
БЕЗСМЕРТНИЙ ПОДВИГ РАДЯНСЬ- 

КОї ЛЮДИНИ, СОЛДАТА І ТРУДІВНИ

КА У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ, 

МИ СХИЛЯЄМО ГОЛОВИ ПЕРЕД ПА* 

М’ЯТТЮ ТИХ, ХТО ЗАГИНУВ ЗА 
ЧЕСТЬ І СВОБОДУ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 

ВІТЧИЗНИ, ХТО ВІДДАВ ж и т т я  ЗА 

ВРЯТУВАННЯ СВІТУ ВІД ФАШИСТСЬ

КОЇ ЧУМИ.

(Із Звернення ЦК КПРС до радянського 

народу).

СЛУЖУ РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗУ! ®

К О М А Н Д И Р
До армії Петро Слободян був студентом маши- ~ 

нобудівного факультету нашого інституту. Призвали ■ 
його у вісімдесят п’ятому. Отже, нинішнього року ■’* 
уже й звільнення в запас. Пишучи листи, друзі не 
раз допитувались: «Як тобі служиться?».

«Так, як усім», — була його відповідь.
Не все солдат може сказати. Те — військова та

ємниця, а про те — самому якось незручно.
І ось з військової частини, де служить колишній 

наш студент, надійшов лист на ім’я ректора. При 
ємно читати його.

«...Хочу звернутись до армійського комсомолу, до тих, хто вже за
кінчив службу в Збройних Силах, хто боровся за праве діло в Афга* 
ністані: йдіть до підлітків, розкажіть їм про себе, про своїх товари 
шів, про відвагу, героїзм, про бойове братерство».

(З виступу М. С. Горбачова на XX з’їзді ВЛКСМ).

Т ИСНУЧИ на прощання 
руку Степана Матвійо

вича Андрощука, багато 
вже знаючи про його жит
тя, я силкувався збагнути, 
чим він мені сподобався з 
першої хвилини знайомства. 
Що в ньому є такого осо
бливого?

Зовнішність, принаймні, 
особливо не вражає. Худор
ляве, дещо аскетичне, ли
це, спокійні, добрі очі з 
ледь помітними іскринками 
твердості, помірна (як на 
сімдесят сім років!) сивина, 
негучний голос.

Постать має струнку, до
ладно скроєну, плечі розве
рнуті, голова постійно пі
днята. рухається рівно, по
слуговуючись незначною кі
лькістю стриманих жестів, 
за .якими вгадується трива
ла армійська виучка...

Не було в ньому нічого 
показного А нещирого, під
куповувала природність, 
якій не шкодило навіть зіз
нання, що з кореспонден
тами діла мати не любить, 
бо звик до точності, а вони, 
часом, так заплутають іс
тину, що починаєш вагати
ся — говорив чи не говорив 
те, що написане....

Пам’ятаючи ці слова, я 
впродовж усієї розмови не 
випускав пера з рук і доб
ряче - таки притомився * 
з багатого Андрощукового 
життя можна писати не ко
респонденцію, а книгу. До 
того ж цікаву*

Народився він 1910 року. 
Отже, бачив і революцію, і 
громадянську війну, і колек
тивізацію, і ентузіазм пер
ших п’ятирічок, і високу ро
мантику служби в молодій 
Червоній Армії, і Велику 
Вітчизняну від першого до 
останнього пострілу, і по
воєнну відбудову... Мало 
того, що бачив. Жив цим, 
а, якщо точніше, то це бу
ло не просто життя, а спра
вжнє натхнення, яке не ви
чахло, не пригасло з рока
ми — стало рисою характе
ру. Саме це і видно з пер
шого погляду.

Певна річ, таке горіння 
не може подобатись всім 
без винятку, але саме воно 
стає взірцем і прикладом. 
Бо чисте, як вогонь!

Степан Андрощук скінчив 
сім класів у тому віці, в 
якому нині закінчують де
сять. «Долею нашого дити
нства і ранньої юності бу
ли голод, воші і хвороби».

Цю фразу він зронив ніби 
між іншим, та позаяк зміст 
вона мала чіткий, карбова
ний, то було видно, що 
виковувалась роками.

Сільський хлопець мав цу
пкі руки з твердими, як пі
дошви, долонями, тугими 
тросами жил і міцними, як 
залізні скоби, пальцями. До

двадцяти років він уже на
орався, намолотився, на
сіявся» натесався і ніякою 
роботою його не можна бу
ло злякати. Мобілізація на 
шахти Донбасу стала для 
нього якщо не радістю, то 
вікном у широкий світ.

«Ми там не творили чу
дес, одначе на нас озира
лися — мобілізовані ком
сомольці!».

Брали зобов’язання пра
цювати «по 32 дні на місяць» 
— мало того, що без вихід
них, та ще два рази в дві 
зміни підряд. Бувало викли
кали в комітет комсомолу, 
щойно вони виходили з 
шахти.

— Набралось багато ву
гілля, коні потомились, еле
ктровози не йдуть, треба 
спуститися й на собі пере
везти.

Ніхто не заїкався, що це 
трудно, що в кожній ваго
нетці по 60 пудів ваги — 
зразу починали формувати 
бригади.

З заліза вони були, чи 
якоїсь особливої породи?

— Ні! Почувалися більшо
виками, які все можуть. 
Ми, по суті, все й могли. 
Ніщо нас не зупиняло. Три
дцять дві робочих зміни — 
і не знали, що таке втома. 
Більше того, знаходили час, 
щоб готуватися в гірничий 
інститут. До армії я навіть 
навчався в ньому заочно...

Т  РИДЦЯТЬ календарних 
* років забрала в Степана 

Матвійовича армія. Втім, 
за слово «забрала» я напе
ред прошу вибачення. Слу- 
жив-бо, наче пісню співав. 
Закінчивши офіцерське учи- 
лише 1937 року на початок 
війни вже був капітаном. 
На жаль, характер служби 
у прикордонних військах 
не дозволяє розповісти 
про ряд майже легендарних

епізодів, що траплялися з 
ним. То ж не дивно, що з 
перших днів війни він опи
нився в самому пеклі, під 
Ржевом. Наші військові до
ктрини були надто оптиміс- 
іичними — ми не збирались 
довго воювати на своїй те
риторії, а тим паче відсид
жуватись в обороні. Вчили

ся тільки наступати. Та ще 
й які Наші командири пол
ків, батальйонів, рот зобо
в’язані були першими під
німатися в атаку (не під
розділи піднімати, а самі 
підніматись!) Помилки ви
правлялись великою кров’ю 
— багато частин у перші ж, 
найважчі дні, зосталися без 
командирів. Одержавши в 
розпорядження роту, капі
тан Андрощук уже через 
місяць був начальником 
штабу полку»

— Зайняли якось оборо
ну, укріпились, скували ні
мця, а тут наказ — відхо
дити! Один батальйон зали
шають до ночі для прикрит
тя. Я попросився команду
вати цим батальйоном. Ко
мполку подивився на мене 
так дивно, що аж потім, 
вже після його смерті, я роз
шифрував той погляд — 
він прощався зі мною»

На щастя, обійшлось без 
бою. Німці не полізли на 
лінію оборони, прорвалися 
в інших місцях. Пізно уве
чері Андрощук зняв бата
льйон з позиції, посадив на 
машини і кинувся наздо
ганяти полк. Б одному селі, 
коли уже геть запали су
тінки, побачив у хвіртці 
якогось дядька:

— Скажіть, німців тут ще 
не було?

— Онде-о вони... Стоять 
по той бік вулиці.

Можна уявити Андрощу- 
кові почуття в ту хвилину. 
Одначе не розгубився, не 
захапався зопалу, тихо по
дав команду заводити мото
ри і негайно розвертатися 
вслід за ним. Найдивовиж-
ніше в цій операції було те, 
що при виїзді з села пода
льшу дорогу їм указували 
німецькі регулювальники, 
які не дотямкували в коло
тнечі, що це за машини.

Андрощук таки наздог
нав полк, знищили вони всю 
техніку, німецькими тилами 
пробилися до лінії фронту, 
вже на нічийній втратили 
командира і командуючий 
19 армії генерал Рокоеов- 
ський наказав Степану Мат
війовичу приймати полк, а 
через тиждень з Москви 
надійшла радіограма: «Ко
мандирів, які відзначилися 
в боях і відмінно зареко
мендували себе в повсякден
ній бойовій і політичній 
підготовці, відрядити до 
академії імені Фрунзе для 
навчання За програмою вій
ськового часу...»

Поки академія базувалася 
в Москві, нормального нав
чання не було: по тривозі
— то під Можайськ, то під 
Солиечногорськ, то в інше 
місце... Вчилися до травня 
1942 року, а по тому Сте
пана Матвійовича призна
чили начальником розвідува
льного відділу 1-го Гвардій 
ської о укріпрайону і — в 
Сі зл іт  рад! Усю Сталінг- 
радську епопею, як мовить
ся, від дзвінка до дзвінка, 
себто, від першого до остан
нього- пострілу. Скільки ра
зів міг там лягти — одне ті
льки небо знає.

Коли уже наприкінці вій
ни в Югославії зібралися на 
товариську вечерю з союз
никами, хтось, побачивши 
довгі ряди його орденів, по» 
чав питати, за що вони 
Степан Матвійович заходив
ся перераховувати:

— Орден Червоного 
Прапора за Маріуполь, 
Суворова III ступеня — за 
Мелітополь, Олександра Не- 
вського за Миколаїв, Віт
чизняної війни і ступеня за 
Сталінград, Червоної Зірки...

— їй був у сталінграді?
— перебив Андрощука аме
риканський офіцер»

— Був.
— Чуєте? — загукав аме

риканець. — Між нами є 
полковник, який воював у 
сталінграді. Подивіться на 
нього. Це герой. Звідти ма
йже ніхто не дійшов до 
ьерліна чи Белграда..*

Можна було додати — 
особливо з розвідників! 
Втім, Степан Матвійович 
вважає, що розвідником ле
гше, ніж піхотинцем, Хо
дити у ворожий тил — ри
зик, але якщо не вдалося 
зробити свою справу в од
ному місці, можеш пробува
ти в іншому, де не так пи
льно чатують. А піхотинець 
мусить пробитися там, де 
наказано, і тільки там.

(Закінч, на 2-ій стор.)

------------------ УРОК МУЖНОСТІ — ----------------

М О Б І Л І З О В А Н И Й
К О М С О М О Л О М

І «Петро Слободян зарекомендував себе як відмін-] 
[ ний молодший командир. Він чудово засвоїв програ-; 

му бойової і політичної підготовки. Ви
могливий до себе і підлеглих, служить зразком для 
кожного . Останні три місяці виконує обов’язки' 
командира взводу. Це офіцерська посада, але і зі 
нею він справляється добре. На недавніх тактич-І 
них вченнях підтримував безперебійний зв’язок в] 
декількох радіосітях. Взвод, яким зараз командує! 

І старший сержант Слободян, став кращим у підроз-] 
І ділі за всіма показниками.
і Сам командир завше підтягнутий, добре фізично] 

підготовлений. Його обрали секретарем комсомоль-І 
ської організації взводу. Комсомольська робота в! 

І нього теж на належному рівні. Спокійний, витрима-І 
І ний, чемний у ставленні до старших, не раз відзна-| 
І чався командуванням за зразкову службу і дисцип-| 
І Ліну. І

Інститут може гордитись таким вихованцем. Вер-1 
і нувшись на навчання, він і тут високо нестиме честь] 

радянського студента. Ми цього певні».
Листа підписав начальник штабу того підрозділу,* 

І в якому закінчує службу Петро Слободян.

Чесно і сумлінно
Ось який відгук на службу колишнього студента! 

нашого енергофаку надійшов від командування: 
«Ваш студент Микола Гончарук виконує свій свя

щенний обов’язок перед Батьківщиною з почуттям, 
високої відповідальності. Він — відмінник бойової! 
і політичної підготовки, майстер військової справи.!

Військова служба нелегка і сувора. Крім знань, 
солдату потрібна велика сила волі, фізичний гарт.І 
Як допомогло Миколі Гончаруку те, що зростав віні 
не білоручкою, звик до праці, займався спортом. і| 
саме тому тут, у частині, юнак швидко набув потріб
них навичок, вольового гарту, зарекомендував себе 
працьовитим, старанним, дисциплінованим.

Наш ратний труд такий же почесний і важливий, 
як і труд робітника, колгоспника, інженера, вчено
го. Берегти мир і безпеку рідної землі — яке це по
чесне й відповідальне завдання! І ваш студент, нині 
рядовий Микола Гончарук виконує це завдання че-' 
сно і сумлінно».



~2 СТОр . «ЗА ІНЖЕНЕРНЬ КАДРИ» і .8 травня 1987 року.

(Поч. на 1-ій стор.)
З ІНШОГО боку — піхотин

цеві важко що-небудь ви
гадати на пристріляному 
полі. Біжи вперед, падай, 
лови паузу в кулеметних 
чергах, знову біжи. А в роз.- 
відника поле фантазії куди 
ширше, він може бути на
віть зухвалим.

Якось Андрощук послав 
хлопців за «язиком». Взя
ли. Наступного дня посилає 
ще раз і знову в те саме 
місце — взяли. На третій 
раз — 'знову туди ж.

— На що розраховував? 
На те, що будь-який шта
біст, коли *у нього беруть 
«язика», посилить охорону, 
але не там, де сталась по
дія. Він звик до думки, що 
вдруге сюди ворожа роз
відка не прийде. Ну, а втре
тє,'то це взагалі безумство. 
Отакий психологічний ма
люнок думки. За третім 
разом ми привели не сол
дата і фельдфебеля, як 
було» до того, а вже офіце- 
ра
Д  НДРОЩУК завше ро- 

бив своє діло винахід
ливо й натхненно. Тому й 
не дивно, що доля винаго
роджувала його за це бага
тьма цікавими подіями і 
зустрічами. Недавно мико
лаївський письменник Ми
хайло Божаткін написав до-

кументальну книгу про 
десант Костянтина Ольшан- 
ського з 68 моряків, удос
тоєних звання Героя Ра
дянського Союзу, котрі про
рвалися в місто, засіли в 
старому елеваторі, були 
виявлені ворогом і, не ма
ючи жодного шансу на жи- 
тя, не здалися в полон, а 
бились до останнього пат
рона. Автор пише, що остан
ню розмову по рації мав з 
ними начальник оперативно
го відділу 1-го Гвардійсь
кого Миколаївського Черво- 
нопрапорного укріпрайону 
польового типу полковник 
Андрощук.

Степан Матвійович поси
лав цей десант на подвиг, 
хоч долю його, звичайне, 
планували по-іншому. Пол
ковник Андрощук і сам во
див десанти. Він пройшов 
через Румунію, Болгарію, 
Югославію Він знав руму

нського короля Михая, юго 
славського президента Броз 
Тіто, його так поранило й 
обморозило в Угорщині, що 
тільки дивом залишився 
жити. Але залишився. І ко
мандував по тому полкой, 
якого передав Герою Р а
дянського Союзу Володими
ру Карпову (нині він очо
лює Спілку письменників 
СРСР).

21 рік Степан Матвійович 
у Вінницькому політехнічно
му інституті. Тут він орга
нізовував цивільну оборону, 
був начальником її штабу, 
викладачем. Минулого року 
вирішив піти на спочинок, 
але виявилось, що для від
починку він не створений. 
Все життя кожен його день, 
кожна година належали ко
мусь, ніколи він не турбу
вався тільки про себе. Ось і 
зараз, крім інститутських 
клопотів, цікавився моги

лою В своєму рідному селі І 
Лозні Хмільницького райо- ] 
ну. Без Імен І прізвищ ПОХО- І 
вано там і 6 бійців. Хто во- | 
ни? Де їх чекають?

Невідомо.
Юні слідопити пробували 

навести довідки — не ви
йшло.

Степан Матвійович пі
шов іншим шляхом. З’ясу
вав, коли хоронили загиб
лих, коли, приблизно, вони 
упали в бою, які це були 
частини. Уже пішли запити 
в Подольський архів під 
Москвою, вже попрохав вія 
допомоги в самого Воло
димира Карпова.

Одне слово, спокій тіль
ки сниться. Як мобілізував 
його комсомол у тридцято
му, то так і не дав відстав
ки по сьогоднішній день. 
Втім, це була не лише ком

сомольська мобілізація, а, на
самперед, мобілізація со
вісті. А велика совість ні
коли не помирає, і, тим па
че, не ходить у відставку. 
Вона передається у спадок. 
Приємно знати, що в Степа
на Матвійовича багато учнів 
і два сини, якими він гор
диться. А такі, як він, да
ремно гордитися не бу
дуть,

В ІВЧЕНКО.

УЧИТИСЯ

вчити ОСНОВНИЙ ЗАКОН НАВЧАННЯ
Д ЛЯ того, щоб навчити 

студентів методам ми
слення, перш за все необ
хідно з ’ясувати, як потріб
но вчити, тобто встановити, 
яку структуру має процес 
пізнання.

У процесі свого розвит
ку природа утворила люди
ну з мозком, здатним мис
лити. Що ж таке мислення! 
Це активні, цілеспрямовані 
д іі узагальненого пізнання 
людиною істотних власти
востей та закономірностей 
об’єктивної дійсності за до 
помогою мови. Першою о з
накою мислення є цілеспрл 
мована, активна розумова 
або фізична діяльність. Без 
постановки людиною, яка 
навчається, мети мислення 
немає. Мета — ідеальна мо
дель кінцевого результату 
д ії. Будь яка мета завжди 
спрямована на задоволення 
тих чи інших потреб, необ 
хідних для нормального жи
ття та розвитку людини.

Мислення завжди вимагає 
не будь-якої, а активної дія 
льності, тобто затрати розу
мових, вольових зусиль і фі 
зичної енергії. Для того, щоб 
стимулювати людину до ак
тивної діяльності, необхідно, 
щоб мета, якої треба дося
гти, була мотивованою: той, 
хто виконуватиме мислите- 
льні операції, повинен сам 
або з допомогою викладача 
переконатися, що затрата 
енергії і розумових зусиль 
потрібна, корисна для ньо
го. Лише після цього у лю
дини з ’явиться інтерес — 
короткочасне або довогот- 
ривале емоційно забарвлене 
спрямування уваги до об’є
кту д ії, прагнення його пі
знати, оволодіти ним або 
одержати емоційне задово
лення. Ланцюжок «потреби 
—■ цілі — інтерес» — необ
хідний елемент, який пови
нен створити у свідомості 
студентів викладач.

Друга ознака мислення — 
мова, яка є, за визначен
ням Маркса, «безпосередня 
дійсність думки». Якщо сту
дент на екзамені каже ви
кладачеві, що він «/мате
ріал знає і розуміє, але роз
казати не може», то це яв
на ознака того, що навча
льний матеріал не засвоє
ний, що мислити нема чим.

Третя ознака: людина в 
процесі мислення користує
ться узагальненими, »абст
рактними логічними форма
ми. Хоч мисленню ми вчи
мося з перших днів оволо
діння мовою методом 
«спроб і помилок» і здеб і
льшого мислимо логічно 
без знання логіки, але, як 
вдало сказав Лейбніц, «лю
дина, яка не знає логіки, 
подібна до співака, котрий 
співає, не знаючи нотної 
грамоти». Отже, логічні 
закони повинна знати кож
на культурна людина, оскі
льки знання їх запобігає по
милкам у мисленні, сприяє 
засвоєнню значної кількос
ті інформації людям, у яких 
механічна пам’ять слабка.

Четвертою ознакою мис
лення є те, що пізнання за 
його допомогою — опосе
редковане- Це означає, що 
при мисленні ми виводимо 
нову інформацію з уже на
явних у людини суджень за 
законами логіки. Якщо ці 
судження будуть хибні, то- 
хибними будуть й одержані 
шляхом логічного мислення 
висновки. Отож хоча знан
ня і вміння мислити — не
обхідна умова для пізнання 
об’єктивної інформації про 
матеріальний світ, однак 
цього недосить. Треба перш 
за все навчитися одержува
ти об’єктивну інформацію з 
матеріального сві(ту і ви
ражати її у вигляді понять 
та суджень, які служать 
емпіричною базою абстрак 
тного логічного мислення.

Загальну логіку процесу 
пізнання чітко сформулю 
вав В. І. Ленін: «Від живо 
го споглядання до абстрак 
тного мислення і від нього 
до практики — такий є д іа
лектичний шлях пізнання іс
тини, пізнання об’єктивної 
реальності».

Висновки: при організації 
навчального процесу слід 
неухильно дотримуватись 
названого нами закону. Він 
вказує логічну структуру і 
послідовність пізнання «жи
ве споглядання — абстрак

тне мислення — практика». 
Якщо викладач починає вив
чення, наприклад, асинхрон
ного двигуна з теоретично
го розгляду закономірнос
тей, на основі яких двигун 
побудований, тобто з «абст
рактного мислення», то він 
не сформує у студентів Ні 
абстрактного мислення, ні 
практичних вмінь та навичок, 
потрібних для «практики». 
В даному випадку викладач 
повинен почати з «живого 
споглядання», тобто з роз
гляду студентами реальних 
асинхронних двигунів у ла
бораторії і на виробництві; 
дати студентам можливість 
збирати; і розбирати двигун 
і цим самим створити у їх 
ній свідомості емпіричну ба
зу для абстрактного мислен
ня, сформувати «потреби— 
цілі — інтерес». Тільки п іс
ля цього «мудре слово ви
кладача» падатиме на «удо 
брений грунт» — світлий 
розум студента.

Другий висновок: студен
тів необхідно перш за все 
вчити емпіричним методам 
пізнання. Як це зробити? То 
вже тема наступної бесіди 
з нашого циклу.

В. ЧИЖИК, 
доцент, кандидат педа
гогічних наук.

НАШ ВІЛЬНИЙ ЧАС

Інститутська газета вже 
повідомляла про цікаве зма
гання вихідного дня між ма
шинобудівним і енергетич
ним факультетами «Нумо, 
факультет!» Немалий вне
сок у перемогу машинобу
дівників зробила дружна 
спортивна сім’я Заболотних. 
Марія Петрівна Заболотна— 
співробітниця кафедри ме
талорізальних верстатів, гла
ва сім’ї Михайло Іванович 
— випускник машинобудів
ного факультету, інженер, 
наладчик ДПЗ-18, Він. до 
речі, продемонстрував не ті
льки теоретичні знання ку
лінарних секретів, але й по
казав чудове вміння чисти
ти картоплю і розпізнавати 
варення.

Запам’яталися глядачам, 
та вболівальникам малюнки, 
номери художньої самодія
льності. спортивні виступи 
шестирічної Наталі Заболо

тної. За перемогу в цих кон
курсах вона одержала один 
із головних призів — вели
ку гарну ляльку, що дівчин
ку дуже обрадувало. Пере
мога сім’ї Заболотних У 
спортивному конкурсі. де 
вимагалася єдність дій, спри
тність. фізична сила, ще 
раз продемонструвала. що 
«тато, мама і я» — справді 
дружна сім’я!

Свій посильний внесок у 
перемогу команди зробили 
представниці кафедри мета
лорізальних верстатів В. В. 
Науменко, Г. В. Голубєва, 
В І. Андрющенко. кафедри 
технології металів — Л. Г. 
Семанова, Юрій Жигуц. А 
в числі найактивніших убо
лівальників були Наталя 
Кривогученко і сім’я Дуса- 
нюків (кафедра ТАМ).

В. дядькович, 
член профбюро машино
будівного ф акультету .

ХАЛАТНІСТЬ
І ЇЇ НАСЛІДКИ

З року в р ік у наш ій кра
їні зб ільш ується  число ін
дивідуального транспорту. 
Разом із цим зб ільш ується  
й потреба у його зб ер іган 
ні. Та, на жаль, не всі вла
сники мають особисті гар а
жі, ке- вистачає і охороню- 
ваних стоянок для автотран
спорту. Трапляється , що т і, 
хто має гараж , через не
дисциплінованість, х а л а т
н ість  залиш аю ть особистий  
транспорт коло житлових  
будинків, створюючи ЦИМ  
незручності для меш канців, 
поруш ую чи сан ітар н і нор
ми. Не треба забувати, що 
це стає принадою для на
живи нечесних людей.

Не передбачаючи біди, 
власники транспортних з а 
собів спокійно відпочивають  
дома, а потім вранці — те
лефонні дзвінки; «М іліція, 
у мене вкрали автомобіль!»  
або «Зняли колеса».

Нерідко водій, п ід ’їхавш и  
до установи чи магазину, 
залиш ає автомобіль з неза
критими дверцятами, навіть  
з ключами в зам ку запален
ня. Так сталося, зокрема, із 
завідуючим гаражем «Агро- 
прому» В. Калиновичем. Си
туац ією  встиг скористатися  
один молодик. Злодія за тр и 
мали по гарячих слідах, але 
машина вже була розбита.

Тільки у Л енінському ра
йоні Вінниці протягом мину
лого року заф іксовано 31 
випадок кражі автомобілів  
і 46 — мотоциклів, а також  
ряд випадків розукомплек
тування автотранспортних  
засобів. І все це сталося  
з вини їх  власників. Праців
ники міліції, не рахую чись  
з часом і зай н ятістю , вжи
вають термінових заходів по 
затрим анню  злочинців. То
рік з допомогою розш уку  
весь украдений автомото- 
тр анспо рт був повернутий  
власникам, а злочинці от
римали заслуж ене покаран
ня Та чи не простіш е так і 
випадки просто попередити?

Працівники державтоін=

спекц ії настійно пропону
ють власникам не залиш ати  
свої машини і мотоцикли  
без нагляду. Прикро, але  
чимало таких власників не 
лише ігнорую ть наші попе
редження, але й не викону  
ють правил дорожнього р у
ху, один із п ун ктів  яких  
гласить: «Водій може поки 
дати своє місце чи з а л и т а  
ти транспортний засіб , я к 
що ним вжито необхідних  
заходів, котрі виклю чаю ть  
самовільний рух транспорт  
ного засобу чи використан
ня його у в ідсутності водія». 
А за недотримання цього 
п ун кту  передбачена, між ін 
шим, адм ін істративна від 
повідальність по закону.

Хочеться нагадати і тим. 
хто ш укає легкої наживи. В 
одній із статей  карного ко
дексу республіки сказано: 
«Угнання автотранспортних  
засобів, трактор ів або інш их  
самохідних машин без мети 
їх  викрадення карається  
позбавленням волі на строк  
до одного року або виправ
ними роботами на цей же 
строк, або ш трафом у роз
мірі до ста  крб. Ті ж дії, 
вчинені повторно чи за по 
передньою змовою групи  
осіб, а також  поєднані з  
насильством, не небезпеч
ним для ж иття і здоров’я 
потерпілого, або із погро
зою застосування такого  
насильства, караю ться поз
бавленням волі на строк до 
трьох років чи виправними  
роботами на строк до двох 
років. Дії, передбачені час
тинами 1 і 2 ц ієї ста тт і, по
єднані з насильством , не
безпечним для ж иття і здо
ров’я потерпілого, чи із з а 
грозою вж иття такого наси 
льства, караю ться ілозбаа- 
яенням волі на строк від 
трьох до семи років».

В, ПЕТРИ Ш И Н, 
держ автоінспектор від
ділення ДАІ Л енінського  
Р ВВС м. Вінниці, лейте^ 
нант м іліції
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