Кандідов Михайло Дмитрович
(1920 - 2008)
Кандідов Михайло Дмитрович народився в
м.Борисоглебську
Воронізької
області
у
сім'ї
військовослужбовця. Після закінчення школи, з 1939 року
проходив строкову службу в лавах Радянської армії в
танкових військах, потім навчався в 29-му учбовому
танковому полку м. Саратова.
На початку Великої Вітчизняної війни, у червні 1941
року, Кандідов М.Д. був направлений на Північний фронт
командиром танкового взводу. Брав участь у танковій битві
під Прохорівкою, в обороні Москви, визволенні міст Орел,
Курськ, Бєлгород, Харків, Люботин, Кременчук, Умань, Кіровоград, деяких міст
Молдавії, Румунії та Угорщини. З липня 1941 року по травень 1945 року екіпаж під
командуванням гвардії капітана Кандідова провів 285 танкових атак та 34 розвідки боєм,
знищив 10 німецько-фашистських танків, 3 бронемашини, 5 зенітних та 17
протитанкових гармат, 5 мінометів, 11 автомашин, залізничний ешелон з військовою
технікою. Завдяки високому професіоналізму, відмінній службовій підготовці танковий
батальйон під його командуванням у боях з Японією мав найнижчу кількість загиблих і
поранених серед подібних підрозділів. Війну Михайло Дмитрович закінчив у званні
капітана. Переніс 7 поранень та контузію.
Після звільнення у запас мешкав у різних містах, але найбільшу частину свого
життя жив у Кіровограді, у визволенні якого він особисто брав участь.
З 1980 року займався активною громадською діяльністю. Михайло Дмитрович
5 років займав посаду заступника голови Кіровоградського міського товариства інвалідів
Великої Вітчизняної війни та інших воєн. Брав активну участь у патріотичному
вихованні молоді та призовників. Написав книгу спогадів “Сповідь недобитого танкіста”.
За визволення молдавського міста Бєльці йому присвоєно звання “Почесний
громадянин м. Бєльці”. Нагороджений орденами Червоної Зірки, Червоного прапора,
Великої Вітчизняної війни І ступеня, Олександра Невського, Богдана Хмельницького;
нагрудними знаками: “За звільнення Харкова”, “За звільнення Мінська”, “За звільнення
м. Бєлці”, “За звільнення м. Кишинев”, відзнаками виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради “За заслуги” І, II ступенів.
Рішенням Кіровоградської міської ради 5 вересня 2006 року Кандідову Михайлу
Дмитровичу присвоєно звання “Почесний громадянин м. Кіровограда”.
Помер Михайло Дмитрович 02 серпня 2008 року.

