Інформаційна довідка
Безверхого Леоніда Івановича
(18.10.1928 р. —21.01.2018 р.)

Безверхий Леонід Іванович народився 18 жовтня 192 8 р. в с. Градіжську
Полтавської області.
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Батьки у 1930-их роках переїхали до Києва. На початку Великої Вітчизняної
війни разом з колективом Дарницького військового заво,ду №7, де працював
батько Леоніда Івановича, сім'я була евакуйована в м. Са эатов. Тут і почалося
трудове життя. У Саратові . ‘{Леонід Іванович ос воїв фах токаряінструментальника і працював разом з батьком на евакуйові.аному заводі №7.
Після закінчення школи у м. Києві поступив до Київс ькрго автомобільнодорожного інституту.
Після закінчення інституту у 1953 році, був напр авлений інженеромтехнологом, на військовий завод №7.
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В 1960 році - головний інженер колгоспу ім. Ватутіна Київської області,
В 1961 році - робота на посадах інженера- конструкт эра, начальника цеху
Київського радіозаводу.
В лютому 1967 року. Леонід Іванович був призн:ачений директором
новобудови Чернігівського радіоприладного заводу. У в ;ресні 1971 року він
достроково ввів в експлуатацію першу чергу заводу і розпючав випуск перших
—.
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23 роки Безверхий Л.І. залишався незмінним керівг: иком Чернігівського
радіоприладного заводу, який на протязі цього ,ч^су став провідним
підприємством, володіючим самою передовою технікою і технологією. Усі
роки Леонід; Іванович приділяв велику увагу перспект аві розвитку заводу,
удосконаленню організації праці, впровадженню пе зедових технологій,
підвищенню якості продукції і культури виробництва, змі цненню дисципліни і
об’єднанню колективу. Сміливо висував на керівн і посади молодих
спеціалістів.
;
Під його керівництвом завод став передовим у сфері виробництва систем
управління, електронно- обчислювальних систем, суп\ 'Тникової апаратури,
сучасних інформаційних і космічних технологій, медич ного обладнання та
товарів господарського призначення.
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Плідна праця, висоьсокваліфіковані кадри, впроваджен ня сучасної техніки і
новітніх технологій дозволили заводу першим отримати звання «Зразковий»,
Підприємство відоме не лише в Україні, а й далеко за її ме жами, його продукція
удостоєна почесного знака «Висока проба», відзначен а у «Золотій книзі»
кращих виробників України. ■
На підприємстві було створено виробництво товарів н ародного попиту, яке
випускало в рік до 70.0 тисяч комплектів вузлів для і елевізорів «Берізка»,
«Славутич», магнітофони, радіоприймачі.
В кінці 80-х років на підприємстві разом з соціально>Ю сферою працювало
17 тис. чернігівців, які завжди були вірними підприємству своєю майстерністю
і талантом.. забезпечивши його, участь у космічних та інших міжнародних
програмах. : ■
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За великий внесок в освоєння серійного виробництва спеціальної техніки у
1982 році підприємство нагороджено орденом Трудового Червоного Прапору, а
більше трьохсот робітників нагороджені урядовими нагородами.
задоволення запитів
Безверхий Л.І. постійно проявляв піклування
робітників заводу з житлових, побутових і виробничих питань. Під його
керівництвом збудовано 20 житлових будинків, 8 дитячих дошкільних закладів,
Чернігівський радіомеханічний технікум, вище професій цо-технічне училище
№ 15, база відпочинку “Лада”, ОТ “Електронік”, 3 гуртожитки, поліклініка,
лікарня. Велика допомога була надана Чернігівському технологічному
інституту, школам № 27,29, 30. Все це і сьогодні діє, служить людям
Колектив підприємства завжди , з повагою і вдячністю відносився до
Безверхого Леоніда Івановича.
Безверхий Леонід Іванович за високі досягнення отрим ав числені нагороди,
почесні зв ан н я :

-

1971 р.- Орден Трудового Червоного прапору;
1.978 р:- Орден Жовтневої Революції;
1982 р. - Державна премія; ї -' ‘ *’•/.' •
1988 р. - Орден Леніна; .
л
.
2000 p. - Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступен:ю;
2002 р . - нагрудний знак «Ветеран космічної галузі України».
Леонід Іванович пройшов з підприємством шлях Б ІД с и м в о л і ч н о г о д н я
народження до вершини слави, став його живою легендою
Все, що було створено таким талановитим керівником ще не одно
десятиліття буде служити на благо чернігівців. .
Люди, які знали Леоніда Івановича, будуть завжди з гадувати про нього як
про чуйну, відзивчиву, мудру Людину і справжнього Проф есіонала.
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