуки та враження головного технолога заводу 
Барильченка С. про Всесоюзну конференцію прихильників миру, що відбулася в 
Москві 25-27 серпня 1949 року. 
 
1312. Бланк С. Деякі зауваження щодо підготовки трудових резервів/ С. Бланк, 
М. Липчак // Кіровоградська правда. – 1949. – 13 вересня. – С. 2 

Про пропозиції та зауваження від колективу «Червоної зірки» до 
працівників ФЗН № 2 і ремісничого училища № 1. 
 
1313. Вихованці училища // Кіровоградська правда. – 1949. – 16 лютого. – С. 2 

Про випускників ремісничого училища № 1, що працюють на заводі 
«Червона зірка». 
 
1314. Галушко М. В гості до чорноморців / М. Глушко // Кіровоградська правда. 
– 1949. – 23 липня. – С. 2 

Про делегацію кращих працівників заводу, яких було запрошено до частин 
Чорноморського флоту на святкування Дня військово-морського флоту. 
 
1315. Горло А. Що показав громадський огляд устаткування / А Горло // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 22 березня. – С. 3 

Про результат громадської перевірки верстатного та енергетичного 
устаткування та організацію зміцнених ремонтних бригад для цехів. 
 
1316. Громадський огляд техніки безпеки і охорони праці // Кіровоградська 
правда. – 1949. – 4 грудня. – С. 2 

Про проведення місячника громадського огляду техніки безпеки і охорони 
праці на заводі. 
 
1317. Заводський зліт молодих стахановців // Кіровоградська правда. – 1949. – 
22 січня. – С. 4 
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1318. Звіти і вибори профорганів заводу «Червона зірка» // Кіровоградська 
правда. – 1949. – 29 липня. – С. 4 

Про проведення звітно-виробничої кампанії профспілкових органів та 
створення 10 нових профгруп. 
 
1319. Ільяшенко Л. Автомотоклуб / Л. Ільяшенко // Кіровоградська правда. – 
1949. – 16 липня. – С. 2 

Про клуб як консультаційний та навчальний центр. Найкращі учні – І. 
Політун, В. Партика – робітники заводу «Червона зірка». 
 
1320. Ільяшенко Л. Екскурсія на завод / Л. Ілляшенко // Кіровоградська правда. 
– 1949. – 13 лютого. – С. 4 

Про ознайомлення курсантів обласної школи по перепідготовці керівних 
колгоспних кадрів з виробничими успіхами колективу «Червоної зірки» 
 
1321. Кальчинська Т. В заводській партійній школі / Т. Кальчинська // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 9 квітня. – С. 2 

У статті міститься інформація про проведення бесід, уроків, лекцій для 
працівників заводу з метою збагачення слухачів теоретичними знаннями з 
географії та історії. 
 
1322. Каса взаємодопомоги на заводі // Кіровоградська правда. – 1949. – 15 
січня. – С. 4 

Про організацію каси взаємодопомоги на заводі «Червона зірка». 
 
1323. Лобода Р. Виховне значення комсомольських доручень / Р. Лобода // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 9 жовтня. – С. 2 

Про комсомольські організації, що створені в цехах заводу, їх плани 
роботи та звіти по виконаних дорученнях. 
 
1324. Мітинг трудящих Кіровограда // Кіровоградська правда. – 1949. – 9 січня. 
– С. 1 

Про проведення спільного мітингу трудящих заводів: «Червона зірка», 
«Більшовик», «Червоний Профінтерн», швейної фабрики та масложиркомбінату, 
присвячений п'ятим роковинам з дня визволення радянськими військами міста 
від німецько-фашистських загарбників. 
 
1325. Надаховський М. Кріпити шефський зв'язок між заводами і МТС / М. 
Надаховський // Кіровоградська правда. – 1949. – 9 квітня. – С. 2 

Про активну шефську підтримку МТС підприємствами міста, в тому числі 
і колективом заводу «Червона зірка»,  та надання допомоги в підготовці 
тракторного парку до весняних робіт. 
 
1326. Підготовка до обласного свята школярів // Кіровоградська правда. – 1949. 
– 19 червня. – С. 2 

Про проведення екскурсії для школярів цехами  заводу «Червона зірка». 
 



159 

1327. Першотравень у Кіровограді // Кіровоградська правда. – 1949. – 4 травня. 
– С. 2 

Про святкування і проведення травневої демонстрації в Кіровограді та 
участь в ній робітників заводу «Червона зірка». 
 
1328. Ратушний М. Заводська технічна бібліотека / М. Ратушний // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 15 лютого. – С. 4 

Про відновлення та поповнення фонду технічної бібліотеки заводу 
«Червона зірка». 
 
1329. Ратушний М. Задовільнити вимоги трудящих селища / М. Ратушний // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 3 листопада. – С. 3 

Про вимогу робітників заводу «Червона зірка», що проживають в селищі 
Нова Некрасівка, відкрити магазин та організувати червоний куток. 
 
1330. Розвивати почуття нового, сміливо дерзати, бути повноцінними 
радянськими спеціалістами // Кіровоградська правда. – 1949. – 25 жовтня. – С. 2 

Про перспективи залучення молодої технічної інтелігенції заводу до 
активної громадсько-політичної роботи на підприємстві. 
 
1331. Савельєв К. Велика сила досвіду роботи бригад комсомольського 
контролю / К. Савельєв // Кіровоградська правда. – 1949. – 5 січня. – С. 3 

В статті розповідається про досвід створення і комплектування бригад 
комсомольського контролю, які відіграють важливу роль у поліпшенні умов 
праці та кращій організації робочого місця. 
 
1332. Салій Н. Піднести рівень організаційно-партійної і політичної роботи / Н. 
Салій // Кіровоградська правда. – 1949. – 5 липня. – С. 2 

Про поліпшення організаторської та виховної роботи парторганізаціями 
цехів та відділів заводу та про їхнє сприяння успіхам у виробничих процесах. 
 
1333. Семінар агітаторів // Кіровоградська правда. – 1949. – 7 вересня. – С. 1 

Про проведення семінару, присвяченого підсумкам Всесоюзної 
конференції прихильників миру. 
 
1334. Семінар керівників цехових комітетів профспілки // Кіровоградська 
правда. – 1949. – 29 січня. – С. 4 

Про проведення 40-годинного семінару для голів цехових комітетів 
профспілки та їх заступників. 
 
1335. Стороженко І. Пропагуємо передовий досвід / І. Стороженко  // 
Кіровоградська правда. – 1949. – 13 липня. – С. 2 

Про перевиконання виробничих норм слюсарною дільницею та 
поширення передового досвіду на виробничих нарадах та десятихвилинках. 
 
1336. Технічний лекторій // Кіровоградська правда. – 1949. – 4 грудня. – С. 2 

Про роботу технічного лекторію при клубі заводу «Червона зірка». 
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1337. Урочисті збори жінок заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 
1949. – 9 березня. – С. 1 

Про проведення урочистих зборів жінок-робітниць заводу «Червона 
зірка» в театрі ім. С. М. Кірова 
 

1950 
 
1338. Барбар Георгій. Партійний вплив на дільниці / Георгій Барбар // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 16 вересня. – С. 2 
 Про роботу партійної організації механічного цеху заводу. 
 
1339. Бухарин П. На вахті миру / П. Бухарин // Кіровоградська правда. – 1950. – 
9 серпня. – С. 3 
 Мова йде про відзначення Всесоюзного Дня фізкультурника 
спортсменами колективу інструментального цеху заводу на честь стаханівської 
вахти миру. 
 
1340. Гайдаєнко М. Партійне бюро і комуністи / М. Гайдаєнко // Кіровоградська 
правда. – 1950. – 16 вересня. – С. 2 
 Про роботу партійної організації конструкторського бюро та 
експериментального цеху заводу. 
 
1341. Голос червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1950. – 31 жовтня. – С. 
2 
  Про мітинг, присвячений підсумкам роботи Другої Всесоюзної 
конференції прихильників миру, що відбувся в деревообробному цеху заводу. 
 
1342. Дулін В. Вільна праця / В. Дулін, І. Носенко, О. Марковський // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 5 грудня. – С. 3 
 Про створення умов для творчої праці, де кожний робітник почуває себе 
господарем виробництва, а це розвиває свідомість та відповідальність перед 
країною. 
 
1343. Купрін В. В авангарді виробничників / В. Купрін // Кіровоградська правда. 
– 1950. – 18 листопада. – С. 3 
 Про боротьбу робітників та інженерно-технічних працівників за 
дострокове виконання післявоєнної п’ятирічки, яку очолила партійна 
організація заводу. 
 
1344. Купрін В. Доб’ємося високої якості політнавчання / В. Купрін // 
Кіровоградська правда. – 1950. – 1 жовтня. – С. 2 
 Йдеться про партійну організацію заводу, яка приділяє максимум уваги 
підвищенню ідейного рівня і політичної підготовки комуністів, комсомольців та 
безпартійних активістів. 
 
1345. Родохлєб М. Палкі патріоти / М. Родохлєб // Кіровоградська правда. – 
1950. – 15 грудня. – С. 3 
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 Про кращих посланців заводського колективу, кандидатів в депутати до 
Кіровоградської обласної та міської рад. 
 
1346. Сухер М. На вахті миру / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1950. – 29 
жовтня. – С. 3 
 Про підписання Стокгольмської Відозви про мир та одностайне рішення 
колективу ковальсько-пресувального цеху підтримати цей документ. 
 

1951 
 
1347. Айбіндер А. На честь будівництва Каховської ГЕС / А. Айбіндер // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 14 березня. – С. 4 

Про стаханівську вахту робітників складального цеху, присвячену 
будівництву Каховської гідроелектростанції. 
1348. Багатотиражна газета «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1951. – 
23 березня. – С. 2 

Про зміст першого номера газети «Червона зірка», яка вийшла 22 березня 
1951року. 
 
1349. Багатотиражка машинобудівників // Кіровоградська правда. – 1951. – 28 
вересня. – С. 2 

Про успіхи та недоліки роботи колективу газети «Червона зірка». 
 
1350. Бондаренко Є. Незабутні зустрічі / Є. Бондаренко // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 10 серпня. – С. 3 

Про зустріч працівників заводу «Червона зірка» з артистами російського 
драматичного театру ім. М. Ю. Лермонтова. 
 
1351. В гості до чорноморців // Кіровоградська правда. – 1951. – 28 липня – С. 2 

Про відвідування делегацією заводу «Червона зірка» підшефної частини 
Чорноморського флоту під час святкування Дня військово-морського флоту 
СРСР. 
 
1352. Гаркуша Я. Заводська багатотиражка / Я. Гаркуша // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 5 травня. – С. 3 

В статті розповідається про випуск сьомого номеру газети «Червона 
зірка», в якій описано передовий досвід працівників ливарного цеху, та 
представлено нові рубрики: «Нам пишуть», «Заводські новини», «Фізкультура і 
спорт», «Книжкова полиця». 
 
1353. Гуляницький Т. Уважно ставитися до потреб споживача / Т. Гуляницький, 
П. Павлюк, І. Шевченко // Кіровоградська правда. – 1951. – 27 березня. – С. 2 

В статті розповідається про перевірку рейдовою бригадою працівників 
заводу «Червона зірка» магазинів Кірзмішторгу. 
 
1354. Збори комсомольського активу заводу // Кіровоградська правда. – 1951. – 
18 жовтня. – С. 3 
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Про проведення зборів комсомольського активу, на яких обговорювались 
питання ідеологічної роботи серед молодих робітників заводу. 
 
1355. Іванов О. Всенародне піклування /О. Іванов // Кіровоградська правда. – 
1951. – 1 червня. – С. 2 

Як колектив «Червоної зірки» піклується про дітей  працівників заводу. 
 
1356. Каламурза Б. По три змінні норми / Б. Каламурза // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 25 вересня. – С. 2 

Про несення почесної вахти миру електрозварювальниками складального 
цеху № 2. 
 
1357. Катеринюк Г. Активізувати роботу профгрупоргів / Г. Катеринюк // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 3 червня. – С. 2 

В статті розповідається про роботу профорганізаторів, як активних 
помічників цехових та заводських комітетів у вихованні членів профспілки. 
 
1358. Кучин В. Таланти одного цеху / В. Кучин // Кіровоградська правда. – 1951. 
– 10 квітня. – С. 3 

В статті розповідається про гурток художньої самодіяльності ковальсько-
пресового цеху, в якому робітники заводу займаються хоровим співом та грою 
на музичних інструментах. 

  
1359. Кучин В. Коли відсутня ініціатива в роботі / В. Кучин, Г. Саприкін, О. 
Червоненко // Кіровоградська правда. – 1951. – 18 липня. – С. 3 

В статті розповідається про незадовільну роботу бібліотеки клубу ім. 
Жовтня, яка обслуговує робітників та інженерно-технічних працівників заводу 
«Червона зірка». 
 
1360. Лалак Г. Партбюро після виборів / Г. Лалак // Кіровоградська правда. – 
1951. – 27 березня. – С. 2 

Про засідання партійного бюро, на якому обговорювалися недоліки 
наочної агітації в цехах і відділах заводу. 
 
1361. Лалак Г. Безмежна любов і відданість / Г. Лалак // Кіровоградська правда. 
– 1951. – 4 травня. – С. 2 

Про проведення мітингу робітниками механічного цеху, присвяченого 
Постанові уряду про випуск Державної позики розвитку народного 
господарства. 
 
1362. Малий Г. Радянський робітник / Г. Малий // Кіровоградська правда. – 
1951. – 5 грудня. – С. 2 

В статті описується відданість роботі людей, фото яких прикрашають 
обласну Дошку пошани. 
 
1363. Меркулов О. Машинобудівники відповідають на заклик краматорців / О. 
Меркулов // Кіровоградська правда. – 1951. – 9 березня. – С. 4 
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Про рішення робітників та інженерів заводу підтримати колектив 
Краматорського машинобудівного заводу в посиленні допомоги колгоспам 
Аджамського району та поліпшенні організаційної і культурно-освітньої роботи 
серед хліборобів. 
 
1364. Одностайна воля машинобудівників // Кіровоградська правда. – 1951. – 4 
вересня. – С. 2 

Про підтримку в усіх цехах заводу «Червона зірка» Звернення Всесвітньої 
Ради Миру про укладення Пакту Миру між п’ятьма великими державами – 
США, Англією, Францією, Китаєм, СРСР. Колектив заводу вирішив поставити 
свої підписи під Зверненням. 

  
1365. Осипов Н. 3-4 норми за зміну / Н. Осипов // Кіровоградська правда. – 
1951. – 9 вересня. – С. 2 

В статті автор розповідає про рішення робітників нести трудову вахту 
миру. 
 
1366. Осипов Н. Червоний куток на замку / Н. Осипов // Кіровоградська правда. 
– 1951. – 15 грудня. – С. 3 

Про прагнення молоді культурно проводити своє дозвілля, але в цьому їм 
перешкоджає той факт, що бібліотека і червовий куток постійно зачинені і 
гурткова робота не ведеться. 
 
1367. Проніна Л. Після повернення / Л. Проніна // Кіровоградська правда. – 
1951. – 22 травня. – С. 2 

В статті автор розповідає про результати перебування делегації 
червонозорівців у Каховці та укладення договору про змагання між 
комсомольсько-молодіжною бригадою механічного цеху заводу та 
будівельниками Каховської гідроелектростанції. 
 
1368. Стаханівська праця молоді // Кіровоградська правда. – 1951. – 2 грудня. – 
С. 1 

Про поширення в усіх цехах заводу «Червона зірка» соціалістичного 
змагання до Дня Сталінської Конституції. 
 
1369. Столяренко К. Вільна і радісна праця / К. Столяренко // Кіровоградська 
правда. – 1951. – 6 листопада. – С. 3 

В статті розповідається про стаханівську вахту миру та заклик робітників 
заводу – «Невтомною працею зміцнювати мир». 
 
1370. Сухер М. Трудова вахта червонозорівців / М. Сухер // Кіровоградська 
правда. - 1951. – 26 вересня. - С. 3 

В статті розповідається про трудову вахту миру та перевиконання норми 
працівниками заводу на 250-270 %. 
 
1371. Чепурний М. Партком і цехові організації / М. Чепурний, І. Гречаєв // 
Кіровоградська правда. – 1951. – 17 серпня. – С. 2 
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Про роботу партійного комітету при заводі і поліпшення політичної 
роботи серед робітників, піднесення  боєздатності первинних парторганізацій в 
цехах. 
 
1372. Школа передового досвіду // Кіровоградська правда. – 1951. – 14 жовтня. – 
С. 1 

Про організацію та проведення обласної сільськогосподарської виставки 
новинок машин в павільйоні «Червоної зірки». 
 

1952 
 
1373. Алдошин В. Славна сторінка історії нашої Батьківщини / В. Алдошин // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 31 травня. – С. 3 

Стаття бригадира обрубного відділення ливарного цеху сірого чавуну про 
кінофільм «Незабутній 1919 рік». 
 
1374. Бібик Я. Добрі наслідки / Я. Бібик // Кіровоградська правда. – 1952. – 6 
червня. – С. 2 

Стаття заступника секретаря заводського партійного комітету про 
політичну освіту в цехах. 
 
1375. Братславська М. Екскурсія на завод / М. Братславська // Кіровоградська 
правда. – 1952. – 24 грудня. – С. 3 

Повідомлення про екскурсію до заводу восьмикласниць середньої школи 
№ 31. 
 
1376. В будинку відпочинку заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 
1952. – 16 липня. – С. 4 

Виробничники з різних областей України та братніх республік проводять 
свою відпустку в будинку відпочинку заводу «Червона зірка». 
 
1377. Висока активність комуністів // Кіровоградська правда. – 1952. – 6 
вересня. – С. 2 

Про збори первинної партійної організації щодо обговорення матеріалів 
до ХІХ з’їзду ВКП (б). 
 
1378. Голубкова Є. Задовольнити запити жінок-матерів / Є. Голубкова // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 16 липня. – С. 3 

Стаття голови жіночої ради заводу щодо створення на заводі кімнати для 
матерів-годувальниць. 
 
1379. Гольдштейн П. Активність виробничників / П. Гольдштейн // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 30 серпня. – С. 1 

Стаття техніка заводу про агітаційно-масову роботу на дільницях та в 
бригадах червонозорівців. 
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1380. Давиденко М. Лекціійна пропаганда на заводі / М. Давиденко // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 13 квітня. – С. 2 

В статті завідуючого парткабінетом заводу мова йде про роботу партійної 
організації, зокрема про лекційну пропаганду. 
 
1381. Делятинський М. Обминаючи корінні питання виробництва / М. 
Делятинський // Кіровоградська правда. – 1952. – 22 липня. – С. 2 

Про звітно-виборчі збори парторганізації деревообробного цеху заводу та 
про недоліки в її роботі. 
 
1382. Дученко В. Більше уваги вихованню кандидатів партії / В. Дученко // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 24 вересня. – С. 2 

Стаття секретаря партійної організації складального цеху № 2, в якій 
розглядаються доповнення до проекту зміненого Статуту партії. 
1383. Жилі будинки для робітників // Кіровоградська правда. – 1952. – 18 
травня. – С. 4 
 Про будівництво чотириповерхового жилого будинку на розі вулиць Карла 
Маркса та Шевченка для робітників заводу. 
 
1384. Катеринич Є. Дітям – здоровий і цікавий відпочинок / Є. Катеринич // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 13 липня. – С. 3 
 Стаття про організацію дозвілля дітей червонозорівців під час літніх 
канікул. 
 
1385. Кіровоградська здравниця // Кіровоградська правда. – 1952. –7 червня. – 
С. 4 : фото 
 Про відпочинок червонозорівців в будинку відпочинку «Червона зірка», 
який  розташований поблизу міського саду. 
 
1386. Лекції читають стахановці // Кіровоградська правда. – 1952. – 15 лютого. – 
С. 3 
 В статті мова йде про підвищення кваліфікаційного та культурного рівня 
червонозорівців. 
 
1387. Макашин А. Творча зустріч на заводі / А. Макашин // Кіровоградська 
правда. – 1952. – 6 червня. – С. 4 
 Про творчу зустріч на заводі з артистами Івановського драматичного 
театру. 
 
1388. Миколаєнко С. Боротися за високі виробничі показники / С. Миколаєнко // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 20 серпня. – С. 3 

Про звітно-виборні збори парторганізації заводу. 
 
1389. Надутенко І. Чудові будинки для трудящих / І. Надутенко // 
Кіровоградська правда. – 1952. – 2 грудня. – С. 2 

Стаття майстра деревообробного цеху про житлове будівництво для 
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червонозорівців. 
 
1390. Невпинне поліпшення добробуту робітників // Кіровоградська правда. – 
1952. – 15 лютого. – С. 3 

Про щорічне розширення житлового фонду заводу та забезпечення 
працівників житлом. Також мова йде про охорону здоров’я та організацію 
відпочинку робітників. 

 
1391. Хороша організація роботи гуртка // Кіровоградська правда. – 1952. – 3 
лютого. – С. 2 

Про роботу пропагандистського гуртка по розширенню політичного 
кругозору робітників заводу. 
 

 
1953 

 
1392. Барбар Г. До нового піднесення партійної освіти / Г. Барбар // 
Кіровоградська правда. – 1953. – 30 вересня. – С. 2 

В статті йдеться про зростання ідейного рівня працівників механічного 
цеху заводу «Червона зірка», завдячуючи досконалій роботі парторганізації. 
 
1393. Делятинський М. В дусі непримиренності до хиб. На звітно-виробничих 
зборах парторганізації другого складального цеху заводу «Червона зірка» / М. 
Делятинський // Кіровоградська правда. – 1953. – 28 серпня. – С. 2 

Аналізуючи причини відставання складального цеху, керівництво та 
партійна організація вносили ділові пропозиції, спрямовані на використання 
внутрішніх резервів цеху по підвищенню продуктивності праці, поліпшенню 
якості продукції. 
 
1394. Істотні недоліки заводської газети // Кіровоградська правда. – 1953. – 1 
лютого . – С. 3 
 Газета не націлює парторганізації на глибоке вивчення найважливіших 
партійних документів, уникає друкування ґрунтовних статей на партійні теми. 
 
1395. Караманов М. Політичне навчання — в центрі уваги парткому / М. 
Карманов // Кіровоградська правда. – 1953. – 20 лютого . – С. 3 
 Стаття розкриває важливість партійної освіти на заводі, що сприяє  
успішній роботі цехів та виконанню плану. 
 

1954 
 
1396. Зайцев Л. Наслідуємо приклад москвичів / Л. Зайцев // Кіровоградська 
правда. – 1954. – 14 квітня. – С. 2 
 Секретар парткому заводу «Червона зірка» про роль партійної організації 
в мобілізації працівників на успішне виконання виробничих планів та взятих 
соціалістичних зобов’язань. 
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1397. Зацеркляна Н. Школа передових методів праці / Н. Зацеркляна // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 13 квітня. – С. 3 
 Автор розповідає про свою участь в роботі XII з’їзду комсомолу та про 
завдання, яке стоїть перед молоддю заводу – освоєння і випуск новітньої 
техніки для сільського господарства. 
 
1398. Збори жінок заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1954. – 10 
квітня. – С. 2 
 Про збори робітниць та інженерно-технічних працівниць, на яких 
обговорили діяльність жіночої ради заводу та намітили конкретні заходи до 
пожвавлення її роботи. 
 
1399. Зінов’єв І. Поліпшувати профспілкову роботу / І. Зінов’єв // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 25 грудня. – С. 3 
 Про звіти й вибори у профспілкових організаціях заводу, критику наявних 
недоліків, відірваність цехових комітетів від мас, занедбаність організаційно-
масової роботи. 
 
1400. Змачинський Ю. Спортсмени заводу / Ю. Змачинський // Кіровоградська 
правда. – 1954. – 18 липня. – С. 3 
 Йдеться про цікаві фізкультурні колективи, яких налічується на заводі 18. 
Спортсмени з успіхом захищають честь товариства «Торпедо» на обласних і 
союзних змаганнях.  
 
1401. Зустріч на заводі // Кіровоградська правда. – 1954. – 22 жовтня. – С. 3 
 Про зустріч молодих поетів Кіровоградщини з робітниками та інженерно-
технічними працівниками механоскладального цеху № 3. 
 
1402. Компан І. Н. Підвищувати продуктивність праці / І. Н. Компан // 
Кіровоградська правда. – 1954. – 24 листопада. – С. 2 
 Про роботу редколегії стінгазети «Пресовщик». 
 
1403. Прагнення червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1954. – 16 березня. 
– С. 2 

Про активну участь працівників заводу у виборах до Верховної Ради 
СРСР. 
 
1404. Слово машинобудівників // Кіровоградська правда. – 1954. – 4 грудня. – С. 
2 
 Про підтримку робітниками деревообробного цеху заводу Європейської 
Декларації по гарантуванню миру і безпеки в Європі. 
 
1405. Спектор Д. На звітно-виборних зборах парторганізації заводу «Червона 
зірка» / Д. Спектор // Кіровоградська правда. – 1954. – 5 грудня. – С. 3 
 Про роль партійної організації в досягненнях заводу. Поряд з 
досягненнями було висловлено багато критичних зауважень в роботі парткому. 
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1406. Тендюк Л. Загальне схвалення / Л. Тендюк // Кіровоградська правда. – 
1954. – 10 червня. – С. 1 
 Про багатолюдний мітинг машинобудівників, які одностайно схвалюють 
рішення уряду про випуск нової Державної позики розвитку народного 
господарства СРСР. 
 
1407. Шиш І. Життя вимагає / І. Шиш // Кіровоградська правда. – 1954. – 15 
грудня. – С. 3 
 Читач-робітник, електозварювальник заводу, висловлює своє побажання 
радянським письменникам з нагоди відкриття II Всесоюзного з’їзду 
письменників – писати більше цікавих книг про робітничий клас. 
 

 
1955 

 
1408. Бєлявін Ф. Невпинно поліпшувати керівництво партійною освітою / Ф. 
Бєлявін // Кіровоградська правда. – 1955. – 26 серпня. – С. 2 
 
1409. Діденко П. Краще організувати навчання кадрів / П. Діденко // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 20 вересня. – С. 2 
 
1410. Залавський Г. Профспілкову роботу – на вищий рівень / Г. Залавський // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 14 грудня. – С. 3 
 
1411. Іванов М. Перед вимогливим глядачем / М. Іванов // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 19 лютого. – С. 3 

Про виступи колективу художньої самодіяльності клубу заводу «Червона 
зірка» 
 
1412. Козлова Л. На чолі колективу / Л. Козлова // Кіровоградська правда. – 
1955. – 26 листопада. – С. 3 

Про роботу партійної організації ковальсько-пресового цеху. 
 
1413. Кольц О. Провідник партійного впливу / О. Кольц // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 24 квітня. – С. 2 
 
1414. Либа Ф. Наші претензії / Ф. Либа // Кіровоградська правда. – 1955. – 8 
січня. – С. 2 

Про недоліки роботи парторганізації на заводі «Червона зірки». 
 
1415. На звітно-виборних партійних зборах // Кіровоградська правда. – 1955. – 
17 серпня – С. 2 
 
1416. Неменов І. Одностайна воля / І. Неменов // Кіровоградська правда. – 1955. 
– 9 серпня. – С. 1 

Про прагнення працівників заводу «Червона зірка» внести посильний 
вклад у всенародну справу миру. 
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1417. Осипов М. Не забувати про культурно-побутові запити робітничої молоді / 
М. Осипов // Кіровоградська правда. – 1955. – 24 травня. – С. 3 
 
1418. Петричук Г. Поєдную навчання з роботою / Г. Петричук // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 21 червня. – С. 2 
 
1419. Письменники в Кіровограді // Кіровоградська правда. – 1955. –18 червня – 
С. 4 

Про зустріч працівників заводу «Червона зірка» з письменниками П. 
Сєвєровим і С. Гордєєвим. 
 
1420. Синицький М. Благоустроїмо наше місто / М. Свиницький // 
Кіровоградська правда. – 1955. – 9 квітня – С. 4 
 
1421. Святкування в області // Кіровоградська правда. – 1955. – 4 травня – С. 3 

Про участь в параді працівників заводу «Червона зірка» 
 
1422. Стрелецький В. Знову за верстатом / В. Стрелелький // Кіровоградська 
правда. – 1955. – 9 травня – С. 3 

Про працю рядових робітників заради збереження миру. 
 
1423. Столяренко К. Самовідданою працею зміцнюватимемо мир / К. Скляренко 
// Кіровоградська правда. - 1955. – 1 квітня. – С. 4 
 
1424. У Кіровоградському будинку відпочинку // Кіровоградська правда. - 1955. 
– 13 вересня. - С. 2 

Про роботу будинку відпочинку «Червона зірка». 
 
1425. Ярош В. На прикладах з життя підприємства / В. Ярош // Кіровоградська 
правда. - 1955. – 4 жовтня – С. 2 
 

1956 

1426. За дійову пропаганду досвіду новаторів // Кіровоградська правда. – 1956. 
– 14 липня. – С. 2 
 
1427. Бондаренко М. Кожну справу доводити до кінця: Партійне життя / М. 
Бондаренко // Кіровоградська правда. – 1956. – 23 вересня. – С. 2 
 
1428. Лобань Є. Про технічну бібліотеку / Є. Лобань // Кіровоградська правда. – 
1956. – 7 січня. – С. 3 
 
1429. Мар’яненко М. На стіл – смачні страви! / М. Мар’яненко // Кіровоградська 
правда. – 1956. – 16 березня. – С. 3 

Про нововведення у роботі їдальні заводу «Червона Зірка». 
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1430. Машинобудівникам – благоустроєні житла / М. Гоц, Г. Петренко, І. 
Гречаєв, Т. Башенко // Кіровоградська правда. – 1956. – 29 вересня. – С. 2 
 
1431. Машинобудівники на трудовій вахті // Кіровоградська правда. – 1956. – 31 
жовтня. – С. 1 
 
1432. Михайлов. М. Чудовий закон /М. Михайлов // Кіровоградська правда. – 
1956. – 11 травня. – С. 1 

Про обговорення працівниками заводу нового закону про державні пенсії. 
 
1433. Мостовий А. Пропагандист не підготувався… /А. Мостовий // 
Кіровоградська правда. – 1956. – 3 жовтня. – С. 2 

Про роботу гуртка по вивченню економіки промислового виробництва. 
 
1434. Осипов М. Смачні страви – на стіл робітникові / М. Осипов, М. Разуваєв, 
Ф. Петруніна // Кіровоградська правда. – 1956. – 25 листопада. – С. 2 

Про роботу їдальні заводу «Червона Зірка». 
 
1435. Портнов Д. Гарячі серця: Свято молодості, сили і краси / Д. Портнов, Л. 
Файнштейн // Кіровоградська правда. – 1956. – 5 серпня. – С. 2 

Про фізкультурний рух на заводі «Червона Зірка». 
 
1436. Про Леніна, про Великий Жовтень: На бесіді в ковальсько-пресовому цеху 
заводу «Червона Зірка» // Кіровоградська правда. – 1956. – 17 жовтня. – С. 2 

У бесіді обговорювалося питання: яким повинен бути агітатор? 
 
1437. Редько П. Цікавий почин і невдале його здійснення: На вечорі 
молодожонів у робітничому клубі / П. Редько // Кіровоградська правда. – 1956. – 
14 квітня. – С. 3 
 
1438. Спектор Д. Вони будуть інженерами / Д. Спектор // Кіровоградська 
правда. – 1956. – 11 вересня. – С. 3 

Про молодих виробничників заводу, які здобувають інженерну освіту. 

1439. Цікавий вечір: У вихідний день // Кіровоградська правда. – 1956. – 18 
січня. – С. 4 

Йдеться про організацію дозвілля у вихідний день у гуртожитку заводу 
«Червона Зірка». 
 

1957 
 
1440. Волошина М. Велика сила / М. Волошина // Кіровоградська правда. – 
1957. – 8 березня. – С. 2 

Про роботу жінок на різних посадах на заводі «Червона зірка». 
 
1441. Давиденко З. Башкірські гості на заводі «Червона зірка» / З. Давиденко // 
Кіровоградська правда. – 1957. – 25 травня – С. 3 
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1442. Клуб заводу «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1957. –13 грудня. 
. – С. 1 

Про активну та успішну діяльність агіткультбригад заводу та роботу 
хорового, драматичного і танцювального гуртків. 
 
1443. Корнешов Л. Корчагінці наших днів / Л. Корнешов, М. Чабанов  // 
Кіровоградська правда. – 1957. – 3 листопада. – С. 3 

Про широкий розмах серед молоді раціоналізаторського руху. 
 
1444. Кривенко П. Тільки обіцяють / П. Кривенко // Кіровоградська правда. – 
1957. – 13 вересня. – С. 3 

Про незадовільні умови проживання деяких працівників заводу «Червона 
зірка». 
 
1445. Лалак Г. Творча праця / Г. Лалак // Кіровоградська правда. – 1957. – 17 
грудня. – С. 3 

Про надпланову продукцію, як гідний вклад у всенародну справу миру. 
 
1446. Марков М. Це доступне для всіх / М. Марков // Кіровоградська правда. – 
1957. – 20 вересня. – С. 3 

Про колективне будівництво житлових будинків працівниками заводу. 
 
1447. Молодий робітник // Кіровоградська правда. – 1957. – 6 січня. – С. 1 

Про роботу партійних організацій з молодими кадрами заводу «Червона 
зірка». 

 
1448. На рівень нових вимог // Кіровоградська правда – 1957. – 9 квітня. – С. 3 

З доповіді секретаря партійного комітету заводу Г. І. Лалака. 
 
1449. Радянським профспілкам – п’ятдесят років // Кіровоградська правда. – 
1957. – 11 серпня. – С. 1 

Про успішну діяльність профспілок Радянського Союзу, зокрема 
профспілки заводу «Червона зірка» 
 
1450. Распутний Л. Зустріч з героями - партизанами / Л. Распутний // 
Кіровоградська правда. – 1957. – 5 жовтня. – С. 2 

Вечір спогадів про партизанську боротьбу в період Великої Вітчизняної 
війни для робітників заводу «Червона зірка». 
 
1451. Споживач вимагає // Кіровоградська правда. – 1957. – 8 грудня. – С. 3 

Про роботу підприємств торгівлі і громадського харчування, зокрема 
відкриття фабрики-кухні на заводі «Червона зірка». 
 
1452. У нові квартири // Кіровоградська правда. – 1957. – 1 вересня . – С. 4 

Про новий 25-ти квартирний будинок для робітників заводу по вулиці 
Ново-Бульварній. 
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1453. Челомбитько В. В Кіровограді можна збудувати телецентр. / В. 
Челомбитько, С. Бурцев // Кіровоградська правда. – 1957. – 10 вересня. – С. 3 

Про допомогу заводу «Червона зірка» в побудові 40-метрової мачти для 
телецентру. 
 
1454. Щерба Я. Поліпшуємо роботу серед жінок / Я. Щерба // Кіровоградська 
правда. – 1957. – 29 вересня – С. 3 

Про жінок-робітниць заводу – активісток партійних та профспілкових 
організацій. 
 

1958 
 
1455. Андріяшевський М. Дружний колектив / М. Андріяшевський // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 29 січня. – С. 3 

Про організацію роботи слюсарної дільниці. 
 

1456. Бойовий авангард колективу // Кіровоградська правда. – 1958. – 7 жовтня. 
– С. 2 
 
1457. Давидов П. Науково-технічне товариство на заводі / П. Давидов // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 3 вересня. – С. 3 
 
1458. Запорожан А. Замки на заваді / А. Запорожан, Л. Рябоконь, І. Бертник // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 7 червня. – С. 3 

Про побажання працівників заводу мати вільний доступ до всіх резервів 
червоного кутка. 
 
1459. Зимін С. Після школи на завод / С. Зимін // Кіровоградська правда. – 1958. 
– 17 жовтня. – С. 3 
 
1460. Іващук Л. На заводі / Л. Іващук // Кіровоградська правда. – 1958. – 5 
липня. – С. 3 

Звіт про роботу секретаря парторганізації ливарного цеху. 
 

1461. Конюх А. Спортсменів стало втроє більше / А. Конюх // Кіровоградська 
правда. – 1958. – 31 грудня. – С. 4 

Розповідь голови ради фізкультури ковальсько-пресового цеху про успіхи 
спортсменів заводу та їх подальші плани. 
 
1462. Лалак Г. Борці за технічний прогрес / Г. Лалак // Кіровоградська правда. – 
1958. – 30 липня. – С. 3 

Про роль партійно-технічних та технічно-економічних конференцій в 
боротьбі за технічний прогрес. 
 
1463. Самброс В. Завод і школа / П. Редько // Кіровоградська правда. – 1958. – 
21 грудня. – С. 2 

Про тісну співпрацю заводу «Червона зірка» та школи № 4 у створенні 
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класів з виробничим навчанням. 
 
1464. Слово машинобудівників // Кіровоградська правда. – 1958. – 11 лютого. – 
С. 1 

Про підтримку працівниками заводу Звернення Центрального Комітету 
Комуністичної партії на підтримку технічного прогресу. 
 
1465. Слово червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1958. – 2 квітня. – С. 1 

Про обговорення працівниками заводу рішення сесії Верховної Ради 
СРСР. 
 
1466. Сухер М. Фабрика-кухня / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1958. – 4 
квітня. – С. 3 

Про реконструкцію фабрики-кухні на заводі «Червона зірка» та її роботу. 
 
1467. Сухер М. Нові будинки / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 1958. – 26 
серпня. – С. 3 

Про спорудження 5 житлових будинків працівниками заводу «Червона 
зірка». 
 
1468. Сухер М. Успіх вирішує організаторська робота / М. Сухер // 
Кіровоградська правда. – 1958. – 9 грудня. – С. 3 

Короткий огляд результатів партійної конференції заводу «Червона зірка». 
 
1469. Ткаченко Я. Більше масовості! / Я. Ткаченко // Кіровоградська правда. – 
1958. – 4 лютого. – С. 2 

Про громадський огляд раціоналізації та винахідництва та сподівання на 
зміну у системі  розрахунків та заохочень авторів раціоналізаторських ідей. 
 
1470. Файнштейн Л. Так гостей не приймають / Л. Файнштейн // Кіровоградська 
правда. – 1958. – 8 грудня. – С. 4 

Про матчеву зустріч спортсменів Крючківського вагонобудівного заводу 
та спортсменів заводу «Червона зірка». 
 
1471. Щерба Я. Дорогі друзі / Я. Щерба // Кіровоградська правда. – 1958. – 23 
лютого. – С. 3 

Про дружбу між особовим складом Кіровоградського гарнізону та 
колективом заводу «Червона зірка». 
 

1959 
 
1472. Забезпечити безумовне виконання намічених заходів : На зборах партійно-
господарського активу заводу «Червона зірка»// Кіровоградська правда. – 1959. 
– 22 липня. – С. 3 
 У статті йдеться про головне завдання партійної, профспілкової, 
комсомольської організацій, господарників, усього колективу 
машинобудівників: забезпечити безумовне виконання намічених заходів по 
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прискоренню технічного прогресу, поліпшенню якості продукції і зниженню її 
собівартості. 
 
1473. Чабанов М. У нічних змінах / М. Чабанов // Кіровоградська правда. – 
1959. – 24 квітня. – С. 2 

Про поліпшення політичної  роботи  у нічних змінах. 
 

1960 
 
1474. Шарикова А. В гостях у червонозорівців / А. Шарикова // Кіровоградська 
правда. – 1960. – 30 липня. – С. 3 : фото 

Про зустріч артистів Харківського театру музичної комедії з 
працівниками заводу. 
 
1475. Михайлов Р. Гості в цеху / Р. Михайлов // Кіровоградська правда. – 1960. – 
20 листопада. – С. 4 

Про відвідування заводу піонерським загоном школи № 14. 
 

1961 
 
1476. Бєлімов В. Від імені розвідників майбутнього / В. Бєлімов // 
Кіровоградська правда. – 1961. – 29 січня. – С. 3  

В статті підіймаються проблемні питання роботи їдальні заводу. 
 
1477. У похід за економією та бережливість // Кіровоградська правда. – 1961. – 
28 травня. – С. 1 

Про техніко-економічну конференцію, яка присвячена питанням боротьби 
за економію та бережливість на виробництві. 
 
1478. Важливі зміни : З досвіду політичної освіти на заводі «Червона зірка» // 
Кіровоградська правда. – 1961. – 13 червня. – С. 3 
 
1479. Слово червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1961. – 9 серпня. – С. 4 

Про мітинг працівників заводу про підтримку політики уряду та 
укладання мирного договору з Німецькою Демократичною Республікою щодо 
зміцнення мирних стосунків. 
 
1480. Червонозорівці підтримують // Кіровоградська правда. – 1961. – 1 
вересня. – С. 2 

Про мітинг працівників заводу в підтримку підписання мирного договору 
з Німеччиною. 
 
1481. Козуненко В. Громадські контролери / В. Козуненко // Кіровоградська 
правда. – 1961. – 3 вересня. – С. 2 

Про значення діяльності громадських контролерів заводу по перевірці 
торгівельних мереж. 
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1482. Іллічова Т. Осінній бал / Т. Іллічова // Кіровоградська правда. – 1961. – 8 
жовтня. – С. 4 

Про культурне життя працівників заводу, проведення різноманітних 
вечорів та балів. 
 

1962 
 
1483. Василенко П. Хороший настрій у червонозорівців / П. Василенко, Д. 
Портнов // Кіровоградська правда. – 1962. – 16 серпня. – С. 3 

Про червонозорівців, які черпають натхнення для роботи в героїчному 
подвигу радянських космонавтів. 
 
1484. Гнедюк Я. Листи з вечірніх шкіл: за партами – червонозорівці / Я. Гнедюк 
// Кіровоградська правда. – 1962. – 20 лютого. – С. 3 

Завуч Кіровоградської школи робітничої молоді № 1 розповідає про 
спільну працю адміністрації і парторганізації заводу та  педагогічного 
колективу у налагодженні  навчального процесу. 
 
1485. Дуженко О. А. За кожною нагородою – подвиг. Розповідають ветерани 
Великої Вітчизняної війни: Біля Вісли / О. А. Дуженко // Кіровоградська правда. 
– 1962. – 9 травня. – С. 3 

Спогади робітників метизного цеху про бої біля річки Вісла. 
 
1486. Корешкова Н. Червонозорівці: будні бригад комуністичної праці / Н. 
Корешкова // Кіровоградська правда. – 1962. – 4 серпня. – С. 2 
 
1487. Курзов Ю. «Важкі» діти / Ю. Курзов, В. Ровинський // Кіровоградська 
правда. – 1962. – 28 січня. – С. 2 

Про передовиків виробництва, які недостатньо приділяють увагу 
вихованню власних дітей. 
 
1488. Пшеничний Г. Одностайне схвалення: Слово червонозорівців / Г. 
Пшеничний // Кіровоградська правда. – 1962. – 16 грудня. – С. 1 

Токар цеху механізації Пшеничний Г. висловлює заклик до самовідданої 
праці для зміцнення миру. 
 
1489. Сліпченко О. Вони будуть майстрами / О. Сліпченко // Кіровоградська 
правда. – 1962. – 6 січня. – С. 3 

Про навчання випускників в майстернях, створених на базі заводу 
«Червона зірка». 
 
1490. Чабанов М. Провідна сила / М. Чабанов // Кіровоградська правда. – 1962. 
– 31 березня. – С. 3 

Про роботу партгруп та їх роль в організації виробничого процесу. 
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1963 
 
1491. Ахмеджанов Г. Підказане комуністами / Г. Ахмеджанов // Кіровоградська 
правда. – 1963. – 23 листопада. – С. 2 

Про завершення звітів та виборів в партійних організаціях заводу 
«Червона зірка». 
 
1492. Берладін А. На рідному заводі / А. Берладін // Кіровоградська правда. – 
1963. – 13 січня. – С. 3 

Пропозиції персонального пенсіонера, що пропрацював на заводі 34 роки 
Берладіна А., про поліпшення умов праці. 
1493. Богач В. Скаржимось, а наслідків ніяких / В. Богач // Кіровоградська 
правда. – 1963. – 22 жовтня. – С. 4 

Про незадовільну роботу працівників тринадцятого відділення зв’язку. 
 
1494. Гречаєв І. Братерські зв’язки у машинобудівників двох міст / І. Гречаєв // 
Кіровоградська правда. – 1963. – 30 червня. – С. 3 

Стаття про партнерські та дружні зв’язки між працівниками заводу 
«Червона зірка» та робітниками Толбухінського ремонтного заводу № 1 
Болгарської республіки. 
 
1495. Довір’ям наділені найдостойніші // Кіровоградська правда. – 1963. – 13 
лютого. – С. 2 

Про роботу депутатів – працівників заводу на благо громадськості. 
 
1496. Заводська газета і питання контролю // Кіровоградська правда. – 1963. – 
13 липня. – С. 3 
 
1497. Корешкова Н. Вони будуть робітниками / Н. Корешкова // Кіровоградська 
правда. – 1963. – 31 жовтня. – С. 4 : фото 

Про підготовку майбутніх ливарників-червонозорівців в 
Кіровоградському професійно-технічному училищі № 4. 
 
1498. Левицький В. Затишшя в нічній зміні / В. Левицький // Кіровоградська 
правда. – 1963. – 26 жовтня. – С. 2 

Про безвідповідальне ставлення до обов’язків агітатора. 
 
1499. Михайлов Р. Республіканський семінар на заводі / Р. Михайлов // 
Кіровоградська правда. – 1963. – 10 квітня. – С. 3 

Відбувся семінар інженерів обласних та районних об’єднань 
«Сільгосптехніка». 
 
1500. Назаров В. Бесіду треба вміло спрямувати: заочна школа пропагандиської 
майстерності / Р. Михайлов // Кіровоградська правда. – 1963. – 13 листопада. – 
С. 3 

Про обмін досвідом проведення політичних занять. 
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1501. Федоров А. Праця – хороший вихователь / А. Федоров // Кіровоградська 
правда. – 1963. – 2 липня. – С. 3 

Завдання для працівників ідеологічного фронту заводу «Червона зірка» – 
виховання у кожній людині любові і поваги до суспільно-корисної праці. 
 
1502. Це ваш обов’язок, комуністи Кіровограда!: з XXVII міської партійної 
конференції // Кіровоградська правда. – 1963. – 26 листопада. – С. 1 

Стаття містить розділ з доповіддю Полтанова про заходи, що були вжиті 
для покращення роботи первинних партійних організацій, та про труднощі, які 
ще існують на заводі. 
 
1503. Ширше розмах передтравневого змагання! // Кіровоградська правда. – 
1963. – 5 квітня. – С. 1 

Про обговорення соціалістичних зобов’язань на зборах працівників та 
службовців у цехах і відділах та на засіданні комітету профспілки заводу 
«Червона зірка». 
 

1964 
 
1504. Бабак М. Подяка червонозорівцям / М. Бабак // Кіровоградська правда. – 
1964. – 24 вересня. – С. 1 

Робітники заводу «Червона зірка» в якості шефської допомоги 
землеробам колгоспа ім. Боженка встановили і налагодили іригаційне 
обладнання, яке сприятиме інтенсифікації виробництва. 
 
1505. Бабич М. Міжшкільний цех / М. Бабич // Кіровоградська правда. – 1964. – 
3 вересня. – С. 3: фото 

Про учнівський навчально-виробничий цех в інженерному корпусі заводу 
«Червона зірка». 

1506. Більше першокласних машин селу!: Всесоюзна конференція на «Червоній 
зірці» // Кіровоградська правда. – 1964. – 7 червня. – С. 2 

Про проведення всесоюзної галузевої конференції по підвищенню якості 
машин для обробітку ґрунту, висіву насіння та внесення мінеральних добрив. 
 
1507. Всесоюзна конференція на «Червоній зірці» // Кіровоградська правда. – 
1964. – 4 червня. – С. 1 

Завод обрали для проведення першої всесоюзної галузевої конференції по 
підвищенню якості машин для обробітку ґрунту, висіву насіння та внесення 
мінеральних добрив. 
 
1508. Дім, в якому ти живеш // Кіровоградська правда. – 1964. – 15 липня. – С. 3 

Про гуртожитки та культуру молоді. 
 
1509. Дудиловський Ю. Міцна опора / Ю. Дудиловський // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 11 листопада. – С. 2 

Про свою роботу розповідає пропагандист ковальсько-пресового цеху 
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заводу «Червона зірка» Ю. Дудиловський. 
 
1510. Економічна освіта червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1964. – 21 
березня. – С. 1 
 
1511. Заводська стіннівка // Кіровоградська правда. – 1964. – 12 лютого. – С. 1 

Про регулярний випуск популярної стінної газети «Конструктор» на 
заводі «Червона зірка». 

 
1512. Зінченко В. Міцніє дружба / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1964. 
– 9 вересня. – С. 3 

Про дружні зв’язки між колективом Толбухінського ремонтного заводу № 
1 та червонозорівцями. 
 
1513. Іванов А. (токар заводу «Червона Зірка», громадський контролер). 
 Пильні очі / А. Іванов, М. Саприкін // Кіровоградська правда. – 1964. – 26 січня. 
– С. 2 

Про контроль працівниками заводу – громадськими контролерами– 
закладів торгівлі і громадського харчування. 
 
1514. Кальчинська Т. Ще один народний / Т. Кальчинська // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 24 квітня. – С. 3 

Про присвоєння драматичному колективу червонозорівців почесного 
звання «Самодіяльний народний театр». 
 
1515. Клюшниченко А. Ставка на довір’я / А. Клюшниченко // Кіровоградська 
правда. – 1964. – 31 січня. – С. 3 

Про виховну роботу комсомольсько-молодіжної бригади розповідає 
секретар комсомольської організації третього механоскладального цеху заводу 
«Червона зірка». 
 
1516. Комсомольська сім’я // Кіровоградська правда. – 1964. – 13 грудня. – С. 4: 
фото 

Про молоде подружжя червонозорівців Анатолія та Валентину 
Клюшниченків, які поєднують роботу на заводі і навчання. 
 
1517. Монастирська В. Станемо бойовим резервом. / В. Монастирська // 
Кіровоградська правда. – 1964. – 15 грудня. – С. 3 

Про роботу навчально-виробничого цеху заводу «Червона зірка», де 
навчаються старшокласники шкіл міста. 
 
1518. Пилипенко М. Є що перейняти: Всесоюзний семінар «прожектористів» на 
«Червоній зірці» / М. Пилипенко // Кіровоградська правда. – 1964. – 10 квітня. – 
С. 2 

Про роботу заводських активістів-комсомольців та досвід роботи 
«Комсомольського прожектора» розповіли на семінарі працівники заводу. 
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1519. Сулима А. «Цех здоров’я» / А. Сулима // Кіровоградська правда. – 1964. – 
19 березня. – С. 4: фото 

Про роботу заводського профілакторію на березі Інгулу. 
 

1965 
 
1520. Михайлов Р. Диплом захищають у цеху / Р. Михайлов // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 6 березня. – С. 4 : фото 

Захист дипломних робіт безпосередньо у цеху. 
 
1521. Барський М. Посланці червонозорівці / М. Барський // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 14 березня. – С. 2 

Про кандидатів у депутати обласної Ради від працівників заводу «Червона 
зірка». 

 
1522. Полонський В. Більше радитися з глядачем : Червонозорівці обговорюють 
питання кінообслуговування / В. Полонський // Кіровоградська правда. – 1965. – 
18 березня. – С. 3 

Заводська молодь заводу зустрілась з представниками всіх кінотеатрів 
міста. Учасники зустрічі обговорили проблеми обслуговування користувачів 
кінотеатрів та  запропонували нові послуги. 

 
1523. Радість червонозорівців // Кіровоградська правда. – 1965. – 25 березня. – 
С. 1 

Мітинг працівників заводу, присвячений підтримці льотчика-космонавта 
Олексія Леонова. 

 
1524. Ніколайчик М. Студентська науково-технічна конференція /  М. 
Ніколайчик // Кіровоградська правда. – 1965. – 24 квітня. – С. 3 

Стаття присвячена науково-технічній конференції, на якій студенти 
кіровоградської філії Харківського політехнічного інституту представили свої 
науково-дослідні роботи  по підвищенню рівня виробництва на заводі «Червона 
зірка». 
 
1525. Портнов Д. Наша заводська багатотиражна / Д. Портнов // Кіровоградська 
правда. – 1965. – 5 травня. – С. 3 

Про робочих кореспондентів багатотиражної газеті «Червона зірка» та 
актуальність їх статей. 

 
1526. Пономаренко П. Біля рідного порогу : Кіровоградці –за Кіровоград / П. 
Пономаренко // Кіровоградська правда. – 1965. – 8 травня. – С. 2 

Спогади учасників бойових дій, робітників заводу, які захищали місто від 
фашистських загарбників. 

 
1527. Дуженко О. Бойовий помічник / О. Дуженко // Кіровоградська правда. – 
1965. – 18 травня. – С. 2 

Про значення цехової стінгазети «Метизник». 
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1528. Плащевський М. Монети з усього світу / М. Плащевський // 
Кіровоградська правда. – 1965. – 23 травня. – С. 3 

Автор статті, інженер-конструктор заводу, розповідає про своє захоплення 
– колекціонування монет. 
 
1529. Волер П. Рада робітничої честі / П. Волер // Кіровоградська правда. – 
1965. – 16 вересня. – С. 2 

Про значення ради робітничої честі. 
 

1530. Зінченко В. Велика сила впливу / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1965. – 8 вересня. – С. 2 
 
1531. Підопригора Г. Моя улюблена / Г. Підопригора // Кіровоградська правда. – 
1965. – 4 вересня. – С. 4 

Начальник навчально-виробничого цеху заводу Г. Підопригора розповідає 
про свої трудові здобутки та значення для нього газети «Правда». 

 
1532. Сулима А. Майстри формування / А. Сулима // Кіровоградська правда. – 
1965. – 2 вересня. – С. 1 : фото 

Стаття про працівників бригади ливарного цеху. 
 

1533. Бернард А. Новачок прийшов на дільницю : Майстер-організатор і 
вихователь / А. Бернард // Кіровоградська правда. – 1965. – 22 червня. – С. 2 

Стаття про методи роботи з новачками, які прийшли на завод. Вміння 
адаптувати їх до колективу. 
 

1966 
 
1534. В єдиному пориві: мітинг на заводі «Червона зірка» // Кіровоградська 
правда. – 1966. – 13 квітня. – С. 1 

Про мітинг на заводській площі, присвячений завершенню XXIII з’їзду 
КПРС. 
 
1535. Гвоздецький В. Кіровоградщина в прапорах Першотравня: Кіровоград / В. 
Гвоздецький // Кіровоградська правда. – 1966. – 4 травня. – С. 3 

Про участь працівників заводу «Червона зірка» в святковому параді. 
 
1536. Гончаренко П. Кожний комуніст – активний боєць: партійне життя / П. 
Гончаренко // Кіровоградська правда. – 1966. – 26 січня. – С. 2 

Партгрупорг механоскладального цеху закликає працювати ощадливо та 
переходити на новий порядок планування роботи. 
 
1537. Зінченко В. Школа агітаторів / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1966. – 19 березня. – С. 2 

Про створення школи агітаторів при партійних організаціях ливарного 
цеху сірого чавуну та  ковальсько-пресового цеху. 
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1538. Зінченко В. В ім’я щастя і розвитку Батьківщини: у цехах «Червоної 
зірки» / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1966. – 3 квітня. – С. 3 

Про проведення багатолюдних мітингів на честь XXIII з’їзду КПРС. 
 
1539. Зінченко В. Партійне життя: Добрий підсумок / В. Зінченко // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 7 червня. – С. 2 

Про проведення занять «Керівна роль КПРС у комуністичному 
будівництві» для слухачів дворічної політшколи. 
 
1540. Зінченко В. Змістовно, організовано / В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1966. – 5 жовтня. – С. 2 

Про організацію роботи в червоному кутку школи основ марксизму-
ленінізму для працівників механоскладального цеху № 2. 
 
1541. Михайлов Б. На «Червоній зірці» – фестиваль / Б. Михайлов // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 28 грудня. – С. 2 : фото 

Про відкриття першого туру міського фестивалю  самодіяльного 
мистецтва, присвяченого п’ятдесятиріччю Великого Жовтня, аматорськими 
колективами працівників заводу «Червона зірка». 
 
1542. Полтанов О. На контролі – власне рішення / О. Полтанов // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 7 серпня. – С. 2 

Виступ секретаря парткому про затримки у виконанні виробничої 
програми та організаторські роботи в цехах. 
 
1543. Портнов Д. Дипломи захищають у цеху / Д. Портнов // Кіровоградська 
правда. – 1966. – 5 червня. – С. 1 

Про роботу державної екзаменаційної комісії в червоному кутку 
ковальсько-пресового цеху заводу «Червона зірка». 
 
1544. Розповіді про Ілліча // Кіровоградська правда. – 1966. – 14 жовтня. – С. 2 

Про зустріч І. К. Матусевича – члена Комуністичної партії з 1919 року з 
червонозорівцями. 
 
1545. Чернецька Т. Наймолодше покоління заводу / Т. Чернецька // 
Кіровоградська правда. – 1966. – 11 жовтня. – С. 2 

Про молоде поповнення працівників заводу та умови, що створені у 
робітничих цехах для розквіту їх здібностей, уподобань та захоплень. 
 
1546. Шиш І. Найвище звання – комуніст! / І. Шиш // Кіровоградська правда. – 
1966. – 11 листопада. – С. 1 

Про переваги та недоліки роботи підприємства «Червона зірка» та 
помилки планових органів, що займаються матеріально-технічним 
забезпеченням. 

1967 
 
1547. Бур’янський О. Заводові – зразкову їдальню / О. Бур’янський // 
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Кіровоградська правда. – 1967. – 30 листопада. – С. 3 
 Правильне харчування — важливий фактор збереження здоров’я людини, 
підвищення її працездатності. В статті йдеться про незадовільну роботу їдальні 
№ 56, яка обслуговує робітничий колектив заводу. 
 
1548. Вияв незламної дружби // Кіровоградська правда. – 1967. – 17 жовтня. – С. 
2 : фото. 
 Про дружбу працівників заводу і хліборобів Бобринецького району, які 
побували в гостях у червонозорівців. 
 
1549. Всеохоплююче змагання // Кіровоградська правда. – 1967. – 26 вересня. – 
С. 2 

Багатотиражка орденоносного заводу, її робкори прагнуть якнайповніше 
висвітлити ювілейний трудовий підйом колективу на честь Великого Жовтня. 
 
1550. Гречаєв І. Фільм про «Червону зірку» / І. Гречаєв // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 12 листопада. – С. 4 

«На шляху до славного ювілею» – так називається перший аматорський 
фільм про завод. На екрані проходять робочі будні та відпочинок 
червонозорівців. 
 
1551. Залевський П. Обов’язок — вести за собою / П. Залевський // 
Кіровоградська правда. – 1967. – 30 травня. – С. 2 
 Про комуністів, передовиків виробництва механоскладального цеху, які 
проводять велику політичну і виховну роботу, добиваються, щоб кожний 
трудівник пройнявся почуттям відповідальності за долю зобов’язань. 
 
1552. Зінченко П. Політінформатор веде бесіду / П. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 18 жовтня. – С. 2 
 Про Олексія Кошурка, який працює слюсарем-складальником і за 
дорученням партбюро цеху веде агітаційно-масову роботу. 
 
1553. Зінченко В. Жовтневі народні читання / В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 19 лютого. – С. 1 
 Про жовтневі народні читання, які відбулися в цехах заводу. Лектори 
вміло пов’язали теоретичний матеріал із життям заводу. 
 
1554. Зроблено на Кіровоградщині — зроблено відмінно // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 14 лютого. – С. 1 
 Про небувале піднесення й нові починання, викликані підготовкою до 50-
річчя Жовтня. 
 
1555. Імені 50-річчя Жовтня // Кіровоградська правда. – 1967. – 11 лютого. – С. 
1 
 За прикладом бригад В. Гетьманця та В. Драча хвиля змагання котиться 
містом, охоплює нові колективи, породжує нові задуми. 
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1556. Кандидати народу // Кіровоградська правда. – 1967. – 17 лютого. – С. 1 
 Про висунення кандидатом у депутати парламенту республіки токаря 
механоскладального цеху Людмилу Василівну Чернегу. 
 
1557. Красновський Я. Успіх окрилює / Я. Красновський // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 2 серпня. – С. 3 
 Про успішні виступи агіткультбригади заводу на обласному та 
республіканському конкурсах самодіяльного мистецтва. 
 
1558. Линьов П. Від гуртка до народного театру / П. Линьов // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 19 грудня. – С. 3 
 Про самодіяльний театральний колектив червонозорівців, його 
становлення та розвиток. 
 
1559. Ліновиченко С. Збагачені колективним досвідом / С. Ліновиченко // 
Кіровоградська правда. – 1967. – 7 жовтня. – С. 2 
 Про збори заводського партійного активу, де йшлося про хід виконання 
заходів реалізації критичних зауважень і пропозицій комуністів. 
 
1560. Народному театру — п’ятдесят // Кіровоградська правда. – 1967. – 28 
грудня. – С. 3 
 Відзначення п’ятдесятирічного ювілею самодіяльного народного театру 
заводу. 
 
1561. На сцені — танцюристи // Кіровоградська правда. – 1967. – 25 березня. – 
С. 4. 
 Про урочисте відкриття обласного фестивалю хореографічного мистецтва 
в палаці культури заводу «Червона зірка». Великий успіх випав на долю 
аматорів-червонозорівців, в хореографічних сюжетах яких відчувається дихання 
нашої епохи. 
 
1562. Ніколаєв М. Вивчаємо тези ЦК / М. Ніколаєв // Кіровоградська правда. – 
1967. – 8 липня. – С. 2 
 Автор статті, пропагандист ремонтно-механічного цеху, розповідає про 
свою роботу в політшколі. 
 
1563. Ніщенко Н. Бібліотека — в цехи заводу / Н. Ніщенко // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 19 серпня. – С. 3 
 Про нову, цікаву роботу бібліотеки Палацу культури ім. Жовтня та 
технічної бібліотеки заводу. 
 
1564. Полтанов О. Заводські дозорці / О. Полтанов // Кіровоградська правда. – 
1967. – 17 вересня. – С. 2 
 Про роботу народного контролю, завдяки якому трудівники заводу 
залучаються до управління державними, господарськими та громадськими 
справами. 
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1565. Портнов Д. По-діловому / Д. Портнов // Кіровоградська правда. – 1967. – 
24 травня. – С. 2 
 Про збори партійного активу заводу, на якому визначено головне завдання 
— боротьба за виконання планів, підвищення ефективності виробництва та 
якості продукції. 
 
1566. Портнов. Д. Першопрохідці / Д. Портнов // Кіровоградська правда. – 1967. 
– 3 листопада. – С. 2 
 Вручення колективу заводу пам’ятного прапора, символу трудової слави. 
І, як завжди, першопрохідцями в усіх добрих починаннях є комуністи. 
1567. Протестують червонозорівці // Кіровоградська правда. – 1967. – 11 серпня. 
– С. 1 
 Багатолюдні мітинги протесту проти розгулу реакції у Греції відбулися в 
цехах і відділах підприємства. 
 
1568. Пушкаренко З. Пропагандисти технічного прогресу / З. Пушкаренко // 
Кіровоградська правда. – 1967. – 29 серпня. – С. 2 
 Висвітлено роботу первинних організацій товариства «Знання» на заводі, 
де лектори-комуністи ведуть науково-технічну пропаганду серед 
машинобудівників. 
 
1569. Спорт. Спорт. Спорт // Кіровоградська правда. – 1967. – 24 травня. – С. 4 : 
фото. 
 Про спортивні перемоги червонозорівців на обласній спартакіаді 
легкоатлетів. 
 
1570. Сулима А. Біля колишнього арсеналу / А. Сулима // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 24 серпня. – С. 4 : фото. 
 Про ветеранів, колишніх робітників заводу, які пройшли складний 
життєвий шлях та не поривають зв’язків з підприємством. 
 
1571. Сухер М. Зустріч на фестивалі / М. Сухер // Кіровоградська правда. – 
1967. – 7 жовтня. – С. 3 : фото. 
 Про Василя Голикова, молодого конструктора овочевих сівалок, делегата 
від заводу на фестивалі молоді України в Києві. 
 
1572. Факел запалено // Кіровоградська правда. – 1967. – 10 лютого. – С. 1 
 Про відкриття республіканського фестивалю самодіяльного мистецтва, де 
прийняв участь колектив заводу. 
 
1573. Федоров П. Відрадні підсумки / П. Федоров // Кіровоградська правда. – 
1967. – 5 червня. – С. 3 
 Про систему партійної освіти на заводі. 
 
1574. Фербер В. Доручення до душі / В. Фербер, В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 30 березня. – С. 2 
 Про сумлінне виконання комуністами заводу доручень своєї партійної 
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організації. 
 
1575. Хоменко О. Виставка-огляд стіннівок / О. Хоменко // Кіровоградська 
правда. – 1967. – 20 серпня. – С. 2 
 Про щорічний огляд стінних газет підприємств, серед яких стіннівки 
червонозорівців виявилися кращими. 
  
1576. Червонозорівцям — пам’ятний прапор // Кіровоградська правда. – 1967. – 
24 жовтня. – С. 1 
 Про мітинг в цехах заводу з нагоди нагородження пам’ятним прапором 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС на честь 
50-річчя Великого Жовтня за трудові успіхи. 
 

1968 
 
1577. Гречаєв І. Уфімці в гостях у червонозорівців / І. Гречаєв // Кіровоградська 
правда. – 1968. – 9 червня. – С. 3 : фото 

Про візит артистів з Башкірії на завод «Червона зірка» та концерт який 
вони дали перед працівниками заводу. 
 
1578. Губенко А. Наш трудовий рапорт / А. Губенко // Кіровоградська правда. – 
1968. – 30 жовтня. – С. 1 

Електрозварник механоскладального цеху № 2 разом зі своїми колегами 
висловлюють радість у зв’язку з виведенням на орбіту космічного корабля 
«Союз-3» та салютують своїми трудовими звершеннями льотчику-космонавту 
Г. Т. Береговому. 
 
1579. Зінченко В. Новий філіал вечірнього університету марксизму-ленінізму / 
В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1968. – 25 вересня. – С. 2 

Про відкриття філіалу вечірнього університету, лекції в якому читають 
викладачі вищих учбових закладів, економісти заводу, працівники партійних 
органів. 
 
1580. Зінченко В. Міцна дружба / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1968. – 
13 жовтня. – С. 3 

Про міцну дружбу, обмін досвідом та технологіями між заводом «Червона 
зірка» та підприємствами сільськогосподарського машинобудування міст 
Толбухін, Травна і Русе. 
 
1581. Матющенко І. Підхоплювати та поширювати / І. Матющенко // 
Кіровоградська правда. – 1968. – 26 квітня. – С. 2 
 
1582. Потрібні скрізь жіночі дбайливі руки: З доповіді секретаря обкому КП 
України Н. П. Сухаревської // Кіровоградська правда. – 1968. – 19 березня. – С. 3 

Про жінок – передовиків виробництва та раціоналізаторів, які працюють 
на заводі «Червона зірка» та великий внесок жінки-трудівниці у розвиток 
промисловості і сільського господарства. 
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1583. Портнов Д. Робкори / Д. Портнов // Кіровоградська правда. – 1968. – 4 
травня. – С. 3 

Про роботу редакції газети «Червона зірка» та статтю, присвячену 
взаємовідносинам робітників в процесі виробництва. 
 
1584. Робітнича одностайність // Кіровоградська правда. – 1968. – 26 червня. – 
С. 1 

Про збори робітників заводу на підтримку зусиль Президії ЦК КПЧ по 
захисту соціалістичних завоювань чехословацького народу. 
1585. Сукаченко В. Заводський гудок / В. Сукаченко // Кіровоградська правда. – 
1968. – 18 серпня. – С. 4 

В статті пенсіонер Сукаченко В., колишній робітник заводу, висловлює 
незадоволення забороною гудків для заводу «Червона зірка». 
 
1586. Федоров А. Теоретична конференція / А. Федоров, В. Зінченко // 
Кіровоградська правда. – 1968. – 7 березня. – С. 2 

Про проведення в читальному залі заводського партійного комітету 
конференції на тему: «Жовтнева революція і криза колоніальної системи 
імперіалізму». 
 
1587. Федоров А. Так навчалися червонозорівці / А. Федоров, П. Фомич // 
Кіровоградська правда. – 1968. – 14 червня. – С. 2 

В статті підводяться підсумки роботи за рік в школах основ марксизму-
ленінізму та початкових політшколах. 
 
1588. Чернецька Т. Квіти «Червоної зірки» / Т. Чернецька // Кіровоградська 
правда. – 1968. – 28 липня. – С. 4 

В статті розповідається про заводську оранжерею та її працівниць, що 
забезпечують живими квітами масові заходи з нагоди різних свят. 
 
1589. Яриш А. Двадцять гарячих годин / А. Яриш// Кіровоградська правда. – 
1968. – 2 серпня. – С. 2 

Про робітниче змагання працівників ливарного цеху сірого чавуну за 
право називатися бригадою імені 50-річчя комсомолу. 
 

1969 
 
1590. Алдошин В. Робота з людьми – це наука / В. Алдошин // Кіровоградська 
правда. – 1969. – 19 лютого. – С. 2 ; Кіровоградська правда. – 1969. – 20 лютого. 
– С. 2 

Автор статті розповідає про значення агітації та особливості роботи з 
людьми. 

 
1591. Трудящі таврують ганьбою китайських провокаторів : Багатолюдний 
мітинг на заводі «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1969. – 8 березня. – 
С. 1 

Працівники заводу засуджують провокації китайської влади на кордоні  з 
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СРСР та одностайно підтримують заходи уряду по забезпеченню 
недоторканності кордонів нашої Батьківщини. 

 
1592. Козлова В. Прапор наш і зброя / В. Козлова // Кіровоградська правда. – 
1969. – 1 травня. – С. 2 
 
1593. Панов Є. Вони охоронятимуть громадський порядок / Є. Панов // 
Кіровоградська правда. – 1969. – 11 травня. – С. 3 

Колектив заводу рекомендує кандидатури своїх працівників до органів 
міліції. 

 
1594. Графік є, а строки порушуються // Кіровоградська правда. – 1969. – 7 
серпня. – С. 2 

Про будівництво лікувального комплексу для колективу заводу. 
 

1595. Левицький В. Відрадне і тривожне : Як готуються до нового навчального 
року на заводі «Червона зірка» / В. Левицький // Кіровоградська правда. – 1969. 
– 15 серпня. – С. 2 
 
1596. Красножон Г. Кожному – доручення / Г. Красножон // Кіровоградська 
правда. – 1969. – 26 вересня. – С. 2 

Про вибори агітаторів на заводі. 
 

1970 
 
1597. Збори виховують, зобов’язують //  Кіровоградська правда. – 1970. – 8 
січня. – С. 2 
 
1598. Зінченко В. Бібліотеки червонозорівців / В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1970. – 1 лютого. – С. 3 

Автор статті розповідає про заводські бібліотеки. 
 

1599. Кошурко О. За обов‘язком робочої людини : Зобов‘язання – під контроль, 
резерв – в діло! / О. Кошурко, О. Борман // Кіровоградська правда. – 1970. – 20 
березня. – С. 1 : фото 

В статті розглядаються такі питання: прогули робочого часу працівниками 
заводу, заходи по усуненню цього ганебного явища, виховна робота з молоддю. 

 
1600. Червонозорівці готуються до суботника // Кіровоградська правда. – 1970. 
– 2 квітня. – С. 1 
 
1601. Ліновиченко С. На традиціях батьків / С. Ліновиченко // Кіровоградська 
правда. – 1970. – 11 квітня. – С. 3 

В статті розповідається про традиції посвячення молодого поповнення в 
робітників заводу. 

 
1602. Зінченко В. Ідейний гарт / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1970. – 
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16 травня. – С. 3 
 
1603. Кройтер А. За сигналом учбової тривоги : Командно-штабні навчання з 
цивільної оборони на заводі «Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1970. – 
10 жовтня. – С. 3 
 

1971 
 
1604. Шевченко С. У червонозорівській вечірній / С. Шевченко // 
Кіровоградська правда. – 1971. – 14 січня. – С. 3 

Навчання червонозорівців у вечірній школі. 
 

1605. Шевченко С. Їм вдячні червонозорівці / С. Шевченко // Кіровоградська 
правда. – 1971. – 26 лютого. – С. 3 

Про послуги швейної майстерні кіровоградської фабрики «Індпошиття», 
що працює при заводі. 

 
1606. Зінченко В. Голос червонозорівців / В. Зінченко // Кіровоградська правда. 
– 1971. – 1 серпня. – С. 3 

Про мітинг працівників заводу в підтримку Судану. 
 

1607. Зінченко В. Використовуючи набуті знання  / В. Зінченко // 
Кіровоградська правда. – 1971. – 17 серпня. – С. 2 

Про роботу політшколи та її слухачів. 
 

1608. Міра вимогливості // Кіровоградська правда. – 1971. – 27 серпня. – С. 2 
Стаття про звітно-виборчі збори на заводі. 

 
1609. Портнов А. Досвід передовиків – на службу п‘ятирічці / А. Портнов, Г. 
Щербина // Кіровоградська правда. – 1971. – 15 жовтня. – С. 2 : фото 

Про чергову зустріч керівників, партійних працівників заводу в редакції 
«Кіровоградська правда» щодо впровадження досвіду передовиків, виконання 
п‘ятирічки. 

 
1610. Всією громадськістю // Кіровоградська правда. – 1971. – 23 жовтня. – С. 4 

Реконструкція стадіону спортивного клубу «Зірка», підготовка його до 
роботи взимку.   

 
1611. Депутати червонозорівці // Кіровоградська правда. – 1971. – 5 грудня. – С. 
2 : фото 

Про депутатів міськради – працівників заводу «Червона зірка». 
 

1612. Берко Ф. Після звітних зборів // Кіровоградська правда. – 1971. – 10 
грудня. – С. 2 

Про результати роботи парторганізації після звітно-виборчих зборів. 
 

1972 
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1613. Бєлімов В. Пропагуємо передовий досвід / В. Бєлімов // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 25 липня. – С. 3 

Про роботу секції по пропаганді передового досвіду, яка діє при 
первинній організації товариства «Знання» заводу. 
 
1614. Брайко М. У тісному зв’язку з виробництвом / М. Брайко // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 23 листопада. – С.2 
 Про роботу політінформаторів та головні напрями ідейного виховання 
трудящих. 
 
1615. Виконаємо накреслення партії // Кіровоградська правда. – 1972. – 22 
грудня. – С. 4 
 Про обговорення колективом заводу доповіді Л. І. Брежнєва, присвяченій 
50-річчю утворення Союзу РСР. 
 
1616. Дмитрієв М. П’ятирічка червонозорівців / М. Дмитрієв, А. Павлов // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 5 лютого. – С. 4 

Продукція, яку виробляє завод, відома далеко за межами нашої країни. Та 
не тільки своїми виробами славляться червонозорівці, а й спортивними 
досягненнями. Про вихованців спортивного клубу «Зірка» мова йде в статті. 
 
1617. Економічний всеобуч на заводі // Кіровоградська правда. – 1972. – 12 
лютого. – С. 2 
 Обговорення ходу економічного навчання підприємства у світлі 
постанови ЦК КПРС «Про поліпшення економічної освіти трудящих». 
 
1618. Зінченко В. Наш кабінет економічної освіти / В. Зінченко // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 15 вересня. – С.2 
 Про економічну освіту керівних кадрів та робітників заводу. 
 
1619. Зінченко В. У червонозорівців / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 
1972. – 7 жовтня. – С. 2 
 Про початок занять в системі партійної освіти при первинних 
парторганізаціях заводу. 
 
1620. Кальчинська Т. Витончено, красиво / Т. Кальчинська // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 23 лютого. – С. 4 
 Про переможців п’ятого конкурсного перегляду кращих виконавців 
бальних танців Кіровоградщини, серед них і танцюристи Палацу культури ім. 
Жовтня, які отримали дипломи першого ступеня, пам’ятні медалі та подарунки. 
 
1621. Кальчинська Т. Злий сміх над міщанством / Т. Кальчинська // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 12 лютого. – С. 3 
 Про нову виставу народного театру Палацу культури ім. Жовтня «Отак 
загинув Гуска» за п’єсою П. Куліша. Народний театр червонозорівців постійно 
працює над удосконаленням свого творчого почерку та прагне мати своє 
обличчя в мистецтві. 
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1622. Ковіка М. У буднях трудових, кипучих / М. Ковіка // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 2 листопада. – С. 3 
 Про обговорення статті в газеті «Правда» «Почуття робочої совісті», що 
допомогло кожному трудівнику чіткіше визначити свої місце і завдання в 
загальному строю. 
 
1623. Косаурова М. Високе робітниче звання / М. Косаурова // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 8 березня. – С. 2 
 Автор статті, голова цехової жіночої ради інструментального цеху, 
розповідає про нове робітниче поповнення. Це — дівчата, які щойно закінчили 
навчання у професійно-технічному училищі та потребували уваги й допомоги, 
щоб знайти своє місце в житті багатотисячного колективу червонозорівців. 
 
1624. Кузьмичов Д. М. Творчість, майстерність, успіх / Д.М. Кузьмичов // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 15 січня. С. 3 
 Про те, як профспілковий комітет другого механоскладального цеху 
впливає на виробниче та суспільно-політичне життя колективу. 
 
1625. Левицький В. Залік складають майстри / В. Левицький // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 14 травня. – С .2 : фото 
 Про складання підсумкового заліку з марксистсько-ленінської філософії 
майстрами ковальсько-пресового цеху. 
 
1626. Левицький В. Будні червонозорівських дтсаафівців / В. Левицький // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 18 липня. – С. 3 
 Про будні заводських дтсаафівців – активістів військово-патріотичної 
роботи. 
  
1627. Ліновиченко С. По-комуністичному, з повною віддачею : Червонозорівці 
готують зустріч Першотравню / С. Ліновиченко // Кіровоградська правда. – 
1972. – 8 квітня. – С. 1 
 В статті секретаря парткому заводу йдеться про те, як машинобудівники 
включилися у передтравневе змагання та підготовку до Всесоюзного 
комуністичного суботника. 
 
1628. Ліновиченко С. Добрі підсумки / С. Ліновиченко // Кіровоградська правда. 
– 1972. – 2 червня. – С. 2 
 Червонозорівці схвалюють підписаний договір та угоди між СРСР і США 
про встановлення мирних відносин та співробітництва між країнами. 
 
1629. Марикуца О. Переможець — дружба / О. Марикуца // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 1 січня. – С. 2 
 Про дружбу та соціалістичне змагання між колективами двох заводів: ім. 
Ухтомського (Московська обл.) та «Червоною зіркою». 
 
1630. Марченко Т. «У сузір’ї республік-сестер» / Т. Марченко // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 4 червня. – С. 3 
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 Про тематичний вечір, присвячений 50-річчю утворення СРСР. 
 
1631. Нагороду червонозорівцям вручено // Кіровоградська правда. – 1972. – 30 
грудня. – С. 2 
 Про вручення Ювілейної Почесної Грамоти ЦК КП України, Президії 
Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради колективові заводу 
з нагоди відзначення 50-річчя утворення СРСР. 
1632. Портнов А. Комсомолії «Червоної зірки» – п’ятдесят / А. Портнов // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 24 травня. – С. 2 : фото 
 Про святкування ювілею заводської комсомолії. 
 
1633. Редько П. Наділені довір’ям / П. Редько // Кіровоградська правда. – 1972. – 
16 червня. – С. 2 
 З досвіду роботи комітету профспілки механоскладального цеху № 3. 
  
1634. Санжара О. Партгрупа і змагання / О. Санжара // Кіровоградська правда. – 
1972. – 18 березня. – С. 1 
 Про партгрупу формувальної дільниці ливарного цеху сірого чавуну, яка 
широко розгорнула змагання між ливарниками, взяла під контроль виконання 
зобов’язань на кожен трудовий день. 
 
1635. Скрипник Г. Щоб не повторились ті дні... / Г. Скрипник // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 12 березня. – С. 2 
 18-річний автор статті, слюсар-інструментальник заводу, ділиться своїми 
враженнями про два останні фільми кіноепопеї «Визволення» – «Битва за 
Берлін» та «Останній штурм». Він — майбутній солдат, який буде пильно 
стояти на варті спокою, щоб ніколи не повторились ті дні, про які розповідає 
кінострічка. 
 
1636. Спектор Д. Червонозорівці : наша відповідь на нагороду — ударна праця. 
/ Д. Спектор // Кіровоградська правда. – 1972. – 6 травня. – С. 1 
 Про мітинг з нагоди нагородження колективу заводу Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР за успішне виконання державного завдання по 
виготовленню кукурудзяних сівалок. Червонозорівці висловили подяку за 
нагороду та запевнили, що будуть працювати ще наполегливіше, з подвоєною 
енергією, щоб достроково справитися з планом другого року п’ятирічки. 
 
1637. Трохимчук В. Незабутні враження від з’їзду профспілок / В. Трохимчук // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 28 березня. – С. 1 
 Автор статті — делегат XV з’їзду профспілок ділиться своїми 
враженнями від з’їзду, де він багато чому навчився, зокрема, в організації 
дієвості змагання на честь 50-річчя утворення СРСР. 
 
1638. Фомич П. Молоді — підтримку старших : Ветерани заводу “Червона 
зірка” – шефи молодих робітників / П. Фомич // Кіровоградська правда. – 1972. 
– 18 квітня. – С. 2 
 Над молодими робітниками взяли шефство ветерани праці, які 



192 

прищепили не одному десяткові червонозорівців любов до професії, почуття 
робітничої гордості за свій цех, за своє підприємство. 
 
1639. Черкаська І. Люди, щирі серцем / І. Черкаська // Кіровоградська правда. – 
1972. – 20 жовтня. – С. 3 
 На заводі великого поширення дістало донорство. Активно й організовано 
проходять дні донора в цехах. 
1640. Швець А. Наш дім, наш двір / А. Швець // Кіровоградська правда. – 1972. 
– 6 червня. – С. 2 
 Начальник житлово-побутового відділу розповідає про житловий фонд 
заводу, який весь час збільшується, про забезпечення виробничників гарним 
житлом та про дбайливе ставлення до своїх будинків і прибудинкових 
територій. 
 
1641. Шевченко С. Їм аплодують заводчани / С. Шевченко // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 13 лютого. – С. 3 
 Про роботу агіткультбригади Палацу культури ім. Жовтня, яка під час 
обідніх перерв виступає в цехах заводу, де їй захоплено аплодують глядачі. А 
про виконавську майстерність культармійців свідчать дипломи і грамоти 
обласних оглядів художньої самодіяльності. 
 
1642. Шевченко С. Червонозорівські аматори / С. Шевченко // Кіровоградська 
правда. – 1972. – 28 березня. – С. 4 : фото 
 Про огляд колективів художньої самодіяльності цехів і відділів заводу в 
Палаці культури ім. Жовтня. 
 
1643. Шерман С. «Пресувальник» вторгається в життя / С. Шерман // 
Кіровоградська правда. – 1972. – 15 лютого. – С. 3 : фото 
 Про роботу щоденної стінної газети «Пресувальник» ковальсько-
пресового цеху. Коло питань, які порушує стіннівка, досить широке. Це і 
соцзмагання, і технічний всеобуч, і розповіді про кращих трудівників цеху. 
 

1973 
 
1644. Вшанування володарів кубка України // Кіровоградська правда. – 1973. – 
27 листопада. – С. 4 : фото 

Футбольна команда «Зірка» представляла в другій лізі колектив заводу. 
 
1645. Голубовський М. Кращих – до складу виборчих комісій // Кіровоградська 
правда. – 1973. – 18 квітня. – С. 2 

Про кращих представників від заводу «Червона зірка», яких обрано до 
складу Обласної виборчої комісії. 
 
1646. Зінченко В. На високому ідейному рівні / В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1973. – 7 жовтня. – С. 2 
 
1647. Зустріч з виборцями // Кіровоградська правда. – 1973. – 7 червня. – С. 1 
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Зустріч кандидатів в депутати міської Ради від заводу «Червона зірка» з 
виборцями. 
 
1648. Зустрічі в цехах // Кіровоградська правда. – 1973. – 3 квітня. – С. 1 
 Проведення Днів пропаганди правових знань. 
 
1649. Матвєєв С. За допомогою громадськості // Кіровоградська правда. – 1973. 
– 28 лютого. – С. 3 

Автор статі – працівник заводу, слухач університету громадських 
кореспондентів, пропонує долучити робітників заводу до участі у захисті 
природи краю від браконьєрів. 
 
1650. Найденко Л. В ім‘я миру / Л. Найденко // Кіровоградська правда. – 1973. – 
4 липня. – С. 1 

На колективних зборах працівники підприємства висловлюють підтримку 
мирної політики країни. 
 
1651. Почалося висування кандидатів у депутати // Кіровоградська правда. – 
1973. – 9 травня. – С. 1 

Про висунення кандидатів у депутати до місцевих Рад. 
 
1652. Пропагують ювілейні документи // Кіровоградська правда. – 1973. – 18 
лютого. – С. 2 
 
1653. Резников Г. Перемога червонозорівця / Г. Резников // Кіровоградська 
правда. – 1973. – 13 червня. – С. 4 

Про участь у чемпіонаті обласної ради ДСТ «Авангард» з шахів та 
перемогу червонозорівця Л. Медведенка. 
 
1654. Розвивати ініціативу, виховувати активність : Адреса досвіду: ливарний 
цех сірого чавуну, третій механоскладальний, ковальсько-пресовий цехи заводу 
«Червона зірка» // Кіровоградська правда. – 1973. – 31 березня. – С. 2 

Про досвід проведення партійних зборів у цехах. 
 
1655. Рудницький Г. Успіх червонозорівців / Г. Рудницький // Кіровоградська 
правда. – 1973. – 8 грудня. – С. 4 

Про спортивне життя заводу. 
 
1656. Саратовцев П. Одностайна думка червонозорівців  // Кіровоградська 
правда. – 1973. – 2 травня. – С. 1 

Про присудження колективу заводу міжнародної премії «За зміцнення 
миру між народами». 
 
1657. Складають норми ГПО // Кіровоградська правда. – 1973. – 27 січня. – С. 4 

Робітники і службовці підприємства змагаються за значок ГПО з лижних 
гонок. 
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1658. Склифус М. Щоб множилися сили / М. Склифус // Кіровоградська правда. 
– 1973. – 11 серпня. – С. 4 : фото 
 Про бригаду ковальсько-пресового цеху, яка для досягнення гарних 
результатів на робочому місці зміцнює зв‘язки праці і спорту. 
 
1659. Стартувала заводська спартакіада // Кіровоградська правда. – 1973. – 25 
січня. – С. 4 

Про змагання з шахів на заводі. 
 
1660. Тихонов С. Корінь зла – в пияцтві / С. Тихонов // Кіровоградська правда. – 
1973. – 7 серпня. – С. 3 

Про порушення трудової дисципліни, яка впливає на виконання планових 
показників. 

 
1661. Шимко І. Важлива подія / І. Шимко // Кіровоградська правда. – 1973. – 27 
червня. – С. 1 
 

1974 
 
1662. Акімов Г. Матеріально-технічне забезпечення виробництва / Г. Акімов // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 11 січня. – С. 3 

Стаття начальника відділу постачання заводу призначена для 
пропагандистів і слухачів системи економічної освіти. В ній мова йде про 
режим економії на виробництві. 
 
1663. Дмитрієв М. Книголюби / М. Дмитрієв // Кіровоградська правда. – 1974. – 
5 травня. – С. 4 : фото 

Про роботу народного книжкового магазину, що діє при заводі. 
 
1664. Дмитрієв М. Виховувати гідну зміну майстрам / М. Дмитрієв // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 28 вересня. – С. 4 

Про підготовку молодих футболістів футбольним клубом «Зірка» та 
недоліки в організації цієї роботи. 
 
1665.  Звернення колективу ордена Трудового Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка» до трудящих Кіровограда // Кіровоградська правда. – 1974. – 5 
липня. – С. 3 

Колектив заводу звертається до всіх трудівників промислових 
підприємств, організацій та установ, до всіх жителів Кіровограда широко 
розгорнути змагання за місто високопродуктивної праці, зразкового 
громадського порядку і високої культури. 
 
1666. Зінченко В. Прапори – червонозорівцям / В. Зінченко // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 11 січня. – С. 3 

Урочистості та вручення нагород червонозорівцям за підсумками 
соціалістичного змагання в ІV кварталі 1973 року. 
 



195 

1667. Кльована Н. Не старіє душею ветеран / Н. Кльована // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 27 вересня. – С. 2 

Про Андрія Купріяновича Бур’янова – лектора обласної організації 
товариства «Знання», який ділиться своїми спогадами та багатим досвідом 
громадської роботи на лекціях перед червонозорівцями. 
 
1668. Кройтер А. Робітниче довір’я / А. Кройтер // Кіровоградська правда. – 
1974. – 29 листопада. – С. 3 : фото 

Про роботу народних контролерів на виробництві. 
 
1669. Курцев К. Ширшає кругозір керівників і спеціалістів / К. Курцев // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 20 березня. – С. 2 

Стаття директора Кіровоградського ордена Трудового Червоного Прапора 
заводу «Червона зірка» про економічну підготовку працівників усіх категорій. 
 
1670. Лушпаєнко В. Комплектування шкіл закінчується / В. Лушпаєнко // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 3 вересня. – С. 2 

Стаття завідуючого кабінетом політичної освіти парткому заводу про 
початок нового навчального року в школах політичної освіти. 
 
1671. Моторний О. Меморіал Червонозорівської слави / О. Моторний // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 13 липня. – С. 1 : фото 

Репортаж про відкриття меморіалу червонозорівцям, які загинули у 
Великій Вітчизняній війні. 
 
1672. Проскуров А. Формула бойовитості / А. Проскуров // Кіровоградська 
правда. – 1974. – 31 серпня. – С. 2 

Про звіти та вибори в партгрупі бригади формувальників ливарного цеху 
сірого чавуну, де бригадир – депутат Верховної Ради СРСР В. Гетьманець. 
 
1673. Редько П. Цехком і змагання / П. Редько // Кіровоградська правда. – 1974. 
– 11 червня. – С. 2 

Про роботу цехового комітету профспілки другого механоскладального 
цеху заводу та про наставництво на робочих місцях. 
 
1674. Редько П. Поліпшувати організацію змагання : з профспілкової 
конференції заводу «Червона зірка» / П. Редько // Кіровоградська правда. – 
1974. – 27 листопада. – С. 3 

Про роль заводського комітету профспілок в організації соціалістичного 
змагання в цехах. 
 
1675. Свято червонозорівців : Урочисті збори, присвячені столітньому ювілею 
заводу «Червона зірка» і врученню колективу ордена Жовтневої Революції // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 14 липня. – С. 1 : фото 
 
1676. Сокульська В. За трудовий подвиг : Про тих, кого першими в області 
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удостоєно медалі «Ветеран праці» / В. Сокульська // Кіровоградська правда. – 
1974. – 12 листопада. – С. 2 
 
1677. Спектор Д. Червонозорівці : Тобі, Вітчизно, наша ударна праця! / Д. 
Спектор // Кіровоградська правда. – 1974. – 12 липня. – С. 1 : фото 

Стаття присвячена мітингу з приводу нагородження заводу орденом 
Жовтневої Революції. 
1678. Файнштейн Л. Спартакіада червонозорівців / Л. Файнштейн // 
Кіровоградська правда. – 1974. – 16 липня. – С. 4 : фото 

Про спортивний клуб «Зірка», що діє при заводі, та про спартакіаду 
червонозорівців на честь 100-річного ювілею заводу. 
 
1679. Чернега Л. В обіймах друзів / Л. Чернега // Кіровоградська правда. – 1974. 
– 14 грудня. – С. 3 

Автор статті розповідає про свою поїздку в складі делегації заводу в 
столицю Башкірії – Уфу, де познайомилася з історією міста, з роботою 
провідних підприємств. 
 

1975 
 
1680. Басиста Л. У червонозорівському гуртожитку / Л. Басиста // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 5 жовтня. – С. 4 
 
1681. Вовченко В. Розвивати творчість молодих : Із ХХІІ звітно-виборчої 
комсомольської конференції заводу «Червона зірка» / В. Вовченко // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 22 жовтня. – С. 2 
 
1682. Волошина Р. Прилучення до світу прекрасного / Р. Волошина // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 17 січня. – С. 4 

Автор статті розповідає про залучення молодих працівників заводу до 
естетичного виховання. Це лекції інституту культури, участь у різноманітних 
конкурсах, зустрічах з артистами тощо. 
 
1683. Голубицький В. Радяться наставники / В. Голубицький // Кіровоградська 
правда. – 1975. – 5 лютого. – С. 3 : фото 

Про перший зліт наставників заводу. 
 
1684. Камінський Ю. Письменники – гості червонозорівців / Ю. Камінський // 
Кіровоградська правда. – 1975. – 20 березня. – С. 4 

Традиційно Дні української літератури проходять на провідних 
підприємствах. До 30-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною на завод 
«Червона зірка» завітали письменники-земляки: Віталій Логвиненко, Євмен 
Доломан, Леонід Тендюк, Микола Яровий. 
 
1685. Кандидати народу // Кіровоградська правда. – 1975. – 23 травня. – С. 4 

Про кандидатів у обласні депутати від заводу. 
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1686. Майбутні олімпійці з «Олімпії» // Кіровоградська правда. – 1975. – 10 
серпня. – С. 4 : фото 

Про роботу спортивно-оздоровчого табору заводу. 
 

1687. Проскуров А. Вчити, виховувати, вимагати : На ХІХ конференції 
парторганізації заводу «Червона зірка» /А. Проскуров // Кіровоградська правда. 
– 1975. –28 жовтня. – С. 2 
1688. Робітничий гуртожиток // Кіровоградська правда. – 1975. – 2 листопада. – 
С. 1 
 
1689. Сопільняк В. Поруч – хороші люди / В. Сопільняк // Кіровоградська 
правда. – 1975. – 5 листопада. – С. 3 

Про донорську допомогу робітників цеху своєму колезі, який потрапив в 
аварію. 

 
1690. Фомич П. В гущі робітничого життя : багатотиражці «Червона зірка» – 50 
років / П. Фомич // Кіровоградська правда. – 1975. – 20 грудня. – С. 3 

З історії газети. 
 
1691. Христенко Г. Свято червонозорівців / Г. Христенко // Кіровоградська 
правда. – 1975. – 20 липня. – С. 4 

Про святкування Дня червонозорівців, який започатковано у 1964 році. 
 

1976 
 
1692. Бонфельд С. З великим піднесенням: до завершення навчального року в 
системі політосвіти / С. Бонфельд // Кіровоградська правда. – 1976. – 29 травня. 
– С. 2 

Про проведення підсумкових занять школи політпросвіти при заводі 
«Червона зірка». 
 
1693. Вовченко В. Бути в цеху господарем / В. Вовченко // Кіровоградська 
правда. – 1976. – 12 серпня. – С. 2 

Про проведення звітно-виборних зборів партійних груп заводу «Червона 
зірка». 
 
1694. Зубенко П. Вечірня червонозорівська / П. Зубенко  // Кіровоградська 
правда. – 1976. – 6 червня. – С. 3 

Про відмінну роботу базової школи заводу «Червона зірка», де абсолютна 
більшість її учнів – робітники підприємства. 
 
1695. Кльована Н. Працею звеличені / Н. Кльована // Кіровоградська правда. – 
1976. – 6 листопада. – С. 3 : фото 

Про участь працівників заводу «Червона зірка» в урочистому мітингу з 
нагоди занесення на обласну Дошку пошани переможців змагання з числа 
трудівників промисловості та сільського господарства. 
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1696. Краснов В. Від серця до серця / В. Краснов // Кіровоградська правда. – 
1976. – 23 травня. – С. 2 

Пропагандист школи основ марксизму-ленінізму при парторганізації 
заводу «Червона зірка» Краснов В. розповідає про результати вивчення курсу 
історії партії. 
 
1697. Ломонос Г. Моє материнське спасибі / Г. Ломонос // Кіровоградська 
правда. – 1976. – 20 червня. – С. 3 

У листі до редакції робітниця заводу «Червона зірка» висловлює слова 
вдячності медичним працівникам та своїм колегам за порятунок сина Владика. 

 
1698. Нагорний О. Людина сталевого гарту: до 90-річчя з дня народження С. М. 
 Кірова / О. Нагорний // Кіровоградська правда. – 1976. – 23 березня. – С. 2 
 
1699. Надихаючи перспективи: червонозорівці схвалюють документи 
Жовтневого пленуму ЦК КПРС // Кіровоградська правда. – 1976. – 30 жовтня. – 
С. 1 

Про проведення мітингів машинобудівниками на підтримку рішення 
Жовтневого пленуму ЦК КПРС. 
 
1700. Неділько К. Дружно, організовано: розповідають начальники штабів по 
проведенню суботника / К. Неділько // Кіровоградська правда. – 1976. – 17 
квітня. – С. 2 

17 квітня «Червона субота» – день масового трудового героїзму 
робітників заводу «Червона зірка». 
 
1701. Полторанін М. У робітники – з професією / М. Полторанін // 
Кіровоградська правда. – 1976. – 22 липня. – С. 3 

Про підготовку кваліфікованих робітників для заводу «Червона зірка» 
Кіровоградським технічним училищем № 6. 
 
1702. Пропагандист і агітатор – п’ятирічці // Кіровоградська правда. – 1976. – 4 
січня. – С. 1 

 Ідеологічні працівники заводу «Червона зірка»: О. Воловіч, А. Марікуца, 
П. Пацюк, О. Жилко, М. Головко в своєму листі-заклику звернулися до всіх 
активістів віддати свої знання, організаторські здібності справі мобілізації 
трудящих на нові трудові звершення. 
 
1703. Пушкаренко А. Головне доручення: з досвіду лекційної пропаганди /А. 
Пушкаренко // Кіровоградська правда. – 1976. – 16 грудня. – С. 3 

Голова первинної організації товариства «Знання» заводу «Червона зірка» 
Пушкаренко А. розповідає про досвід боротьби за зміцнення трудової 
дисципліни та пропаганду матеріалів Пленумів ЦК. 
 
1704. Спектор Д. Марш червонозорівців : Святиня / Д. Спектор // 
Кіровоградська правда. – 1976. – 7 листопада. – С. 4 

Про Пам’ятний прапор ЦК КПРС – святиню та гордість червонозорівців – 
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за успіхи в змаганні на честь 50-річчя Великого Жовтня. 
 
1705. Спектор Д. Марш червонозорівців: Така традиція / Д. Спектор // 
Кіровоградська правда. – 1976. – 7 листопада. – С. 4 

Про традицію – святковий марш – повинен очолювати колектив того 
підрозділу заводу, який особливо відзначився своїми трудовими досягненнями. 
 
1706. Уваровський М. На наукову основу: із досвіду організації змагання на 
заводі «Червона зірка» / М. Уваровський, В. Ляшко // Кіровоградська правда. – 
1976. – 23 листопада. – С. 2 
 
1707. Шумська Т. У клубі «За інтересами» / Т. Шумська // Кіровоградська 
правда. – 1976. –29 січня. – С. 4 

Про засідання клубу районної організації товариства «Знання» за темою: 
«Робітник – професія почесна», на якому виступив Герой Соціалістичної Праці, 
бригадир слюсарів механоскладального цеху заводу «Червона зірка» – О. О. 
Кошурко. 
 

1977 
 
1708. Безлюдні майданчики // Кіровоградська правда. – 1977. – 5 січня. – С. 2 

Про заходи з усунення недоліків у спортивно-масовій роботі, про які 
йшлося у публікації за 25 листопада 1976 року. 
 
1709. Ємельянов С. Наснага до праці / С. Ємельянов // Кіровоградська правда. – 
1977. – 21 червня. – С. 2 

Про право на відпочинок трудящих та про забезпечення цього права 
розповідає коваль автотранспортного цеху заводу «Червона зірка», член 
профспілкового комітету заводу С. Ємельянов. 

1710. Кльована Н. По-діловому, на конкретних прикладах / Н. Кльована // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 24 червня. – С. 4 

Репортаж із додаткового заняття в системі політосвіти заводу «Червона 
зірка». 
 
1711. Ковіка М. Наш почесний обов’язок / М. Ковіка // Кіровоградська правда. – 
1977. – 16 червня. – С. 1 

Про роботу пропагандистів заводу «Червона зірка». 
 
1712. Кумпан М. Нова оселя червонозорівців / М. Кумпан // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 28 липня. – С. 4 

450 молодих червонозорівців почали заселяти новий заводський 
гуртожиток на вулиці Кременчуцькій. 
 
1713. Майська О. Свято червонозорівців / О. Майська // Кіровоградська правда. 
– 1977. – 12 липня. – С. 2 
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Про святкування заводчанами Дня червонозорівця. 
 
1714. Посипайко А. Так і будемо тримати / А. Посипайко // Кіровоградська 
правда. – 1977. – 3 вересня. – С. 3 

Огляд підготовки до нового навчального року в системі політосвіти на 
заводі «Червона зірка». 
 
1715. Черкасов Г. Порядок оберігають червонозорівці / Г. Черкасов // 
Кіровоградська правда. – 1977. – 4 лютого. – С. 4 

Про роботу загону добровільних народних дружинників. 

1716. Черкасов Г. Заводські дружинники / Г. Черкасов // Кіровоградська правда. 
– 1977. – 14 жовтня. – С. 4 

Про роботу загону добровільних народних дружинників. 

1717. Шпак В. Надійні гарантії / В. Шпак // Кіровоградська правда. – 1977. – 14 
липня. – С. 2 

Про роботу депутатського корпусу червонозорівців. 

1978 
  
1718. Абрамова Л. Є на заводі «Вогник/ Л. Абрамова // Кіровоградська правда. – 
1978. –30 липня. – С. 4 
 В статті йдеться про активну роботу по естетичному вихованню трудящих 
та концертну діяльність агітбригади «Вогник». 
 
1719. Борисенко С. Використати всі можливості / С. Борисенко // 
Кіровоградська правда. – 1978. – 8 лютого. – С. 2 
 Активісти заводу «Червона зірка» обговорили підсумки державних 
офіційних матеріалів про організацію соціалістичного змагання в 1978 році. 
 
1720. Грищенко М. Шефська п’ятирічка «Червоної зірки» / М. Грищенко // 
Кіровоградська правда. – 1978. – 26 серпня. – С. 2 
 У статті йдеться, як робітники заводу «Червона зірка» допомагають 
трудівникам села на польових роботах у підшефних господарствах. 
 

1979 
 
 1721. Бєсєда В. Щоб робота була успішною / В. Бєсєда // Кіровоградська 
правда. – 1979. – 13 квітня. – С. 2 
 Про уміле поєднання традиційних і нових форм ідеологічного виховання. 
 
1722. Борисов С. Пожнеш пасивність / С. Борисов // Кіровоградська правда. – 
1979. – 11 вересня. – С. 2 
 Про звітно-виборні збори у комсомольській групі відділу раціоналізації, 
винахідництва, патентної та науково-технічної інформації, які пройшли 
пасивно, без належного аналізу участі молоді у виробництві і в громадському 



201 

житті. 
 
1723. Волошин В. Відповідальність — спільна / В. Волошин // Кіровоградська 
правда. – 1979. – 28 січня. – С. 2 
 Про заводські партгрупи, які мобілізують колектив на підвищення 
ефективності виробництва і якості роботи. 
 
1724. Головко М. Закріпити досягнуте / М. Головко // Кіровоградська правда. – 
1979. – 13 квітня. – С. 2 
 Про знання, отримані в школі основ марксизму-ленінізму, які сприяють 
творчому розв’язанню завдань, що стоять перед виробництвом. 
 
1725. Кальчинська Т. Зустрічі з червонозорівцями / Т. Кальчинська // 
Кіровоградська правда. – 1979. – 14 червня. – С. 4 : фото 
 Про зустріч колективу заводу з митцями республіканського російського 
драматичного театру Башкирської АРСР. 
 
1726. Кузьміна Г. Запорука ефективності / Г. Кузьміна // Кіровоградська правда. 
– 1979. – 4 жовтня. – С. 2 
 Про початок занять у школі основ економічних знань. 
 
1727. Нелюбіна Т. Приїхали шефи / Т. Нелюбіна // Кіровоградська правда. – 
1979. – 13 вересня. – С. 3 
 Про проведення культурно-масових заходів Палацу культури ім. Жовтня у 
підшефних колгоспах. 
  
1728. Навчання групкомсоргів // Кіровоградська правда. – 1979. – 23 жовтня. – 
С. 2 
 Про навчання в системі політосвіти комсомольських груп першого 
механоскладального цеху. 
 
1729. Ніколенко М. У почину — широкі крила / М. Ніколенко // Кіровоградська 
правда. – 1979. – 13 квітня. – С. 2 
 Про почин школи основ економічних знань ливарного цеху сірого чавуну 
«Боротися за колектив високопродуктивної праці, високої культури виробництва 
і зразкового громадського порядку», який згодом взяли на озброєння колективи 
всього Кіровограда. 
 
1730. Посипайко А. Вміння бути причетним / А. Посипайко // Кіровоградська 
правда. – 1979. – 4 лютого. – С. 3 
 Про партійну організацію заводу, яка нагромадила багатий досвід всіх 
ланок партійного, економічного і комсомольського навчання. 
 
1731. Посипайко А. Перед новими завданнями / А. Посипайко // Кіровоградська 
правда. – 1979. – 16 травня. – С. 2 : фото 
 Про роботу кабінету політичної освіти заводу. 
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1980 
 
1732. Бабіч В. «Це ж наша тиражка…» / В. Бабіч // Кіровоградська правда. – 
1980 . – 4 травня. – С. 2 

Про попит серед робітників заводу газети «Червона зірка» та її співпрацю 
з дописувачами – заводчанами, які охоче підказують злободенні теми. 
 
1733. Вчаться червонозорівці // Кіровоградська правда. – 1980. – 27 березня. – 
С. 4 : фото 

Після роботи працівники заводу «Червона зірка» відвідують середню 
школу робітничої молоді № 1, над якою шефствує завод. 
 
1734. Завод крокує у майбутнє: Для здоров’я і радощів // Кіровоградська правда. 
– 1980. – 12 липня. – С. 2 

Про поліпшення умов праці і побуту трудящих: відкриття їдальні, 
дитячого садка та гуртожитку, газифікація будинків та озеленення територій 
заводських мікрорайонів. 
 
1735. Завод крокує у майбутнє: Трудитися без відстаючих // Кіровоградська 
правда. – 1980. – 12 липня. – С. 2 

Про відрядження делегації спеціалістів заводу «Червона зірка» та 
представників громадських організацій до Ростова-на-Дону для вивчення нової 
форми соціалістичного змагання – «Працювати без відстаючих». 
 
1736. Завод крокує у майбутнє: Світло знань // Кіровоградська правда. – 1980. – 
12 липня. –. 2 

Про діяльність партійної організації заводу «Червона зірка» по ідейно-
політичному, трудовому і моральному вихованню працівників. 
 
1737. Коцар І. Підхід індивідуальний / І. Коцар // Кіровоградська правда. – 1980 
. –2 квітня. – С. 3 

Про цілеспрямовану роботу заводської ради по викорененню пияцтва та 
правопорушень серед молодих робітників заводу. 
 
1738. Крупська Н. Книги – для всіх / Н. Крупська // Кіровоградська правда. – 
1980 . – 4 грудня. – С. 4 

Про співпрацю заводської первинної організації Всесоюзного товариства 
книголюбів та клубу любителів книги при гуртожитку № 4 заводу «Червона 
зірка» у пропаганді книги та розвитку букіністичної торгівлі. 
 
1739. На честь свята праці // Кіровоградська правда. – 1980. – 25 січня – С. 1 

У цехах підприємства «Червона зірка» відбуваються мітинги з нагоди 
святкування 110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна. 
 
1740. Плани партії – плани народу // Кіровоградська правда. – 1980. – 25 червня. 
– С. 1 

Про одностайне схвалення робітниками заводу  внутрішньої і зовнішньої 
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політики партії та заклики ударною працею зміцнювати економіку рідної 
держави. 
 
1741. Почесна відзнака // Кіровоградська правда. – 1980. – 30 квітня. – С. 1 

Колектив підприємства «Червона зірка» отримав нагороду – Диплом 
першого ступеню за успішне виконання весняного замовлення хліборобів 
країни. 
1742. Пропаганда ударництва // Кіровоградська правда. – 1980. – 27 лютого. – С. 
4 

Про пропаганду досвіду ударників виробництва та відзначення змістовної 
роботи партійців ливарного цеху сірого чавуну. 
 
1743. Пухар Ю. Як і належить ініціаторам / Ю. Пухар // Кіровоградська правда. 
– 1980 . – 6 травня. – С. 2 

Актив заводу «Червона зірка» виступив з ініціативою – свої знання, 
пропагандистську майстерність, організаторські здібності на службу п’ятирічці. 
 
1744. Сторінки заводської історії // Кіровоградська правда. – 1980. – 14 лютого. 
– С. 4 

Про будні та свята підприємства розповідається у новому фільмі 
любительської студії «Зірка», що працює вісім років на заводі. 
 
1745. Цех номер один // Кіровоградська правда. – 1980. – 3 червня. – С. 1 

Про введення в дію на заводі нової їдальні з дієтичним залом і 
механізованими лініями видачі страв та кафетерію, що свідчить про активне 
впровадження прогресивних форм обслуговування трудящих. 
 

1981 
 
1746. Вавренюк С. Посвята біля монумента / С. Вавренюк // Кіровоградська 
правда. – 1981. – 25 вересня. – С. 4 
 Монумент Слави червонозорівців – це гордість трудівників заводу,  біля 
якого урочисто відбувається посвячення випускників професійно-технічних 
училищ у робітники. 
 
1747. Коли бракує злагоди. На спорудженні промислових об’єктів і гуртожитку 
кіровоградського заводу «Червона зірка» порушується технологія будівельних 
робіт. // Кіровоградська правда. – 1981. – 10 жовтня. – С. 2 
 
1748. Крятенко А. Принципо і вимогливо / А. Крятенко // Кіровоградська 
правда. – 1981. – 11 вересня. – С. 2 
 Обговорювались питання організаторської і виховної роботи комуністів 
на звітно-виборчих партійних зборах третього механоскладального цеху. 
 
1749. Посипайко А. Пропаганда — справа творча / А. Посипайко // 
Кіровоградська правда. – 1981. – 21 серпня. – С. 2 
 У статті йдеться про політичну освіту на заводі. 
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1750. Сало Ю. Дієвість перевірок. Про це в першу чергу дбають дозорівці 
ливарного цеху ковкого чавуну заводу “Червона зірка” / Ю. Сало // 
Кіровоградська правда. – 1981. – 29 жовтня. – С. 3 
 У статті йдеться про роботу членів групи народного контролю на заводі. 
 
1751. Харитонова Г. «Сьогодні підемо до Юлі» / Г. Харитонова // 
Кіровоградська правда. – 1981. – 8 травня. – С. 2 
 У статті йдеться про роботу заводської профспілкової організації. 
 

1982 
 
1752. Бобошко Л. Молодість флагмана корчагінського племені / Л. Бобошко // 
Кіровоградська правда. – 1982. – 18 травня. – С. 4 
 Делегат ХІХ з’їзду ВЛКСМ, бригадир бригади токарів Леонід Бобошко 
розповідає про сучасний багатотисячний комсомольський загін заводу, який 
відзначає своє 60-річчя. 
 
1753. Вовченко В. Хто замінить Якимовича / В. Вовченко // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 11 вересня. – С. 2 
 Про роботу партійного бюро по підготовці, вихованню і закріпленню 
кадрів у цехах підприємства. 
 
1754. Для щасливого дитинства // Кіровоградська правда. – 1982. – 13 лютого. – 
С. 2   
 Голова комісії по роботі серед жінок Г. Б. Харитонова розповідає про свою 
діяльність, головною турботою якої є щастя дітей і їх батьків, моральне 
здоров’я в сім’ї і колективі. 
 
1755. Дні глибокої скорботи // Кіровоградська правда. – 1982. – 13 листопада. – 
С. 2 
 Про траурний мітинг червонозорівців з приводу смерті Л. І. Брежнєва. 
 
1756. Добрін Н. За вимогою статуту / Н. Добрін // Кіровоградська правда. – 
1982. – 31 серпня. – С. 2 
 Про принциповість, діловитість, об’єктивність рекомендації, яка є 
першим документом для кандидата в члени партії. 
 
1757. Іванова Л. Палай, «Вогнику!» / Л. Іванова // Кіровоградська правда. – 
1982. – 26 вересня. – С. 3 
 Про народну агітаційно-художню бригаду «Вогник» Палацу культури ім. 
Жовтня – лауреата республіканського конкурсу-огляду самодіяльних колективів. 
  
1758. Куліш П. У сім’ю червонозорівців / П. Куліш // Кіровоградська правда. – 
1982. – 22 січня. – С. 4 
 Половина червонозорівців – колишні випускники Кіровоградського 
МПТУ-4. Про давні і міцні зв’язки учнів закладу з базовим підприємством 
йдеться в статті. 
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1759. Луніна В. Ялинка для юних червонозорівців / В. Луніна // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 9 січня. – С. 3 
 Про веселі новорічні свята у Палаці культури ім. Жовтня. 
 
1760. Марус З. «Я країни іншої не знаю...» / З. Марус // Кіровоградська правда. 
– 1982. – 14 грудня. – С. 2 
 Автор статті – кавалер ордена трудової Слави III ступеня, робітниця 
плавильної дільниці заводу, сповнена гордості за свою країну, бо відчуває себе 
невід’ємною частиною великої сім’ї народів-братів. 
 
1761. Прудка В. Висока віддача / В. Прудка // Кіровоградська правда. – 1982. – 
13 червня. – С. 1 
 Про шефську допомогу робітників заводу колгоспам області в заготівлі 
кормів, обробітку полів та спорудженні свинокомплексів. 
 
1762. Рапорт «червоної суботи» // Кіровоградська правда. – 1982. – 18 квітня. – 
С. 1 
 Про активну, організовану участь колективу заводу в суботнику. 
 
1763. Свято Комуністичної праці // Кіровоградська правда. – 1982. – 19 грудня. 
– С. 1 
 Про активну участь червонозорівців у Всесоюзному Комуністичному 
суботнику, присвяченому 60-річчю утворення СРСР. 
  
1764. Черкасов Г. Після трудового дня / Г. Черкасов // Кіровоградська правда. – 
1982. – 10 листопада. – С. 3 
 Про кращих робітників – дружинників заводу. 
 
1765. Шарій В. У черзі за виделкою / В. Шарій, Ю. Гуленко // Кіровоградська 
правда. – 1982. – 12 жовтня. – С. 2 
 Про незадовільну роботу центральної заводської їдальні. 
 
1766. Шарій В. Чекання, що затягнулося для багатьох червонозорівців на 
десятки років / В. Шарій, Ю. Гуленко // Кіровоградська правда. – 1982. – 13 
жовтня. – С. 2 
 Про повільне будівництво житлових будинків та об’єктів соціально-
культурного призначення. 
 

1983 
 
1767. Афанасьєв В. Дорожимо робітничою честю /В. Афанасьєв // 
Кіровоградська правда. – 1983. – 27 грудня. – С. 2 

Своїми роздумами про заводські будні ділиться бригадир комплексної 
бригади слюсарів-ремонтників заводу «Червона зірка» В. Афанасьєв. 
 
1768. Василенко В. Слово ливарників / В. Василенко //Кіровоградська правда. – 
1983. – 29 листопада. – С. 1 
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Робітники заводу «Червона зірка» провели мітинг на підтримку політики 
держави і висловили одностайну думку – «Мир і припинення гонки озброєнь». 
 
1769. Євгененко В. У сім’ї червонозорівців проходять виробничу практику 
студенти зарубіжних країн / В. Євгененко //Кіровоградська правда. – 1983. – 27 
липня. – С. 3 

В цехах заводу «Червона зірка» практику проходять студенти з МНР, ДРВ, 
Куби та інших соціалістичних країн. 
 
1770. Кузьменко В. Робітники повели агрегати / В. Кузьменко //Кіровоградська 
правда. – 1983. – 26 червня. – С. 1 

Робітники заводу «Червона зірка» надають шефську допомогу колгоспу 
ім. Боженка Кіровоградського району на жнивах та при зборі врожаю городини. 
 
1771. Мандєва Р. Вимоги сьогодення / Р. Мандєва //Кіровоградська правда. – 
1983. – 2 вересня. – С. 2 

Про підготовку до звітів і виборів у партійних організаціях 
механоскладального цеху № 3 заводу «Червона зірка». 
 
1772. Поркуян А. Як велить обов’язок / А. Поркуян //Кіровоградська правда. – 
1983. – 10 березня. – С. 2 

Столяр-модельник заводу «Червона зірка» Поркуян А. розповідає про 
незадовільну громадську роботу деяких працівників заводу та справедливий 
розподіл постійних та тимчасових доручень. 
 
1773. Романюк А. Естафету несуть червонозорівці 80-х. /А. Романюк // 
Кіровоградська правда. – 1983. – 10 липня. – С. 1 : фото 

Про проведення в корпусі № 90 виробничого об’єднання «Червона зірка» 
мітингу, присвяченого випуску тримільйонної сівалки. 
 
1774. Ципов’яз О. Хай щастить на хороших людей / О. Ципов’яз 
//Кіровоградська правда. – 1983. – 12 лютого. – С. 4 

Свердлувальниця механоскладального цеху заводу «Червона зірка» О. 
Ципов’яз розповідає про свою трудову діяльність та велику роботу по 
соціально-економічному розвитку підприємства, що сприятиме зменшенню 
плинності кадрів на заводі. 
 
1775. Цуканов П. Діє ініціативна група / П. Цуканов //Кіровоградська правда. – 
1983. – 21 січня. – С. 3 

Бригадир формувальників заводу «Червона зірка» П. Цуканов розповідає 
про роботу і основні завдання ініціативної групи, створеної  рішенням 
виконкому міськради по залученню кіровоградців до підвищення культурного 
рівня та зразкового громадського порядку в рідному місті. 
 
1776. Чеботарьова З. Чергують червонозорівці / З. Чеботарьова //Кіровоградська 
правда. – 1983. – 10 листопада. – С. 3 

Капітан міліції З. Чеботарьова розповідає про народну дружину заводу 
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«Червона зірка», яка сумлінно чергує на вулицях міста та веде профілактичну 
роботу з підлітками та неблагополучними сім’ями. 
 

 
1984 

 
1777. Євгененко В. Повернуться в рідний цех / В. Євгененко // Кіровоградська 
правда. – 1984. – 5 травня. – С. 2 
 Після строкової служби у лавах Червоної Армії працівники заводу 
«Червона зірка» повертаються на свої робочі місця. 
 
1778. Полякова В. Інформує багатиражка / В. Полякова // Кіровоградська 
правда. – 1984. – 24 травня. – С. 4 

Про роботу заводської газети «Червона зірка». 
 

1985 
 

1779. Бондарєв С. «Зірці» – п’ятдесят / С. Бондарєв // Кіровоградська правда. – 
1985. – 18 червня. – С. 4 : фото 

Про футбольний колектив заводу, який захищає спортивну честь області, 
та про історію створення команди. 
 
1780. Дідик А. Вміння приходить у роботі / А. Дідик // Кіровоградська правда. – 
1985. – 17 грудня. – С. 3 

Автор статті – коваль-штампувальник виробничого об’єднання, депутат 
міської Ради Антоніна Дідик розповідає про свої депутатські будні. 
 
1781. Євгененко В. Концерти в цехах / В. Євгененко // Кіровоградська правда. – 
1985. – 22 березня. – С. 2 

Про виступи з концертами самодіяльних колективів Палацу культури 
імені Жовтня в цехах заводу. 

 
1782. Євгененко В. Задзвенять веселі голоси / В. Євгененко // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 6 червня. – С. 4 

Про літній відпочинок дітей, трудівників підприємства, в піонерському 
таборі ім. Ю. О. Гагаріна, який розташований поблизу села Трепівки 
Знам’янського району. 
 
1783. Жабко В. Весняні гектари червонозорівців / В. Жабко // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 16 квітня. – С. 2 

Про допомогу червонозорівців підшефним колгоспам під час весняно-
польових робіт. 

 
1784. Кальчинська Т. Клятва на вірність / Т. Кальчинська // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 24 січня. – С. 4 : фото 

Ветеран заводу – Микола Федорович Єгоров згадує про воєнні роки, 
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фронтові дороги, якими пройшов, визволяючи свою країну і країни Європи від 
фашизму, та післявоєнну відбудову. 

 
1785. Кальчинська Т. Штрихи до портрета / Т. Кальчинська // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 14 грудня. – С. 3 

Про Володимира Степановича Шаманського – самодіяльного актора 
Палацу культури імені Жовтня, робітника ливарного цеху сірого чавуну. 
 
1786. Крятенко А. Нові завдання зобов’язують / А. Крятенко // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 5 листопада. – С. 1 
 Про звітно-виборчу партійну конференцію виробничого об’єднання. 
 
1787. Нагорода зобов’язує // Кіровоградська правда. – 1985. – 6 липня. – С. 4 

Про культурно-шефську роботу на селі розповідає директор Палацу 
культури ім. Жовтня виробничого об’єднання «Червона зірка» Жанна 
Михайлівна Терещенко. 
 
1788. Нечай А. Всією бригадою / А. Нечай // Кіровоградська правда. – 1985. – 
30 квітня. – С. 1 

Про взяті зобов’язання різальниками металу заготовчо-пресового цеху до 
суботника на честь 40-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 
 
1789. Петренко К. У «Струмка» – іменини / К. Петренко // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 9 червня. – С. 3 

Дитячому зразковому хореографічному колективу «Струмок», який 
створено при Палаці культури ім. Жовтня, виповнилося десять років. 

  
1790. Поркуян А. Спитай із себе / А. Поркуян // Кіровоградська правда. – 1985. 
– 19 червня. – С. 3 

Автор статті, тесляр-модельник інструментального цеху заводу, 
розповідає про свою громадську роботу як депутата міської Ради. 
 
1791. Семенюк Л. Коли відповідальність спільна / Л. Семенюк // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 15 березня. – С. 2 

Про роль партійної організації на заводі, яка несе відповідальність за 
справи колективу. 
 
1792. Семенюк Л. Переконливо і конкретно / Л. Семенюк // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 24 серпня. – С. 2 

Про наочну агітацію на виробництві : виробничі стенди, стіннівки, 
куточки по економії та бережливості, екран порушників трудової дисципліни 
тощо. 

 
1793. Черкасов Г. Порядок охороняють дружинники / Г. Черкасов // 
Кіровоградська правда. – 1985. – 27 серпня. – С. 4 

Про роботу добровільної народної дружини на підприємстві. 
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1794. Юрченко С. А. З чуйністю до людей / С. А. Юрченко // Кіровоградська 
правда. – 1985. – 16 лютого. – С. 2 

Автор статті – голова цехового комітету профспілки, фрезерувальник 
інструментального цеху, розповідає про своє громадське доручення, зокрема 
про культурно-масову роботу. 
 

1986 
 
1795. Антонова Н. Комуністи завжди попереду / Н. Антонова //Кіровоградська 
правда. – 1986. – 28 січня. – С. 2 

Про активну роботу партійної організації по мобілізації колективів цехів 
заводу «Червона зірка» на успішне виконання планів першого року дванадцятої 
п’ятирічки. 
 
1796. Бугайчук Є. Змагаються машинобудівники / Є. Бугайчук //Кіровоградська 
правда. – 1986. – 13 жовтня. – С. 3 

Про міцну дружбу, змагання, щорічний обмін делегаціями між 
болгарськими машинобудівниками та працівниками заводу «Червона зірка». 
 
1797. Гетьманець В. І вчитись по новому / В. Гетьманець //Кіровоградська 
правда. – 1986. – 15 жовтня. – С. 2 

Формувальник ливарного цеху, слухач школи основ марксизму-ленінізму 
Гетьманець В. розповідає про початок нового навчального року в школі та 
ідеологічну роботу, спрямовану на політичну та економічну просвіту населення. 
 
1798. Гончаренко М. Внесок червонозорівців / М. Гончаренко //Кіровоградська 
правда. – 1986. – 25 червня. – С. 3 

Про пропозиції та активну роботу народних контролерів – працівників 
заводу «Червона зірка» під гаслом «Бережливість». 
 
1799. З високою продуктивністю //Кіровоградська правда. – 1986. – 3 квітня. – 
С. 1 

Про підготовку працівників заводу «Червона зірка» до проведення 
Всесоюзного комуністичного суботника. 
 
1800. Зінченко В. Надійні друзі / В. Зінченко // Кіровоградська правда. – 1986. – 
29 серпня. – С. 4 

Про історію змички працівників заводу сільськогосподарських машин 
«Червона зірка» з селом щодо шефської допомоги. 
 
1801. Любарський Р. Робітничий вимір / Р. Любарський //Кіровоградська правда. 
– 1986. – 23 березня. – С. 3 

Про святкування на  заводі «Червона зірка» Дня ремонтника. 
 
1802. Любарський Р. Свято червонозарівців / Р. Любарський //Кіровоградська 
правда. – 1986. – 19 липня. – С. 3 

Про урочисті збори, присвячені Дню червонозорівця у парку «Перемога». 
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1803. Поркуян А. Потрібне відчуття свята / А. Поркуян //Кіровоградська правда. 
– 1986. – 15 квітня. – С. 3 

Стаття – відгук робітника заводу «Червона зірка» про відвідування 
музично-драматичного театру ім. Кропивницького. 
 
1804. Рудь Р . Досвід приходить у праці / Р. Рудь  //Кіровоградська правда. – 
1986. – 21 жовтня. – С. 3 

Токар виробничого об’єднання «Червона зірка», депутат обласної Ради 
народних депутатів Р. Рудь пояснює важливість обміном досвідом не лише на 
виробництві, а й на депутатській посаді. 
 
1805. Семенюк Л. Із занять – в цех / Л. Семенюк //Кіровоградська правда. – 
1986. – 18 квітня. – С. 2 

Про пропозиції щодо поліпшення якості випуску продукції на дільницях, 
де встановлено нове технічне обладнання, та роль тісного зв’язку навчання в 
школі марксизму-ленінізму з виробництвом. 
 
1806. Семенюк Л. Під шум прибою / Л. Семенюк //Кіровоградська правда. – 
1986. – 5 червня. – С. 2 

На заводі «Червона зірка» розпочато будівництво оздоровчого центру для 
працівників: кімната психологічного розвантаження, басейн, сауна, спортивний 
зал та фітобар. 
 
1807. Стоян Г. Щоб уміти треба знати/ Г. Стоян //Кіровоградська правда. – 1986. 
– 13 листопада. – С. 2 

Начальник технічного бюро ливарного цеху Г. Стоян ділиться власним 
досвідом пропагандистської роботи. 
 

1987 
 
1808. Високолян Н. Запрошуємо директора в гуртожиток / Н. Високолян // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 31 січня. – С. 3 

Про негаразди у робітничому гуртожитку виробничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка» розповідає молодий виробничник. 
 
1809. Волок М. 1. Виховувати чи… розважати? / М. Волок, І. Дмитренко // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 28 липня. – С. 2 

Про виховну роботу з молоддю, яка проживає у робітничих гуртожитках 
об’єднання «Червона зірка». 

 
1810. Волок М. 2. Виховувати чи… розважати? / М. Волок, І. Дмитренко // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 29 липня. – С. 2 

Про виховну роботу з молоддю, яка проживає у робітничих гуртожитках 
об’єднання «Червона зірка». 
 
1811. Гримайловський О. За всім стоять люди: Перебудова політичного і 
економічного навчання трудящих, обговорюємо проект ЦК КПРС. / О. 
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Гримайловський // Кіровоградська правда. – 1987. – 15 травня. – С. 2 
 
1812. Гуленко Ю. Помаленьку, потихеньку вирішують соціальні питання в 
об’єднанні «Червона зірка» / Ю. Гуленко // Кіровоградська правда. – 1987. – 25 
січня. – С. 1 
 
1813. «Живе людина»: Після виступу «Кіровоградської правди» // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 11 серпня. – С. 2 

Стаття про бездушне ставлення до ветерана праці Б. П. Андрєєва 
(Кіровоградська правда за 27 червня 1987 року) була розглянута на парткомі, 
критика визнана правильною. Комітету комсомолу разом з радою ветеранів 
війни і праці доручено взяти шефство над ветераном праці. 
 
1814. Кльована Н. Залежить від кожного / Н. Кльована  // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 4 жовтня. – С. 2 

Про економічну освіту робітників заводу в умовах перебудови. 
 
1815. Концерт – ювіляру // Кіровоградська правда. – 1987. – 4 вересня. – С. 1: 
фото 

До ювілею Анатолія Васильовича Великого – майстра цеху № 44 
виробничого об’єднання «Червона зірка», кавалера ордена Трудового Червоного 
Прапора, Заслуженого раціоналізатора УРСР, готувався весь колектив. 
 
1816. Любарський Р. За трудову доблесть / Р. Любарський // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 2 липня. – С. 2 

На «Червоній зірці» відбулося урочисте вручення державних нагород 
робітникам, які брали активну участь у ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 
 
1817. Ножнов М. Фільм про червонозорівців / М. Ножнов // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 13 вересня. – С. 3 

Київська кіностудія науково-популярних фільмів створила документальну 
стрічку «Посівна техніка дванадцятої п’ятирічки», головний герой якої – 
колектив об’єднання «Червона зірка». 
 
1818. Переверзєв В. Чемпіони – із заводського цеху / В. Переверзєв // 
Кіровоградська правда. – 1987. – 4 жовтня. – С. 4 

Про фізкультурний рух в об’єднанні «Червона зірка». 
 
1819. Смоленчук Т. Хто допоможе палацу? / Т. Смоленчук // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 17 квітня. – С. 3 

Про стан палацу культури імені Жовтня, який знаходиться на балансі 
об’єднання «Червона зірка». 
 
1820. Якунін В. Зроблено на «Червоній зірці» / В. Якунін // Кіровоградська 
правда. – 1987. – 18 березня. – С. 3 

Самогонні апарати виготовили на заводі, і ніхто не помітив цього, не 
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зупинив злочинців. 
 

1988 
 
1821. Белінський В. Чим наше слово відгукнеться? В об’єднанні «Червона 
зірка» відбувся «День Кіровоградської правди» / В. Белінський // 
Кіровоградська правда. – 1988. – 28 грудня. – С. 2 : фото 
 
1822. Волер П. Виховувати господаря виробництва / П. Волер // Кіровоградська 
правда. – 1988. – 18 жовтня. – С. 3 
 Про політичну та економічну освіту на виробничому об’єднанні по 
сівалках «Червона зірка». 
 
1823. Дайдакулов Р. Настрій? Невеселий... / Р. Дайдакулов // Кіровоградська 
правда. – 1988. – 18 лютого. – С. 4 
 У статті йдеться про аварійний стан будівлі сімейного гуртожитку 
виробничого об’єднання по сівалках «Червона зірка». 
 
1824. Іщенко Г. Запитай себе суворо / Г. Іщенко// Кіровоградська правда. – 1988. 
– 2 лютого. – С. 1 

Про роботу партійної організації заводу «Червона зірка». 
 
1825. Олексенко В. «Степ» на «Червоній зірці». Літератори Кіровоградщини 
провели заводське поетичне свято / В. Олексенко // Кіровоградська правда. – 
1988. – 23 жовтня. – С. 3 : фото 
 
1826. Скляниченко М. Вчити і допомогати / М. Скляниченко // Кіровоградська 
правда. – 1988. – 16 серпня. – С. 2 
 Про організаторську роботу партіного комітету виробничого об’єднання 
по сівалках «Червона зірка» по перебудові ідейно-морального, 
інтернаціонального і патріотичного виховання молоді. 
 

1989 
 
1827. Волер П. Відпочивали за преміальні/ П. Волер //Кіровоградська правда. – 
1989. – 20 серпня. – С. 1 

Про бригаду В. К. Каюка та зміну майстра О. С. Терехова, які 
організували сімейний відпочинок на природі в селі Трепівці. 
 
1828. Волошина Р. Естафета в надійних руках / Р. Волошина //Кіровоградська 
правда. – 1989. – 10 січня. – С. 4 

Про активну роботу заводської ради ветеранів війни і праці заводу 
«Червона зірка» з молоддю. 
 
1829. Єфремов В. Діяти будемо разом / В. Єфремов //Кіровоградська правда. – 
1989. – 31 серпня. – С. 2 

Про звітно-виборні збори партійних груп на заводі «Червона зірка». 
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1830. Іванів Я. Допомога друзів / Я. Іванів //Кіровоградська правда. – 1989. – 31 
січня – С. 4 

Комсомольці заводу «Червона зірка» відгукнулись на заклик – 
організувати суботник у другу зміну на допомогу вірменському народу, 
постраждалому від землетрусу. 
 
1831. «Футболісти» із цехкому/ Чудний та ін. //Кіровоградська правда. – 1989. – 
10 лютого – С. 3 

Про незадовільну роботу профкому заводу «Червона зірка». 
 
1832. Панасенко В. Авторитет – від активності / В. Панасенко //Кіровоградська 
правда. – 1989. – 18 листопада – С. 1 

Слюсар-інструментальник Панасенко В. розповідає про сумлінне 
виконання виробничих обов’язків та важливу роль первинних парторганізацій  
на заводі. 
 
1833. Червонозорівці – народ особливий //Кіровоградська правда. – 1989. – 15 
серпня – С. 2 

Про життя, досягнення багатотисячного колективу об’єднання «Червона 
зірка» та проблеми, з якими стикаються працівники. 
 

1990 
 
1834. Бєлінський В. «Згуртуймося у діях і думках» / В. Бєлінський, Г. Кошко // 
Кіровоградська правда. – 1990. – 17 липня. – С. 3 : фото 
 Про свято «День червонозорівців», яке відбулося в парку  Перемоги 
обласного центру. 
 
1835. Борман Г. Починається з малого / Г. Борман // Кіровоградська правда. – 
1990. – 11 січня. – С. 2 

Автор статті — секретар партійної організації механоскладального цеху 
№ 4 – вбачає основне завдання сьогодення в зміцненні трудової і технологічної 
дисципліни на кожному робочому місці, адже все велике починається з малого. 

 
1836. Крятенко А. За консолідацію / А. Крятенко // Кіровоградська правда. – 
1990. – 20 лютого. – С. 1 
 Про загальнозаводські партійні збори, на яких обговорювали питання, 
пов’язані з громадсько-політичною обстановкою на Кіровоградщині. 
 
1837. Рибченко В. Заводчани на картоплі / В. Рибченко // Кіровоградська правда. 
– 1990. – 24 жовтня. – С. 1 
 Про допомогу заводчан колгоспам Олександрівського району у збиранні 
картоплі. 
 
1838. Титаренко Л. Діяти відповідально / Л. Титаренко // Кіровоградська правда. 
– 1990. – 24 лютого. – С. 1 
 Про дешеві авторитети, зароблені на мітингах, а не на виробництві. 
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1991 
 

1839. Крятенко А. Куди їде «Червона зірка» / А. Крятенко // Кіровоградська 
правда. – 2 серпня. – 1991. – С. 3 

Інтерв’ю з заступником голови профкому виробничого об’єднання М. Я. 
Сафоновим про літнє оздоровлення червонозорівців. 
 
1840. Постолатій В. Завод починається з… / В. Постолатій // Кіровоградська 
правда. – 1991. – 20 грудня. – С.3 

На прикладі трьох заводів: виробниче об’єднання «Червона зірка», завод 
імені Кірова, завод «Жовтень», розглядаються робітничі роздягальні, з яких 
починаються заводи. Так, на «Червоній зірці», це приміщення незручне, бо, 
переодягнувшись, треба бігти через заводське подвір’я на робочі місця, чого не 
скажеш про інші заводи. 
 
1841. Рибченко В. Заводчани – на картоплі / В. Рибченко // Кіровоградська 
правда. – 1991. – 24 жовтня. – С. 1 

Автор статті, заступник начальника відділу соціального розвитку 
об’єднання «Червона зірка», розповідає про допомогу червонозорівців 
підшефним колгоспам під час збору врожаю. 
 
1842. Скляниченко М. Реалісти «за» / М. Скляниченко // Кіровоградська правда. 
– 1991. – 21 лютого. – С. 2 

Роздуми секретаря парткому виробничого об’єднання «Червона зірка» про 
політичне життя країни, про життя заводу у складний період перебудови. 
 
1843. У слові – діло // Кіровоградська правда. – 1991. – 13 травня. – С. 2 

Про роботу колективу багатотиражної газети «Червона зірка», яка тримає 
руку на пульсі життя заводу. 
 

1992 
 
1844. Бєлінський В. «Червона зірка» живе, працює, сміється / В. Бєлінський   
//Кіровоградська правда. – 1992. – 26 вересня. – С. 1 : фото 

Про умови праці та підготовку до святкування Дня машинобудівника в 
цехах і підрозділах об’єднання «Червона зірка». 
 

1993 
 
1845. Бєлінський В. На кому доля заводська тримається? : Чим завершився 
трудовий конфлікт на «Червоній зірці» /  В. Бєлінський // Кіровоградська 
правда. – 1993. – 16 грудня. – С. 1, 2 
 
1846. Голова Ради Федерації профспілок області Я.А. Бондар: Профспілки – 
найпривабливіша для трудящих і життєво необхідна їм організація // 
Кіровоградська правда. – 1993. – 3 липня. – С. 2 
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Стаття присвячена діяльності профспілкових організацій підприємств 
міста, в тому числі заводу «Червона зірка». 
 
1847. Демчук Л. У гості до нащадків Ельворті / Л. Демчук // Кіровоградська 
правда. – 1993. – 13 липня. – С. 1 

Про перебування у Англії делегації кіровоградців, у складі якої – 
керівництво заводу «Червона зірка». Мета поїздки, налагодження культурно-
економічних зв’язківки з нащадками Ельворті. 
 
1848. Демчук Л. В.М. Гутник: «Дива в Англії ми не побачили…» / Л. Демчук 
Кіровоградська правда. – 1993. – 27 липня. – С. 2 : фото 

Генеральний директор підприємства «Червона зірка» Василь Михайлович 
Гутник розповідає про результати перебування делегації керівництва заводу в 
Англії на запрошення нащадків Ельворті. 

 
1849. Зі святом вас, машинобудівники! // Кіровоградська правда. – 1993. – 25 
вересня. – С. 2 : фото 

Автор статті – про результати роботи заводу напередодні професійного 
свята. 
 
1850. Момот Л. Сходинки до хору і загальної культури / Л. Момот // 
Кіровоградська правда. – 1993. – 20 квітня. – С. 3 : фото 

Стаття присвячена історії народної заслуженої хорової капели України 
виробничого об‘єднання «Червона зірка» та її керівнику – заслуженому 
працівнику культури України Гнату Юхимовичу Почапському. 

 
1851. Ювілеї // Кіровоградська правда. – 1993. – 20 квітня. – С. 3 
 Про 70-літній ювілей народної заслуженої хорової капели України 
виробничого об‘єднання «Червона зірка». 
 

1994 
 
1852. Демчук Л. У школі, котру заснував дід / Л. Демчук // Кіровоградська 
правда. – 1994. – 24 лютого. – С. 1 : фото 

Про відвідування школи № 3 нащадком Ельворті – Майклом Веббом. 
 
1853. Демчук Л. Випереджаючи подію: 120 років «Зірці», яку відкрив у нас 
англієць / Л. Демчук // Кіровоградська правда. – 1994. – 28 червня. – С. 1 

Анонс масових заходів до святкування 120-ї річниці заводу «Червона 
зірка». 
 
1854. Корінь Т. В нас бачать серйозних партнерів / Т. Корінь // Кіровоградська 
правда. – 1994. – 1 березня. – С. 1 : фото 

Про зустріч Майкла Вебба з членами клубу «Гуманітарний клуб Ельворті» 
та генеральним директором «Червоної зірки» В. М. Гутником з метою 
налагодження ділових та культурних зв’язків. 
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1855. Лист робітниць і дружин робітників заводу «Червона зірка» до всіх 
трудящих жінок м. Кіровограда  про активну участь у збиранні врожаю // 
Кіровоградська правда. – 1994. – 8 вересня. – С. 3 
 
1856. Неначе зрілий колос // Кіровоградська правда. – 1994. – 7 липня. – С. 1 

Про ветеранську організацію акціонерного товариства «Червона зірка», 
яку очолює І. І. Шімко. 
 
1857. «Червона зірка» в 120, звичайно,  старожил. Але старість їй не судилася // 
Кіровоградська правда. – 1994. – 7 липня. – С. 1 : фото 

Заводу «Червона зірка» – 120 років з дня заснування. Про труднощі, з 
якими стикнулися працівники у зв’язку з глобальними економічними та 
соціальними змінами в країні, йдеться в статті. 
 

1999 
 
1858. Свято червонозорівцев // Кіровоградська правда. – 1999. – 9 січня. – С. 4 
 Стаття присвячена святкуванню 125-ої річниці заводу «Червона зірка». 
З нагоди свята в Зеленому театрі міського парку Перемоги кілька тисяч 
робітників, інженерно-технічних працівників і службовців заводу зібралися на 
урочисті збори, присвячені цій знаменній даті. На закінчення було дано великий 
концерт. 
 

2007 
 
1859. День машинобудівника – свято всього Кіровограда // Кіровоградська 
правда. – 2007. – 25 вересня. – С. 1 

Про урочистості до Дня машинобудівника в залі обласної філармонії, в 
якому прийняли участь керівники і рядові робітники, ветерани і молодь 
машинобудівних підприємств Кіровограда 
 
1860. Мельник Н. З піснею – до людей : Ювілеї / Н. Мельник // Кіровоградська 
правда. – 2007. – 10 липня. – С. 1 

Репортаж з урочистого концерту заслуженої аматорської хорової капели 
Палацу культури ім. Жовтня ВАТ «Червона зірка», яка відсвяткувала своє 85-
річчя. Завод у ці ж дні відзначив 133-ю річницю. 
 
1861. Петер Т. У Кіровограді, у центрі українського машинобудування / Т. Петер 
// Кіровоградська правда. – 2007. – 18 вересня. – С. 2 

Про засідання «круглого столу» з нагоди Дня машинобудівника за участі 
керівників машинобудівних підприємств Кіровограда. 
 

2008 
 
1862. Полулях С. Бо ми того варті! / С. Полулях // Кіровоградська правда. – 
2008. – 3 жовтня. – С. 2 

Фоторепортаж про святкування Дня машинобудівника у Кіровограді. 
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1863. Сергієва І. Енергія молодості / І. Сергієва // Кіровоградська правда. – 
2008. – 18 квітня. – С. 14 

Про зміну керівництва ВАТ «Червона зірка», за що було проголосовано на 
загальних зборах акціонерів підприємства. 
 

2010 
 
1864. Бабаєва О. Талант не має віку, або Феномен капели Почапського / О. 
Бабаєва // Кіровоградська правда. – 2010. – 16 липня. – С. 12 

Матеріал про 85-річну історію капели Гната Почапського. Репортаж з 
урочистого концерту народної заслуженої хорової капели Палацу культури ім. 
Жовтня ВАТ «Червона зірка», яка відсвяткувала своє 85-річчя. Завод в ці ж дні 
відзначив 133-ю річницю. Порушено клопотання про присвоєння хоровому 
колективу імені Гната Почапського, який керував капелою 45 років. 
 
1865. Попович Л. Профспілки – влада: не наступ, а діалог / Л. Попович // 
Кіровоградська правда. – 2010. – 26 березня. – С. 2 
 

2011 
 
1866. Іванова І. Коли завод відчиняє двері й вручає сувенір / І. Іванова // 
Кіровоградська правда. – 2011. – 30 вересня. – С. 2 : фото 

Про екскурсії всіх бажаючих по виробничих та адміністративних 
приміщеннях «Червоної зірки» з нагоди Дня машинобудівника. 
 
1867. Левочко В. Непровінційна сміливість театру у приймах / В. Левочко // 
Кіровоградська правда. – 2011. – 1 липня. – С. 10 

Інтерв`ю з головним режисером театру про вимушене тимчасове 
перебування у приміщенні БК заводу «Червона зірка». 

 
2014 

 
1868. Данилишин Олена. Слов'янськ. SOS / Олена Данилишин // Кіровоградська 
правда. – 2014. – 15 липня. – С. 4–5 : фото 

Репортаж з подорожі до Слов'янська, метою якої було відвезення 
гуманітарної допомоги місцевим дітям. В статті описано, про що говорили з 
жителями Слов'янська, про те, в якому стані знаходиться місто. Зазначено, що 
ПАТ з виробництва сільськогосподарської техніки та ЗАТ «Гідросила Груп» 
взяли посильну участь у формуванні цього гуманітарного вантажу. В кінці 
матеріалу вказано адресу в Кіровограді, за якою можна приносити речі для 
гуманітарної допомоги сім'ям зони АТО – Слов'янська. 

 
1869. Іванова Ірина. «Діти неоголошеної війни». Кіровоград продовжує 
допомагати Слов'янську / Ірина Іванова // Кіровоградська правда. – 2014. – 18 
липня. – С. 3 

Йдеться про те, що небайдужі жителі області, колективи підприємств 
регіону, зокрема, «Гідросила», «Червона зірка», ІІ-й імені Петровського 
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цукровий завод надають посильну допомогу сім'ям із дітьми, що залишилися у 
зоні антитерористичної операції. Вказано адресу, за якою відбувається збір 
допомоги. 
 

2015 
 
1870. Несен Олена. Підприємства області скинуться на відбудову Маріуполя / 
Олена Несен // Кіровоградська правда. – 2015. – 27 січня. – С. 2 : фото 

Коротке повідомлення про те, що кілька потужних підприємств 
Кіровоградщини погодилися зібрати кошти для допомоги мешканцям 
Маріуполя. З такою ініціативою виступив очільник області Сергій Кузьменко. 
 

2017 
 

1871. Бойчук Тетяна. «Гідросила» й «Ельворті» виділять додаткові стипендії 
тим, хто вступить до Київського політеху / Тетяна Бойчук // Кіровоградська 
правда. – 2017. – 30 травня. – С. 2 

Підприємства ПАТ «Гідросила» та «Ельворті» у рамках співпраці з 
вищим навчальним закладом виділяє для студентів не лише стипендію, а й 
передбачає для них подальше працевлаштування. 
 
1872. Попович Любов. Молодий інженер зняв короткометражку про завод 
«Ельворті» / Любов Попович // Кіровоградська правда. – 2017. – 4 липня. – С. 9 
: фото 

Інтерв'ю з молодим інженером заводу Олексієм Половченком, який зняв 
короткометражній відеоблог про завод «Ельворті». 
 
1873. Попович Любов. Штутман отримав золоту відзнаку за заслуги перед 
містом / Любов Попович // Кіровоградська правда. – 2017. – 20 січня. – С. 2 

Голова наглядових рад ПрАТ «Гідросила ГРУП» та ПрАТ «Ельворті 
ГРУП» Павло Штутман отримав відзнаку Кіровоградської міської ради «За 
заслуги» I ступеня. 
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Андрійченко М. 1128 

Андріяшевський М. 1455 

Анохіна О. 1047 

Антоненко Іван Якович 144, (337), 

1125, 1160, 1163, (1165) 

Антонов Ю. 1083, (1084) 

Антонова Н. 1795 

Артеменко Л. 614 

Аулін Д. 1026 

Афанасьєв В. 695, 1767 

Ахмеджанов Г. 370, 1491 

Бабаєва О. 1864 

Бабак М. 1504 

Бабешков В. 314 

Бабич В. 1049 

Бабич М. 1092, 1238, 1239, 1240, 

1505 

Бабіч В. 22, 1732 

Бабіч М. 104, 225, 226 

Бабченко І. Ф. 635, 636, 1027, (1164) 

Багатько П. 968 

Багацький Леонід 47, 48 

Байбузан М. П. (1081) 

Балакон Лідія Андріївна (998) 

Баліна Л. 178 

Барабаш В. 588, 1018 

Барабаш Марія Іванівна (944) 

Барбар Георгій 1310,1338, 1392 

Бардієнко Н. (859) 

Бардіна Галина (919) 

Барильченко С. П. (1097) 

Барильченко Сергій 61, 179, 257, 

258, 315, 1093, 1149, 1311 

Барський М. 889, 1521 

Басиста Л. 1680 

Батін Ю. 10 

Башенко Тамара 840, 857 

Бащенко Ю. 180 

Бездольний М. 62 

Безніско С. 527 

Безтака А. 1072 

Безтака П. 11 

Безухий А. 1019 

Белан А. 1048 

Беленький Ф. 51 
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Бербенець Іван Васильович (969) 

Березова Л. 958 

Берестенко Л. 105 

Берко Ф. 1612 

Берладін А. 1492 

Берладін О. 145, 146, 1118 

Бернард А. 1533 

Бєглєцова Л. 282 

Бєлик А. 1028 

Бєлімов В. 1476, 1613 

Бєлінська І. 817 

Бєлінський Володимир 790, 793, 794, 

799, 801, 807, 819, 820, 1071, 1075, 

1274, 1292, 1293, 1294, 1821, 1834, 

1844, 1845 

Бєлінський К. 1089 

Бєлявін Ф. 1409 

Бєляков Анатолій Васильович (1064) 

Бєсєда В. 1721 

Бібик Я. 181, 182, 1374 

Біденко М. 637, 664, 1231 

Біленко С. 682 

Білоброва В. 565 

Білозерський Т. 929 

Білорус О. 183 

Білоус О. 730 

Бланк С. 1312 

Блюмкін Ю. 218 

Бобошко Л. 1752 

Богач В. 1493 

Богульський Анатолій (44) 

Богуславський О. 615 

Бойко Петро Тимофійович (947) 

Бойко Степан Трохимович (881) 

Бойчук Тетяна 1871 

Бондар Я. А. (1846) 

Бондаренко В. 891 

Бондаренко Віктор Андрійович 

(895), (954), (996) 

Бондаренко Володимир 

Терентійович (12) 

Бондаренко Є. 1350 

Бондаренко М. 260, 284, 1427 

Бондаренко Михайло Ілліч (13) 

Бондаренко Ольга (1025) 

Бондарєв С. 1779 

Бондарук С. 1241 

Бонфельд С. 27, 1055, 1692 

Борисенко С. 1719 

Борисов С. 1722 

Бориченко А. 147 

Борман Г. 1835 

Бородавка О. 638, 638, 1029 

Босий П. (36) 

Брайко М. І. (367), 1614 

Брайченко Г. 184, 1094 

Брайченко Григорій (851) 

Братславська М. 1375 

Братушко І. 616 

Бречко Олександр (905) 

Брусков Костянтин Васильович (938) 

Бугайчук Є. 1796 
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Буковський М. 867 

Булавкін Л. (1084) 

Булиженко Олександр (1010)  

Бур‘янов Андрій Купріянович (1667) 

Бур’янський О. 64, 384, 1547 

Буринда І. 122, 123 

Бурлака Максим Максимович (1046) 

Бурова Людмила (953) 

Бутковський С. 731, 747 

Бутник Василь Миколайович (1073) 

Бухарин П. 1339 

Бухарін Д. 683 

Вавренюк С. 1746 

Валявський І. 1166  

Варига Л. 566 

Василенко (865) 

Василенко В. 1768 

Василенко К. 65 

Василенко Н. 66 

Василенко П. 1483 

Васильєв В. 426 

Васильєва Ніна (925) 

Вебб Майкл (31), (38), (1852), (1854) 

Великий А. 707 

Великий Анатолій Васильович 

(1060), (1815) 

Великород Ніна Іванівна (941) 

Величко Юрій (1040) 

Величко Юрій Іванович (1069) 

Вельчик (878) 

Вернигора Володимир 332, (923) 

Виноградов Василь (889) 

Винокурова Валентина Андріївна 

(975) 

Високолян Н. 1808 

Височин Василь (988) 

Виштак Галина 452 

Візір Г. 316 

Владимирова М. 1301 

Вовченко В. 1039, 1681, 1693, 1753 

Водовозов Г. 125, 207 

Вознюк С. 544, 545 

Волер П. 1529, 1822, 1827 

Волков Петро (384) 

Волович О. 427, 589 

Волович Олексій Іванович (28) 

Волок М. 1809, 1810 

Волонець М. 1030 

Волошин В. 875,1723 

Волошина М. 1440 

Волошина Р. 1682, 1828 

Волошинова Л. 641 

Волощенко А. 696 

Волощук З. 18 

Волощук Захар Романович (1025) 

Ворона В. 1004 

Вороненко Марко 842 

Вороніна Т. 809 

Вороніна Таміла 802 

Врадій К. 1302 

Гага О. 70 

Гайдаєнко М. 1340 
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Галайко Григорій (935) 

Галачева Зінаїда (1049) 

Галенко К. 71 

Галіздра М. 285 

Галушко М. 1095, 1314 

Гамаюн Валентина (871) 

Гамаюн М. 898 

Гараз Володимир Михайлович 

(1051) 

Гарас А. 28, 796, 800, 1266 

Гаркавенков Ф. 343 

Гаркуша Я. 1352 

Гаркушенко Василь 868 

Гвоздецький В. 781, 1020, 1024, 1535 

Георгієв Г. (956) 

Герасимов С. 317 

Гетьманець Віталій Іванович (22), 

(576), 590, 591, 618, 642, 697, 708, 

959, (961), (962), (966), (970), 976, 

(977), 983, (989), (1032), (1033), 

(1035), (1039), (1044), (1078), 1193, 

(1555), (1672), 1797 

Гирис І. 126 

Гільови (1084) 

Глушков В. (1041) 

Гнедюк Я. 1484 

Головко В. 643 

Головко М. 1724 

Голуб М. 732, (956) 

Голубицький В. 1060, 1683 

Голубкова Є. 1378 

Голубницький В. 748 

Голубовський М. 1645 

Гольдштейн П. 127, 858, 876, 883, 

1379 

Гончаренко В. 19, 619, 1014, 1040 

Гончаренко Володимир Пилипович 

(987), (1026) 

Гончаренко Г. 1159 

Гончаренко М. 1798 

Гончаренко Микола Панасович 

(1022) 

Гончаренко О. 704 

Гончаренко П. 1536 

Гончаров П. 72, 1303 

Горбачев В. 1096 

Горбенко В. 356 

Гордєєв С. 910 

Горицвіт Ю. 24, 750, 797 

Горло А. 1315 

Горобченко (879) 

Горський Григорій (841) 

Гоц Іван Михайлович (28), 430 

Грановський Й. 1146 

Гречаєв І. 148, 208, 229, 357, 431, 

521, 1162, 1203, 1206 

1494, 1550, 1577 

Григор‘єв В. 592 

Гримайловський О. 1811 

Гринюков П. (973) 

Гринюков П. 892 

Грищенко М. 1720 
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Грінчук Олександр 73 

Грушко В. 751 

Губенко А. 1578 

Гуйван І. 620 

Гуленко Ю. 485, 709, 752, 753, 754, 

755, 773, 984, 1812 

Гультяєва В. 710 

Гуляницький Т. 1353 

Гунер В. 128 

Гуревич Р. 593 

Гутнєв В. 432, 433 

Гутник Василь Михайлович 29, 

(790), (793), (1075), (1848), (1854) 

Давиденко З. 1441 

Давиденко М. 1380 

Давиденко О. 594 

Давидов П. 899, 912, 1457 

Давидова Л. 547 

Дадушко М. В. (971) 

Дайдакулов Р. 1823 

Данилишин Олена 1868 

Данилов М.Д. (686) 

Данилова Раїса (912) 

Дворецький В. 1204, 1207 

Дейнека В. 1258 

Делятинський М. 1381, 1393 

Демчук Л. 1280, 1847, 1848, 1852, 

1853 

Демчук І. 782 

Дєдов Б. 149 

Діденко П. 1396, 1409 

Дідик А. 1780 

Дмитрашко Андрій (1082) 

Дмитренко Віктор Васильович (951) 

Дмитренко П. 9 

Дмитрієв М. 1616, 1663, 1664 

Добрін Н. 548, 644, 955, 1756 

Добровольський А. 1061 

Добровольський Є. 930 

Довгань С. 877 

Доленко М. 186 

Донцов В. 645, 960 

Донцов Володимир Михайлович 

(1077) 

Донцов Микола Максимович (1085) 

Допринда В. (930) 

Дорошенко О. 698 

Драч В. (1555) 

Дрокін В. Д. (191) 

Дудиловський Ю. 1509 

Дуділовський Ю. 711, 756, 774 

Дуженко О. 1485, 1527 

Дулін В. 1342 

Дульський В. 1015 

Дульський Віктор (993), (988) 

Дуський В. М. (1002) 

Дученко В. 1382 

Дьомін Олег 45 

Євгененко В. 25, 712, 1050, 1242, 

1243, 1259, 1769, 1777, 1781, 1782 

Євгененков В. 705 

Євтушенко Юлія Василівна (1020) 
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Єгоров Микола Федорович (1784) 

Єльворті Роберт (38), (39), (40) 

Єльворті Томас (38), (39), (40) 

Ємельянов С. 1709 

Єременко С. 187, 869 

Єремєєв П. 231 

Єремєєв Павло (916) 

Єфименко В. (973) 

Єфремов В. 1829 

Жабко В. 1783 

Жаботенко А. 188 

Желєзняков Є. 791 

Желтобрюх В. 713 

Желтобрюх В. М. (738) 

Житомирський Ю. 150 

Жосан Микола Іванович (918) 

Журавський В. 345 

Журба І. 757 

Завгородній В. 567 

Зайцев Л. 1396 

Залавський Г. 1410 

Залевський П. 1551 

Залізняк В. 935 

Запорожан А. 1458 

Запорожець Л. 646 

Заривайко Прокоп Авдійович (15) 

Захаренков М. 318 

Захаров Д. 289 

Захаров І. 189, 190 

Захаров Іван (884) 

Зацеркляна Н. 1397 

Зацеркляний М. 530 

Зелений А. 1098 

Зимін С. 1459 

Зинов’єв Микола (876), (883) 

Зільберберг Я. 108 

Зінов’єв І. 1399 

Зінченко В. 12, 372, 390, 455, 456, 

457, 471, 472, 487, 488, 489, 531, 668, 

936, 937, 938, 947, 961, 969, 970, 971, 

977, 993, 975, 1009, 1010, 1190, 1194, 

1208, 1221, 1512, 1530, 1537, 1538, 

1539, 1540, 1552, 1553, 1579,1580, 

1598, 1602, 1606, 1607, 1618, 1619, 

1646, 1666, 1800  

Змачинський Ю. 1400 

Зубенко П. 1694 

Зубков В. М. (1002) 

Зубова К. (857) 

Зубова Катерина (840) 

Зюнзя І. 263 

Зюнзя Т.П. (365) 

Іваненко М. 373, 374, 375 

Іваниця К. 1158 

Іванів Я. 1830 

Іванов А. 1513 

Іванов І. 568 

Іванов М. 1411 

Іванов О. 290, 391, 1355 

Іванов Олексій (940) 

Іванов Олексій Григорович (942) 

Іванова І. 1283, 1866 
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Іванова Ірина 830, 834, 838, 1284, 

1869 

Іванова Л. 1056, 1757 

Іванова М. 1087 

Іванова Марія 1084 

Іванченко К. 552 

Іванченко М. 948 

Іванченко. Микола (974) 

Івашків М. 1042 

Іващенко В. (930) 

Іващенко Г. 939 

Іващук Л. 1460 

Ігнатов Василь (384) 

Ікленко В. 458 

Іллічова Т. 1482 

Ільїн В. 498 

Ільїн О. 900 

Ільїн С. 234 

Ільяшенко Л. 1319, 1320 

Ісакін В. 1031 

Ісакін Володимир Тарасович (1030) 

Ісаков М. 79 

Іщенко В. 80 

Іщенко Г. 715, 1824 

Іщенко Олександр Васильович (865) 

Йолкіна Наталія (986) 

Кадигроб М. 392 

Казанджієв Дмитро (886) 

Казарін П. П. (790) 

Казєв С. 1032 

Казмирук М. 716 

Каламурза Б. 1356 

Калапа Сергій (825), (831), (837) 

Калашников Михайло Михайлович 

(937) 

Калиновська Т. 1269 

Калугін Ф. 347 

Кальчинська Т. 859, 1304, 1321, 1514, 

1620, 1621, 1725, 1784, 1785 

Камардаш Меланія Павлівна (1009) 

Камінський Ю. 1684 

Канський Олександр Петрович 

(1004) 

Капкан К. 109 

Караманов М. 235, 1395 

Карлюк Олександр Аркадійович 

(950) 

Карпанов Іван 843 

Картузов (857) 

Картузов В. 110 

Картузов П. 111 

Картузови (964) 

Касаткін А. 291 

Катеринич Є. 1384 

Катеринюк Г. 1357 

Каюк В. К. (1826) 

Квітка Ганна (988) 

Квятковський (879)  

Квятковський К. 155 

Кеварков С. 81, 156, 192 

Кеваркова О. 1057 

Кердіваренко О. 808 
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Кердіваренко Олександр 1276 

Кеслер Л. 554, 1016 

Кеслер Леонід (985) 

Кирилов М. 555 

Клікова Г. 1051 

Кліщ К. 916 

Клочко І. 54 

Клочко М. 319 

Кльована Н. 775, 1033, 1667, 1695, 

1710, 1814 

Ключенко І. 82 

Клюшниченко А. 435, 1515 

Клюшниченко Анатолій (1516) 

Клюшниченко Валентина (1516) 

Книш Іван (890) 

Кобець В. 293 

Кобилкін В. 436 

Коваленко І. 130 

Коваленко Іван Федотович (874), 

(910) 

Коваленко П. 333 

Коваль І. 759 

Коваль М. 597 

Коваль Микола Федорович (946) 

Коверга П. Д. (749), (791) 

Ковика М. 598 

Ковинський В. 1120 

Ковіка М. 1622, 1711 

Ковтун К. (973) 

Козакоченко А.М. (783) 

Козаченко Валентин (987) 

Козаченко М. 1099 

Козирков В. 599 

Козицький П. К. (1164) 

Козін В. 534 

Козлов Микола (852) 

Козлова В. 1592 

Козлова Л. 131, 236, 860, 1412 

Козлова Л.Т. (283) 

Козлова Лідія Трифонівна (887), 

(900) 

Козуненко В. 1481 

Кокушкін К. 132 

Колесников В. 264 

Колесников М. 1034 

Колесников Павло Іванович 

(913) 

Колесникова Л 20 

Колісниченко Ю. 1236 

Колодицький М. 157 

Колодяжний І. 83 

Кольц О. 320, 1413 

Кольчик О. (314), (327) 

Компан І. Н1402 

Компанієць І. 193 

Компанієць Т. 1152 

Кононенко В. 219 

Конопльова Т. 1100 

Конченко М. 533 

Конюх А. 1461 

Конюх Анатолій (1024) 

Конюх Людмила (987) 
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Копєйкін М. 294 

Корешков Г. 1156 

Корешкова Н. 940, 1486, 1497,  

Корінний М. 672, 1288 

Корінь А. 36 

Корінь Т. 31, 824, 825, 1854 

Корнешов Л. 1443 

Коротченко П. 1135 

Корсунський Володимир Маркович 

(990), (1045) 

Косаурова М. 1623 

Кособуцький Андрій Павлович (995) 

Косолапов Г. 84, 85, 86 

Косолапов Яків Васильович (854) 

Костенко В. 348 

Костенко Костянтин Костянтинович 

(1006) 

Костенко Т. 1063 

Костюченко М. 1195 

Косьмін Микола (989) 

Котовщук (865) 

Коцар І. 1737 

Кочерга О. 376, 928 

Кошванець Є. 1 

Кошевський Петро Сидорович (949) 

Кошурко Олексій 534, (576), 600, 

648, 649, 650, 760, (977), 978, 1011, 

1017, 1021, (1057), (1553), 1599, 

(1709) 

Кравець Л. 717 

Кравченко В. 523 

Крайній М. 673  

Крамаренко В. 515, 601, 602, 980 

Крамаренко К. 556 

Краснов В. 1696 

Краснов Олександр Григорович (952) 

Красновський Я. 1557 

Красножон Г. 1596 

Краснопольський І. (745) 

Красняк О. 733 

Кривенко П. 1444 

Кривошей М. 1187 

Крижановська Надія (804) 

Крижановські (1084) 

Крикуненко Р. 265 

Криниченко Б. 292 

Кройтер А. 1603, 1668 

Крупська Н. 1738 

Крушельницький Ігор 1277 

Крушеницький І. 1276 

Крючков А. 194 

Крючков А. П. (1097) 

Крючков Яким Петрович 237, 295, 

296, 321, 336, (354), (1083),1129, 

1136, 1162, 11698 

Крятенко А. 1076, 1244, 1748, 1786, 

1835, 1839 

Крячко Г. 393 

Кузьменко В. 1770 

Кузьменко Віталій 803, 805, 1081 

Кузьменко О. 941, 942, 943 

Кузьмичов Д. 651 
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Кузьмичов Д. М. 1624 

Кузьмін А. 220 

Кузьміна Г. 1726 

Куліш П. 1758 

Кумпан М. 1712 

Купрін В. 158, 159, 1343, 1344 

Курзов П. 238, 1126, 1143, 1150,  

Курзов Ю. 1487 

Куркодиленко Василь (896) 

Курцев К. (497), 499, 1669 

Курцев С. 535 

Курченко В. 718 

Кучин В. 160, 1358, 1359 

Кушніров О. (826) 

Лазаренко В. 395 

Лазаренко В.П. (927) 

Лазаренко Валентин (987) 

Лалак Г. І. 1360, 1361, 1445, (1448), 

1462 

Лапченко Ігорь (1067) 

Лебедєв Ф. 133 

Левашнікови (926) 

Левицький В. 396, 524, 950, 1498, 

1595, 1625, 1626 

Левицький М. 266, 437, 1137 

Левицький Михайло (904) 

Левінська Т. 828, 1088 

Левочко В. 795, 1867 

Ленченко Василь (1052) 

Леоненко Т. 893 

Либа Ф. 1414 

Линьов П. 1558 

Лисогор М. 826 

Литвак Людмила (948) 

Литвиненко (879) 

Литвинов М. 557 

Литовський В. (861) 

Литовський Ю. 861 

Литовський Н. (859) 

Лініх Р. А. (1199) 

Ліновиченко Іван (848) 

Ліновиченко С. 459, 490, 500, 501, 

1559, 1601, 1627, 1628 

Ліснича Тетяна (1087) 

Лобань Є. 1428 

Лобасенко М. 1101 

Лобода О. 239 

Лобода Р. 1323 

Ломонос Г. 1697 

Лукіянчук В. (826) 

Луніна В. 1759 

Луньов Микола Іванович (907) 

Луценко І. 666 

Лушпаєнко В. 1670 

Любарський Р. 734, 761, 1801, 1802, 

1816 

Ляшенко В. 569, 603 

Ляшенко Л. (859) 

Ляшенко П. 359 

Мазун О. 240, 267 

Мазуренко Є. 17 

Майстренко В. 1043 
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Майська О. 1713 

Макаренко Л. В. (1164) 

Макаров А. 604 

Макашин А. 1387 

Македонський Борис (893) 

Маковський В. 322 

Маковський Володимир (965) 

Маковський Петро 460 

Макоїд Євген (982) 

Маленко Я. 397, 473, 956, 994, 995 

Малий Гаврило Кирилович 87, 88, 

134, (865), (903), 1362 

Малик А. 39 

Маляржик П. 719 

Мамай М. (327) 

Мандєва Р. 1771 

Манойленко В. Т. (303) 

Манько Олексій (921) 

Манякін Сергій Андрійович (1080) 

Мар’яненко М. 241, 1429 

Марикуца О. 536, 1629 

Маринець Наталка 49 

Марков А. Ф. (999) 

Марков І. 297, 398, 438, 439, 461, 474 

Марков М. 1446 

Мартинова Р. 674 

Марус З. 1760 

Марченко Т. 1631 

Марчик Т. 735 

Матвеєв С. 1012, 1649 

Матівос Ю. 26, 46, 1064 

Матющенко І. 462, 570, 1581 

Махота Петро (338) 

Машнягуц С. А. (1081) 

Медведенко Л. (1653) 

Мединська Віра Іллівна (980) 

Мединська Ольга (980) 

Мединська Тетяна (980) 

Мединський Г. 1102 

Мединський Михайло Гнатович 

(980) 

Мелащенко К. 605 

Мельник В. 537, 571, 572 

Мельник Н. 1860 

Мельников П. 1196 

Меншиков Г. 736, 762 

Меншиков Геннадій Іванович (1056), 

(1066), (1072) 

Меншиков І. 1013 

Меркулов О. (77), 89, 90, 91, 112, 

113, 114, 115, 135, 161, 195, 196, 210, 

1112, 1121, 1127, 1363 

Миколаєнко М. 884 

Миколаєнко С. 162, 652, 885, 1025, 

1299, 1388 

Минасян А. 776 

Михайлов Б. 1541 

Михайлов В. 675 

Михайлов М. 1432 

Михайлов Р. 399, 400, 401, 402, 412, 

924, 934, 1175, 1189, 1475, 1499, 

1520 
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Михайлюк М. 242 

Михайлюк О.737 

Миц Г. 116 

Мільчарик Петр Станіславович (901) 

Могила А. (914) 

Можаєв О. 653 

Мойсеєнко (858) 

Мойсеєнко Л. 573 

Молодін В. 1176 

Момот Л. 1850 

Монастирська В. 887, 1517 

Мороз В. 243, 538, 894 

Мороз Володимир (1008) 

Мостовий А. 1433 

Моторний В. Г. (808) 

Моторний О. 14, 1671 

Моторний Олександр 1023 

Моцелев (879) 

Мунтян А. 699 

Мунтян А.П. (1245) 

Мусійченко В. 404 

Нагорний О. 15, 720, 1698 

Надаховський М. 878, 1325 

Надутенко І. 1389 

Надутенко Іван Дмитрович (898) 

Назаров В. 1500 

Найдан Володимир Васильович 

(1076) 

Найденко Л. 1036, 1650 

Найдьонов П. 92, 93, 198, 299 

Нарцизенко М. 463 

Небилиця В. 870 

Неводничий Г. 221 

Негрієнки (870) 

Негрієнко Л. (973) 

Негрієнко П. 4654Неділько К. 1700 

Неймарко Матвій (856) 

Неймарко Михайло (1304) 

Нелюбіна Т. 1727 

Неменов І. 1416 

Неменова К. 491 

Непоменко Федір 951 

Неруш Петро (931) 

Несен Олена 829, 1870 

Несина П. 200 

Нечай А. 1788 

Никифорович Василь (1034) 

Ніколаєв М. 1562 

Ніколайчик М. 1524 

Ніколенко М. 1729 

Ніщенко Н. 1563 

Новокщонова Світлана (1157) 

Новосельцева Тамара (908) 

Ножнов М. 32, 33, 1079, 1080, 1263, 

1264, 1265, 1817 

Одегналов Феодосій Францович 

(899) 

Одєгналов М. П. (342) 

Олександров Володимир 862 

Олексенко В. 1825 

Олексієнко Н. 1104 

Олексієнко Ю. 721 
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Онищенко І. 164, 270, 577 

Осипов М. 245, 326, 1417, 1434 

Осипов Н. 165, 168, 1365, 1366 

Осницький Г. 475 

Остапчук В. 136 

П’ятницька (878) 

П’ятницька Н. 880 

Павлов Володимир 871 

Панасенко В. 1832 

Панов Є. 1593 

Панченко П. 1037 

Папченко Б. 1147 

Папченко Борис Степанович (1005) 

Парафілов В. Г. 578 

Параховникова М. 137 

Паровін Я. 1059 

Паровіна Наталія (1029) 

Партик В. (1319) 

Пахманов С. 271 

Пахомов А. 1171 

Пацюк В. 441, 1065 

Пацюк Василь Никифорович (1037), 

(1065), (1071) 

Пацюк Петро Нечипорович (1062) 

Переверзєв В. 1818 

Петер Т. 812, 1267, 1270, 1861 

Петер Тетяна 43, 813 

Петренко В. 963 

Петренко К. 1789 

Петренко О. П. (1013) 

Петричук Г. 1418 

Петрук Петро (1054) 

Петрушенко В. 677 

Пилипенко М. 405, 406, 411, 442, 

944, 1179, 1518 

Пимкіна Фросина (985) 

Підлуський І. 34, 35, 1272, 1273 

Підопригора Г. 1113, 1114, 1531 

Пісковий М. 669, 722, 738, 1045 

Піскунов Г. 13 

Пітерман Р. 138 

Пласовенко Григорій (985) 

Плащевський М. 1528 

Побігайло П. М. (932) 

Покотиленко А. 409 

Покотило М. 302 

Покотило Н. 1305 

Політун І. (1319) 

Поліщук В. 932 

Половченко Олексій (1872) 

Полонський В. 1522 

Полтанов О. 465, 492, 1542, 1564 

Полторанін М. 1701 

Полулях С. 44, 1862 

Полюк П. 879 

Поляков Ф. 410 

Полякова В. 670, (914), 1778 

Пономаренко В. 972, 1197 

Пономаренко Григорій Якимович 

(984), (990) 

Пономаренко Л. 684 

Пономаренко П. 1526 
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Попов Г. 2, 56 

Попов Г. Є. (1097) 

Попов О. 655 

Попов Олексій Павлович (1063) 

Попович Л. 1865 

Попович Любов 37, 38, 50, 837, 832, 

836, 837, 1872, 1873 

Поркуян А. 667, 723, 764, 1772, 1790, 

1803 

Портнов А. 1609, 1632, 952 

Портнов Д. 222, 273, 274, 327, 350, 

504, 901, 926, 957, 964, 1151, 1180, 

1435, 1525, 1543, 1565, 1566, 1583 

Посипайко А. 1714, 1730, 1731, 1749 

Постолатій В. 1840 

Постолатій В. О. (1002) 

Почапський Гнат Юхимович (1850), 

(1864) 

Притула Т. 786 

Пройдакова В. 777 

Прокопович А. І.  (366) 

Прокоф’єва Р. 139 

Проніна Л. 1367 

Проніна Людмила (882) 

Пронькіна Марія Прокопівна (849) 

Пророк Т. 1272 

Проскуров А. 1053, 1672, 1687 

Прудка В. 1761 

Пуда Наталія Василівна (1079) 

Пурис М. 201 

Путін П. 246 

Пухар Ю. 1248, 1743 

Пучков М. 167 

Пучков М. В. (1097) 

Пушкаренко А. 1703 

Пушкаренко З. 1568 

Пшеничний В. 827 

Пшеничний Г. 1488 

Пшеничний Григорій Федорович 

(990), (1007) 

Равве Д. 57, 58 

Радіонов М. 59 

Радомський Е. 361 

Раззуваєв М. 305, 328, 890 

Распутний Л. 362, 1450 

Растіанова А. 844 

Растіанова Ганна Йосипівна (865) 

Ратушний М. 1308, 1328, 1329 

Рац О.С. (1042) 

Редько П. 658, 918, 919, 921, 927, 

1437, 1633, 1673, 1674,  

Резников Г. 1653 

Репейник Ю. 798 

Решетцов Ю. 765 

Рибченко В. 1837, 1841 

Рисова Ганна 863 

Родохлєб М. 168, 1345 

Романюк А. 23, 1773 

Ростіянова Ганна 845 

Руденко Г. 981 

Рудницький Г. 1655 

Рудь Р. 1804 
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Рябовол О. 140, 169 

Рябокляч А. 335 

Савельєв К. 1331 

Савицький А. 170, 1105 

Савицький Є. 212 

Садовниченко І. 685 

Саінсус Олександр Дмитрович (35), 

(43), 792, (799), (809), (811), (818), 

(819), (821), (1084), (1086) 

Саленко Василь 872 

Салій Н. 1332 

Сало Ю. 1750 

Самброс В. 1463 

Самойлович М. 351 

Санжара О. 1634 

Санжаровська Р. (914) 

Сапожніков А. (859) 

Саратовцев П. 202,1656 

Саратовцев Порфирій (901) 

Сарвер Ю. 213 

Сафонов М. Я. (1839) 

Сахаров Іван Михайлович (1028) 

Свириденко Г. 141, 214 

Свириденко Г. С. (866) 

Свириденко Михайло Микитович 

(1055) 

Свиридов В. 724 

Свистунова Т. А. (363) 

Селезень В. 1291 

Селецький П. 804 

Селецький Петро 806 

Семенов Л. 1228 

Семенча Г. 627, 659 

Семенченко М. 1210 

Семенюк Л. 725, 726, 739, 740, 741, 

766, 768, 769, 770, 771, 1067, 1068, 

1069, 1070, 1791, 1792, 1805, 1806 

Семиниченко М. 778 

Сергієва І. 822, 823, 1085, 1863 

Сергієва Ірина 821 

Сергієнко І. 117 

Серьогін Р. 1046 

Сєвєров П. 902, 911 

Сиволап П. 540 

Сидляров Яков Михайлович (934) 

Сидяк П. 21 

Синицький М. 1420 

Сідорова Олена 833 

Сілаков О. 96 

Сіома О. 1054 

Склифус М. 580, 1658 

Скляниченко М. 1826, 1842 

Скрипник Г. 1635 

Скуренко О. 247 

Сліпченко О. 1489 

Слободенюк Тамара Матвіївна 

(1001) 

Слуцкер Я. 1140 

Слуцкер Я. І. (1164) 

Смиченкі (1088) 

Смиченко М. 1252 

Смоленчук Т. 1819 
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Смолиницький Я. Г. (1164) 

Соколенко В. 660 

Соколов О. 467, 480 

Сокульська В. 1676 

Солодарьова Валентина 864 

Соломаха В. 1131, 1142 

Солоха М.І. (364) 

Сопільняк В. 1689 

Сосєдкін О. 945 

Сосєдкін Олексій Михайлович (963) 

Спектор Д. 16, 97, 363, 345, 365, 366, 

367, 540, 630, 686, 727, 996, 1222, 

1285, 1405, 1438, 1636, 1677, 1704, 

1705 

Стасюк Ф. 142, 1106 

Статовський П. С. (1164) 

Степанов В. 1201 

Степанов С. 1107 

Степанова Валентина (991) 

Стеценко І. 779 

Столяренко К. 1108, 1369, 1423 

Столяренко Кирило 846, (873), (911) 

Столяренко Кирило Карпович (850) 

Стороженко Василь 847 

Стороженко І. 1335 

Стоян Г. 1807 

Стрелецький В. 1422 

Сугакова В. 895 

Сукаченко В. 1585 

Сулима А. 953, 1519, 1532, 1570 

Сундуков В. 505 

Сухарев М. 1300 

 Сухер М. 98, 143, 173, 174, 223, 277, 

330, 839, 848, 849, 850, 851, 852, 865, 

866, 873, 881, 882, 896, 903, 904, 905, 

906, 913, 915, 1091, 1109, 1110, 1111, 

1116, 1141, 1346, 1370, 1466, 1467, 

1468, 1571 

Талпа О. 582 

Таран О. Г. (22) 

Тарасенко В. 706 

Тарахкалов Б. Г. (1164) 

Тарахтій Ігор Васильович (888) 

Татаров В. 997 

Твердоступ М. 203 

Тендюк Л. 1406 

Тениченко В. 965 

Теплюк О. 742 

Терезова Л. (972) 

Теренчук Анатолій (986) 

Терехов О. С.  (1827) 

Терещенко Жанна Михайлівна 

(1787) 

Терещенко П. 249 

Терещенко Петро Юхимович (943) 

Тертичний В. 224 

Тимченко Р. 250, 251 

Титаренко Л. 1838 

Тихонов В. 1077 

Тихонов С. 583, 998, 999, 1000, 1660 

Тітельман Б. А. 413, (806) 

Тішутін С. (917) 
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Ткаченко В. 1132 

Ткаченко О. 175, 204, 278, 1122 

Ткаченко Я. 1469 

Ткачов Володимир Романович (1025) 

Толкунов Олександр Ілліч (1050) 

Толкунов Петро Панасович (865) 

Томашпольський Б. 252 

Томашпольський С. В. (994) 

Торговецький В. 1253 

Торговецький. В. В. (1295) 

Торохтій Ігор (906) 

Трохименко С. 609 

Трохимчук В. 1637 

Трохимчук Володимир (985) 

Тютюнник В.О. (311) 

Уваровський М. 1705 

Уфімцева К. (972) 

Фабрика С. 1254 

Файнштейн Л. 1117, 1470, 1678 

Федоров А. 279, 1501, 1586, 1588,  

Федоров П. 99, 1573 

Федосєєва Валентина (1018) 

Федосієнко Анатолій (1068) 

Федун Г. 381 

Феліксон С. 383 

Фербер В. 1574 

Фесенко Анатолій (915) 

Фещенко Володимир 

Володимирович (1074) 

Філіппов М. 1181 

Флоря В. 680 

Фомич П. 470, 493, 508, 954, 973, 

1638, 1690 

Фоміч П. 415, 416, 417 

Фундерат А. 780 

Харитонова Г. 1751, (1754) 

Хмара М. Д. (1003) 

Хмелевський О. 100 

Ходак М. 280 

Хоменко О. 1575 

Хоренженко Л. 925 

Хорунженко В. 1260, 1261 

Христенко Г. 1691 

Цибульчак О. 1198 

Цибуля Микола (990) 

Цим Василь Явтухович (1000) 

Ципін В. 1287 

Ципов’яз О. 1774 

Ціпов'яз Ольга Петрівна (1070) 

Цуканов П. 681, 701, 743, 966, 1058, 

1775 

Цуканов Павло (939), (986) 

Цуканов Павло Сергійович (1043), 

(1053) 

Цьом Володимир (922) 

Цьома В. 419, 922 

Чабанов М. 1473, 1490 

Чеботарьова З. 1776 

Челомбитько В. 1453 

Чепурний М. 888, 1371 

Черкасов Г. 1715, 1716, 1764, 1793,  

Черкаська І. 1639 
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Чернега Людмила Василівна 634, 

663, (958), (989), (1023), (1555), 1679 

Черненко Василь (909) 

Черненко Віктор (909) 

Чернецька Т. 481, 1191, 1545, 1588 

Черних В. 420 

Чернишов І. 854 

Черчил Марія (991) 

Чечель А. 789 

Чечіль А. 787 

Чимисова Марія 853 

Чимисова Марія Хомівна (924) 

Чорноморченко В. 897 

Чубіна Меланія (991) 

Чудний Володимир (992) 

Чумак Ф. 255, 339, 933 

Чупилко М. 176 

Чупина (878) 

Чупін Я. 449 

Шаботін І. 383 

Шаманський Володимир Степанович 

(1785) 

Шамарін І. 526 

Шаповалов А. 421 

Шарикова А. В. 1474 

Шарій В. 689, 690, 691, 692, 693, 

1256, 1765, 1766 

Шароваров Василь (936) 

Шварц (857) 

Шверненко О. 818 

Шверненко Олег 816 

Швец Іван Тимофійович (1012) 

Швець А. 1640 

Швець О. О. (1164) 

Шворак М. 772 

Шевченко Валерій Іванович (1047) 

Шевченко І. 874 

Шевченко М. 728, 788 

Шевченко С. 982, 1001, 1604, 1605, 

1641, 1642 

Шевченко Т. Ф. (1164) 

Шерман С. 1643 

Шестаков М. 702, 703 

Шимко І. 1661 

Шиш Іван Олександрович (576), 612, 

(902), (955), (957), (962), 967, (972), 

(977), 979, (989), 1407, 1546 

Шиш Л. 920 

Шиш Людмила (920) 

Шишов Іван (885) 

Шімко І. І. (1856) 

Шкуратов Олександр (839) 

Шлапачук Е. 729 

Шокіна Г. 1148 

Шпак В. 1717 

Штанько М. 281, 323, 331, 908, 909 

Штейнберг Г. 101 

Штутман. Павло (820), (837), (838), 

(1875) 

Шумакова Л. 177 

Шумська Т. 1707 

Щекотихін Ю. 215 
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Щерба Я. 340, 1445, 1471 

Щербаков (878) 

Щербаков А. 923 

Юрченко А. 855 

Юрченко О. 41 

Юрченко С. 423 

Юрченко С. А. 1794 

Юхименко В. 482 

Якимак Олександр (988) 

Якунін В. 1820 

Ямпольський П. 102, 856 

Янков Леонід Захарович (1038) 

Янкова Євгенія Захарівна (1038) 

Яновський Є. 120 

Яновський Ю. В. (1097) 

Яриш А. 1589 

Яровець Наталія Миколаївна (1059) 

Ярославський М. 121, 256 

Ярош В. 103, 1425 

Ясинецький Р.С. (309) 


