2 5 -2 6 л и с т о п а д а
відбулась V III партконфе
ренція Ленінського райкому. Першим сек
ретарем знову обрано В. І. ЛЕВКОВИЧА. В зв’я
зку з переходом другого секретаря І. Ф. Ш ЕВЧУ
КА на посаду першого
заступника завідуючого
відділом оргпартроботи рбкому Компартії Украї
ни другим секретарем обрано І. М. БОНДАРЧУКА,
який працював до цього
завідуючим оргвідділом
міськкому партії.
Секретарем райкому
обрано В. П. ЛЮТВОРТ.
До складу бюро Ленінського РККПУ обрано се
кретаря парткому Вінницького політехнічного інс
титуту В. М, БАБІЯ.

Комсомольске ж итт я
Звітна комсомольська
конференція
інституту
розвивалась за сюжетом,
у якому спершу ніби-то
не передбачалось бурх
ливих емоційних оплесків,
В усякому разі було ви
дно, що КОМСОМОЛЬЦІ хо
чуть «розквитатись»
з
обговоренням наслідків
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ впродовж
попереднього року мак
симум за дві години, а
то й швидше. Принаймні,
пропозиція — зробити
перерву
в конференції
через дві години — була
відкинута майже з обу
ренням. Так довго сидіти
ніхто не збирався. Ви
рішили — хай буде без

жарини, а ні вуглика. І це
в період гласності, коли
багатьом так хочеться на
трибуну. То ж бери її
в свої руки, будь ласка,
місце вільне, поле найширшої ініціативи перед
тобою... Нема охочих ви
явити себе у ділі.
Загалом же конферен
ція справила
приємне
враження своєю небайдужістю, гарячим заціка
вленням, конкретністю і
з багатьох аспектів —
конструктивністю. Акти
вісти подали ряд цінних
думок щодо поліпшення
роботи студентських клу
бів, будівельних загонів,
щиро й заклопотано го

Говорити і діяти
перерви.
Доповідь Олександра
Янченка (до речі, ділова
і гостра) читалась
на
фоні рівного однотонно
го гомону і схилених над
книжками, газетами
й
конспектами голів, прези
дій мала «запас дихан
ня» усього з восьми ора
торів, які записались ви
ступати в обговоренні.
Не збагнути, коли і
як стався злам — чи
доповідь усе-таки заче
пила за живе, чи, може,
це будить енергію сама
атмосфера
перебудови,
але після сімнадцяти ви
ступаючих, на четвертій
годині роботи, президія
звернулася до залу — у
її списках значилося ще
сім претендентів сказати
слово і список цей (вид
но було з усього)
міг
стати ще довшим...
Коло
обговорюваних
проблем...
Кола, по суті, не було.
Говорили про все — від
найвищих матерій духо
вного життя до непідме
тених, засмічених соняш
никовим лушпинням П ІД
ЛОГ в аудиторіях,
Дехто виступав з «гло
бальних» позицій — ви
робити енергійну, перебу
дови у політику, створи
ти внутірі комсомолу ор
ганізацію для перебудови,
відродити традиційну ві
двагу російських студен
тів, які ніколи нікого і
нічого не боялись. Були
пропозиції
звернутись
(неясно, правда, до кого)
за правом вільного ви
ходу з комсомолу, у яко
му, мовляв, багато ба
ласту і якщо організація
очиститься, то в ній не
буде «зайвої» ваги, вона
стане мобільнішою, живкішою і діяльнішою.
На конференції явно
відчувався дух хотіння і
чекання змін. Визнача
лась, правда, й інша по
зиція: «Нам залишили
право тільки чекати. Пра
во на ідеї й керівницт
во молоддю монополізо
ване комуністами».
Сказано в стилі аван
тюрної «відваги» чи й де
магогії. Бо якби декого
свербіло бажання само
виразитись не в словах,
а на ділі, то він би не
одмінно скористався ва
кантною «монополією» на
редакторство в «Комсо
мольському прожекторі».
Інститутський
«Комсо
мольський
прожектор»
погас уже рік тому, на
його попелищі — жодної

ворили про непрості вза
ємини з іноземними сту
дентами і шукали шляхів
поліпшення цих взаємин.
Турбує їх також неспо
вна реалізована участь
студентів в складі вчених
рад, в наукових розроб
ках. Порушувалось ба
гато питань самоуправ
ління, роботи добровіль
ної народної дружини...
Відчувалось щире ба
жання багатьох підкла
сти під перебудову вла
сні плечі, не тільки вис
тупати з пропозиціями,
а й самому щось зроби
ли для якнайшвидшого
втілення їх у життя. Сту
дент енергофаку
Кос
тянтин Вознюк, наприк
лад, від імені своєї гру
пи запропонував перей
ти на новий спосіб нав
чання
без традиційних
семестрових екзаменів, як
це роблять уже в Тбілі
ському сільськогоспода
рському інституті
Ця пропозиція цікава
тим, що не переслідує
мети «зняти» зі студент
ської спини частину ва
нтажу, а навпаки, підні
ме навантаження, зате й
поліпшить якість навчан
ня. І група сама погод
жується на такий експе
римент — ось у чому
суть. Очевидно, до про
позиції треба прислуха
тись.
Комсомольська
кон
ференція засвідчила ве
ликі можливості нашої
інститутської організації,
бойовитий дух, вболіван
ня за те, щоб Вінницький
політех постійно нарощу
вав свій авторитет хоро
шими ділами.
— А для цього, — ска
зав, виступаючи на кон
ференції секретар^ парт
кому В. М. Бабій, —
треба не тільки чекати,
не тільки добре говори
ти, а й діяти. Партійці
тільки тоді мусять бра
тись за молодіжні про
блеми, коли про
них
забуває, комсомол.
Ректор інституту І. В.
Кузьмін побажав ком
сомольцям не тільки хо
рошого
перебудовного
настрою, а й дерзання,
наполегливості, енергійної
боротьби.
В роботі конференції
взяла участь і виступи
ла секретар обкому ко
мсомолу Надія Марценюк.
Конференція дообрала
склад комітету комсомо
лу, штаб «Комсомольсь
кого прожектора».

НА ОБСУЖДЕНИЕ КОЛЕКТИВА
Сегодня ректорат пре
длагает на обсуждение
коллектива структурную
схему управления ВПИ,
в основу которой поло
жены принципы демокра
тизации и комплекто
вания. Вашему вниманию
представлена примерная
структурная схема орга
низации учебно - научно
производственного ком
плекса (УНПК) факуль
тета энергетики. По ана
логичной схеме рекомен
дуется
организация
УНПК и на других фа
культетах.
Наряду с этим ректо
рат надеется, что колле
ктив возьмет участие и
в обсуждении примерной
структурно - функциона
льной схемы управления
проректора
по учебно
методической и воспита
тельной работе, поделит
ся соображениями в от
ношении
предлагаемых
ниже
функциональных
прав и обязанностей за
ведующего кафедрой.

ПРАВА
Кафедра является
основ
ным учебно-научным и струк
турным подразделением выс
шего
учебного
заведения
(факультета),
осуществляю
щим учебную, методическую
и научно-исследовательскую
работу по одной или несколь
ким родственным дисципли
нам, воспитательную работу
среди студентов, а также под
готовку
научно-педагогичес
ких кадров и повышение их
квалификации.
Кафедру возглавляет заведу
ющий кафедрой, имеющий,
как правило, ученое звание
профессора или ученую сте
пень доктора наук. Он изби
рается ученым советом вуза
сроком на 5 лет, руководит
всей ее деятельностью и ор
ганизует ее, несет полную от
ветвенность за результаты.
В состав кафедры входят
профессора, профессора-кон
сультанты, доценты, ассистен
ты, старшие преподаватели,
старшие и младшие научные
сотрудники, аспиранты.
На заведующего кафедрой
возлагаются:
Организация проведения по
всем формам обучения (без
отрыва от производства: за
очное и вечернее обучение с
отрывом
от
производства,
дневное обучение) лекций, ла
бораторных,
практических,
семинарских и других видов
учебных занятий, предусмот
ренных учебными
планами,
на высоком идейно-теорети
ческом, методическом и на
учном уровне; руководство
производственной работой и

И ОБЯЗАННОСТИ

дипломными работами, а так
же самостоятельными заня
тиями студентов; проведение
курсовых экзаменов и за
четов.
Организация
проведения
мероприятий по воспитатель
ной работе среди студентов,
професорско - преподавате
льского состава и сотрудни
ков.
Разработка и представле
ние на утверждение в уста
новленном порядке учебных
программ по
дисциплинам
кафедры, а также подготов
ка заключений по учебным
программам,
составляемым
другими кафедрами.
Подготовка учебников, уче
бных пособий и других ру
ководств и наглядных посо
бий, а также
составление
заключений
по поручению
ректора вуза на учебники,
учебные пособия и учебно
методическую литературу.
Руководство
проведением
научно-исследовательской ра
боты в соответствии с ут
вержденным планом; руковод
ство
научно-исследователь
ской
работой
студентов;
обсуждение заключенных на
учно-исследовательских работ
и
внедрение
результатов
этих работ в производство;
рекомендация для опублико
вания законченных научных
работ.
Рассмотрение индивидуаль
ных планов учебной, науч
ной, методической и другой
работы сотрудников кафедры,
изучение, обобщение и рас
пространение опыта
работ

ЗАВКАФЕДРОЙ

лучших преподавателей; ока
зание помощи
начинающим
преподавателям в овладении
педагогическим мастерством;
разработка
и осуществле
ние мероприятий по исполь
зованию
при
проведении
учебных занятий ЭВМ и сов
ременных технических средств
(кино, радио,
телевидение,
звукозапись,
счетно-решаю
щие машины и др.)
Подготовка научно-педаго
гических кадров (кандидатов
и докторов наук, доцентов
и профессоров), рассмотрение
диссертаций» предстаавляе
мых к защите членами ка
федры или по поручению'
ректората вуза другими соис
кателями.
Установление связи с про
мышленными и сельскохозяй
ственными
предприятиями,
колхозами,
учреждениями и
организациями в целях обоб
щения
и
распространения
передового опыта и оказания
им научно-технической по
мощи; заключение договоров
на прямую подготовку спе
циалистов и организации фи
лиалов
кафедр; организация
связи со средними школами,
ПТУ и техникумами с целью
профориентации и оказания
помощи по реализации кон
цепции по непрерывной под
готовке специалистов, а так
же получения рабочей про
фессии будущими инженерами.
Организация систематичес
кой связи с окончившими
высшее учебное заведение и
аспирантами - выпускниками
данной кафедры.

Организация
пропаганды
научных и политических зна
ний.
Проведение
мероприятий
по повышению квалификации
специалистов, занятых в раз
личных отраслях народного
хозяйства, культуры, просве
щения
и здравоохранения.
Заведующий кафедрой дает
предложения по организации
новой кафедры при наличии
нового научного и учебного
направления, доктора наук и
не менее 5— 7 высококвали
фицированных специалистов.
В обязанности заведующего
входит организация и прове
дение
заседаний кафедры,
научных и научно-методиче
ских семинаров. На заседа
ния кафедры
и семинары
могут быть приглашены ра
ботники других высших учеб
ных заведений, а также ра
ботники других научно-иссле
довательских
институтов,
предприятий и учреждений.
Завкафедрой проводит за
мещение должностей професско - преподавательского сос
тава и научного персонала
кафедры в устаановленном
порядке по конкурсу, разра
батывает и следит за испол
нением:
а) планов работы, охваты
вающих
учебную,
научноисследовательскую, методи
ческую и другие виды работы
кафедры;
б) действующей
учебно
методической и другой доку
ментации по дисциплинам ка
федры;
в) протоколов заседаний.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

Цей прилад поки-що в
одному екземплярі і ви
готовлений він на замов
лення Харківського елек
тротехнічного заводу для
вимірювання пускового мо

Коротко про різне
25 листопада відбулась
конференція профспілко
вої організації студентів,
яка обговорила звіт про
фкому і ревізійної комісії
за роботу з травня 1987
по листопад 1988 року,
дообрала склад профко
му.
З доповіддю виступив
голова профкому В. С.
Боднар. Конференція по
рушила багато наболілих
питань.
Гостра
мова
йшла про розподіл жит
ла в гуртожитках. Думка
учасників
конференції
однозначна — цим повин
ні займатися студентсь
ка профспілка і комітет
комсомолу без втручан
ня адміністрації.
Йшлося також про по
гане забезпечення буді
вельними
матеріалами
при обладнанні спортив
них кімнат в гуртожит
ку № 5, молодіжних клу
бів «Айвенго» і «Аргу
мент»,
про відсутність
спеціальних днів курсо
вого проектування
на
радіотехнічному факуль
теті, про деякі внутріспі
лкові проблеми, взаємові
дносини між радянськи

ОРЖЕСТВЕННЫй
вечер, посвященный
64-й годовщине Компар
тии и 6-й годовщине соз
дания национального фро
нта сопротивления Лива
на, состоялся в актовом
зале нашего вуза. Выс
тупили представители зе
млячеств Туниса, Анголы,
Кубы и других стран.
Состоялся большой кон
церт, в котором приняли
участие ливанские студе
нты, студенты политехни
ческого и медицинского
институтов, ученики под
шефной школы Ливанско

ми й іноземними студен
тами.
В роботі конференції
взяв участь голова обко
му профспілки працівни
ків освіти І. С. Гамрецький.
ЧЕРГОВОМУ за
Н Асіданні
ректорату
28 листопада і 5 грудня
заслухано звіти про хід
перебудови в їхніх під
розділах
проректорів
О. І. Таранухи, С. И.
Ткаченка, Ю. А. Карпова.
Роботу визнано задо
вільною.
Заслухано також інфо
рмацію завідуючого уч
бовою частиною інститу
ту В. П. Омелянчука про
підготовку
до зимової
сесії, яка розпочнеться
з 20 грудня і завершиться
4 лютого.
На ректораті 5 грудня
відбулася зустріч з про
спілковим студентським
активом вузу, де обгово
рювались окремі питання
побуту і заселення в гу
ртожитки.
В зустрічі
взяв участь голова обко
му профспілки працівни
ків освіти І. С. Гамрець-

Назва цієї статті далеко
не
повною мірою
від
повідає
багатогранності
того опиту
громадської
думки, який провела інс
титутська лабораторія со
ціологічних
досліджень.
Ми намагалися
вивчити
проблему в максимально
можливих і доступних ас
пектах. Це було дуже ці
каве дослідження.
Ось, скажімо,
таке:
«Якими мотивами керува
вся ти, намагаючись знай
ти роботу не деінде,
а
саме в політехнічному ін
ституті?».
Сорок відсотків опиту
ваних заявили, що їх сю 
ди покликала любов
до
науково - педагогічної д і
яльності.
11 процентів
знайшла тут зручне поєд
нання праці з навчанням.
Близько десяти відсотків
при виборі місця роботи
брали до уваги престиж
ність установи і добрі умо
ви праці, а три проценти
опитуваних привела сюди
надія розв’язати, чи хоча
б поліпшити свої житлові
умови.
Таким чином, не всі опи
тувані мають
улюблену
роботу. Чимало з них му
сять любити ту, яку ма
ють. Що ж вони у ній те
пер цінують?
60 процентів відповіли,
що люблять творчість
і
інтелектуальність, 39 раді
з того, що є змога
по
стійно підвищувати квалі
фікацію.
Дуже багато респонден
тів (37% ) невдоволенні ви

кий.

го землячества.
ГОРОДЕ
прошла
неделя солидарно
сти с палестинским на
родом. Во время неде
ли в политехническом и
медицинском институтах
состоялись большие ми
тинги, а в городском со
вете по делам иностран
ных учащихся — полити
ческий семинар, где вы
ступили лидеры всех ара

В

конанням тієї роботи, ко
тра
виходить за рамки
службових обов’язків. При
чому, кожен
третій го
ворить, що повинен за
йматися цим, як правило,
після робочого дня і на
віть у вихідні. Причина?
38 із кожних ста опи
туваних скаржаться на не
рівномірність розподілу
функціональних наванта
жень між членами колек
тиву. Найбільше цих на
рікань було на кафедрах
ААГ, АСУ, ТСП, НГІМГ,
ТОЕ, БКіА. Половину ан

86 процентів задоволе
ні своїми професіями
і

і не дивно, що його поп
росили виготовити
для
себе також науковці Ки
ївського інституту елек
тродинаміки АН УРСР.
Кафедра доручила цю ро-

менту двигунів. Винахід
запатентовано
минулого
року кандидатом техніч
них наук, виконуючим обо
в’язки завідуючого кафе
дрою автоматики й інфо
рмаційно - вимірювальної
техніки В. О. Піджаренком і асистентом
В. В.

ка Михайла
Гнатовича
Глушка, який допомагав
доводити все до належних
кондицій молодим науко
вцям Вячеславу Овчин нікову, Олександру Ігнатенку та Олександру Дідику.
Прилад зарекомендував
себе дуже добре. То ж

боту молодшому науково
му співробітнику Олексан
дру Дідику (на знімку —
крайній праворуч), а в ро
лі наставників
виступа
ють В. О. Піджаренко (в
центрі) і В. В. Кухарчук.
В. КОСТИЛ ЬОВ,
директор центру НТТМ.

2 0 - 2 3 ГРУДНЯ в Мос
кві має відбу
тись
з’їзд працівників
народної освіти. До скла
ду делегації Вінницької
області на цьому з’їзді
від нашого інституту об
раний доктор технічних
наук, професор, завкафе
дрою
ПМ і ОМ В. А.
Огородников.

бских землячеств.
ОСТЯМИ нашего ин
ститута на прошлой
неделе были генеральный
консул
Кубы в Києве
Хуан Альберто Моменте
Кабальеро и советских ко
нсульства Роберто Родри
гес Амандли. Вместе с
руководством вуза они
обсудили широкий спектр
вопросов,
связанный с
обучением и пребыванием

Г

кубинских учащихся на
территории
Советского
Союза
СООТВЕТСТВИИ с
договором о разви
тии дружеских связей с
Келецким политехничес
ким институтом в Поль
шу с рабочим визитом
выехала делегация наше
го института в составе
доцента, кандидата тех
нических наук Ю. А Бу
ренникова, профессоров
В. А. Огородникова, Н,
А. Филинюка, ассистента,
кандидата
технических
наук А. Н. Мудрого.

В

Соціологічний аспект
посадами, 66 — об’ємом
і напругою роботи, 62 —
виховними заходами, що
здійснюються в їх н іх ко
лективах. Це позитивне і
приємне. Зате на сторін
ки анкет буквально пливе
масове (65% ) невдоволен
ня існуючою
системою
преміювання і заохочен
ня. Щороку в інституті
заохочується близько со
рока відсотків працівників

Ти і твоя робота
кетованих обурює тіснота,
в якій доводиться працю
вати, відсутність належної
вентиляції. 36 відсотків
ждуть поліпшення освіт
лення приміщень і ство
рення більш-менш норма
льних умов праці в осін
ньо-зимовий
час, коли
дошкуляє холоднеча).
Як уже було сказано
вище, лабораторія соціо
логічних досліджень нама
галась вивчити тему «Ти
і твоя робота»
якомога
всебічніше.
Тому дореч
ним виявилось і запитан
ня: «Щ о влаштовує (і не
влаштовує) тебе в громад
сько - трудовому житті
колективу?».

Кухарчуком.
Перший екземпляр го
тували в цехах виробничо
го об’єднання «Термінал».
Примітили там майстра з
золотими руками робітни

ПРИЛАД НАЗИВАЮТЬ „М О М ЕНТО М "

3 0 ЛИСТОПАДА
від
бувся цільовий се
мінар професорсько-вик
ладацького складу. ВПІ
«Професіоналізація нав
чання студентів з суспі
льних і загальноінженер
них дисциплін — важли
вий фактор підвищення
якості підготовки спеціа
лістів»..
З основною доповіддю
виступив проректор Ю. А.
Карпов. Співдоповіді про
читали завідуючі кафед
рами: вищої математики
Ю. І. Волков, фізики І. Г.
Мельник, ПМ і ОМ В. А.
Огородніков, ТТМ В. А.
Федотов, доцент кафедри
ТО Б А. А. Божко.

НАШ ИНТЕРКЛУБ

Т

9 грудня 1988 р.

кафедр, однак
четверта
частина анкетованих впро
довж останніх трьох літ
не відзначалася ніяк,
а
майже четверта — відзна
чалася щороку. Амплітуда
такої явної несправедли
вості найвідчутніша в ко
лективах
кафедр БКіА,
ТАМ, ЕПіОП, РТУ, ТСП,
ЕС, фізвиховання, на ка
федрах суспільних наук.
Кожен другий респондент
вважає також, щд рівень
його трудових затрат не
компенсується
розміром
сьогоднішнього
заробіт
ку, який мав би бути значно
вищим. Особливо розпов
сюджені ці міркування на
кафедрах російської й іно
земної' мов, фізвиховання,
обчислювальної
техніки,
суспільних наук, ЕПіОП,

Загальну тривогу вик
ликає і стан трудової ди
сципліни. Ним невдоволе
ний кожен третій з анке
тованих і (що характер
но!) — це не обов’язково
керівник.
Отже, нема сумніву, що
тут у нас — істотне упу
щення, котре не менш іс
тотно може позначитись
на ході перебудови. До
речі, половина учасників
анкетного опиту заявили,
що рівень суспільної ак
тивності колективів у пе
ріод перебудови
мусить
бути значно вищим, ніж
є зараз.
Лабораторія соціологіч
них досліджень, звичай
но, (Не може давати вказі
вок, що і як робити далі,
щоб виявлені
недоліки
усунути, але ї ї аналізи му
сять викликати тривогу і
будити думку кожного, ад
же ці аналізи непристосо
вані під щось, не підта
совані до чогось.
їхня
цінність — в об’єктивнос
ті. Вони — покажчик тих
реальних упущень,
на
яких необхідно зосеред
жуватись, які треба негай
но усувати.
М. СИНЕЛЬНИК,
Ж. ХЛИСТОВА,
працівники лаборато
р ії соціологічних до
сліджень.

В к л у б і п о е з ії
На черговому засіданні
клубу любителів
поезії
сьомого грудня виступав
не поет, а прозаїк. Від
булася зустріч з письмен
ником і журналістом, реда
ктором інститутської ба
гатотиражної газети «За
інженерні кадри» І. С. Волошенюком, який коротко
розповів про свою багато

літню роботу в газетах
і на радіо, а також про
зустрічі з цікавими людь
ми. Серед них — талано
вита душею
подільська
мати Магеланиха,
герой
війни О. М. Бицюк, люди
на драматичної біографії
В. В. Матковський
та
багато інших.

Зм агаю т ь ся ККВ
3— 4 грудня в інституті
відбулись змагання факу
льтетських команд кміт
ливих і винахідливих.
У
фінал,
який планується
провести 10 грудня, вий
шли команди факультету
обчислювальної
техніки,
РТФ, ІБФ.
Хід змагань
коментує завідуюча клу
бом інституту Г. М. Се
вастьянова.
— Чим сподобалось ни
нішнє суперництво кміт
ливих І винахідливих?
— Дуже багато інсценівок,
інтермедій, діалогів, реп
лік стосувались безпосе
редньо
інститутського
життя. Виразно відчуває
ться, на яких факультетах
який стиль керівництву
де студенти
поважають

свої деканати, а де ста
вляться до них стримано.
Намітилась характерна
тенденція — краще поча
ли сміятись, якщо так мож на висловитись, на радіо
технічному й машинобуді
вному факультетах, дещо
погіршились справи
на
Ф АМ і, тривожне станови
ще на енергофаці. Коман
да різко здала позиції.
Особливо приємно го
ворити про машинобудів
ний факультет.
Вважаю,
що у становленні коман
ди центральну роль відіг
рає секретар
партійного
бюро В. Б. Петров, який
тут і за наставника, і за
натхненника, і, якщо хо
чете, то й за душу всіх
добрих починань.

ОГОЛОШ ЕННЯ
20 листопада ниніш
нього року близько два
надцятої години ночі на
проспекті Космонавтів по
мер від тяжких пора
нень Вячеслав Іванович
Фурдіяк 1940 року наро
дження,
житель міста
Вінниці, який працював
на заводі імені 60-річчя
Жовтня. В зв’язку з цим
порушено
кримінальну
справу і ведеться розслі
дування. З’ясовано, що
В. І. Фурдіяк за патен
том на власній машині
«Москвич-2140»
білого
кольору (державний но
мер 54—88 ВИФ) пере
возив пасажирів.

Редактор

Звертаємось до чита
чів газети «За інженерні
кадри»: якщо кому-небудь
з вас відомо щось про
те, кого
перевозив на
своїй машині В. І. Фурді
як 20 листопада, з ким
він розмовляв,
може,
вам навіть доводилось
бачити злочинців, проси
мо негайно повідомити в
прокуратуру Ленінського
району міста Вінниці. Те
лефони
—
2-59-20,
2-5980, або в Ленінсь
кий РВВС
— 2-50.23,
2-66-20 і «02».
Д. ЦВІГУН,
прокурор району, ра
дник юстиції.
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