Перебудова
твоя позиція

Сумлінною працею відзначаються на Гайворонському теплрвозоремонтн9му заводі комсомольці слюсарі Ва
силь ЗЛВАДСЬКИЙ, Віктор ГАВРИЛЬЧЕЙКО та Олексій ОРЖЕХОВСЬКИЙ, яких ви бачите на цьому
знімку (зліва направо).
Фото с ФЕНенна.

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ —

ЦЕ РЯТІВНЕ
СЛОВО «ПОГОДА»
ватажком. Так, урожаї в
«Іскрі» невисокі.
Грунти
погані, та й спеціалісти се
го Ігку зіпсувала настрій редньої лапки не на висо
пгё£»?1заторам. Приїдеш, ті. А голова за всіма не
бува, в господарство, не встигає...
встигнеш і рот розкрити із
запитанням: «Чому...»,
а
тобі — р-раз — і на пого
ду кивнули.
Уважно переглядаю зве
дення
Компаніївського
райагропрому про збиран
ня кукурудзи на силос. В
основному,
господарства
Голову колгоспу В. П.
району уже закінчили ко
Зівченка
застали якраз на
совицю силосної кукуруд
зи. А корму заклали об кукурудзяному полі.
— Погода підвела, —
маль.
розводить руками голова.
— Показники по заготів
Пробую від прямих за
лі кормів і, зокрема, сило питань перейти до більш
су, набагато гірші, ніж то гнучких. По 81 центнеру
рік, — скрушно хитає го силосної маси з
гектара
ловою ведучий
агроном зібрали механізатори кол
Компаніївського
РАПО госпу імені Урннького, по
А. І. Павленко. — Чому? 46 — «Іскра».
Погодні
Погода підвела.
умови однакові (посилаюсь
Анатолій Іванович пере- на розмову в райагропромож .^водить очі, патяка мі).
ючи
самим, що розмов
— Та ми органіки мало
ляти нема про що.
внесли...
— А чому ж така стро
Ну, думаю, зараз пого
катість урожаїв? — запи воримо відверто.
Де там!
тую.
— Подекуди були дощі,
Голова хитро примружив
подекуди. — ні. В колгос очі:
пах імені Кірова та імені
— А-а-а... Так це я тіль
Тельмана урожайність си ки скажу, ви як напишете
лосної кукурудзи була від про це!.. Словом, погода і
повідно... та-ак... 181 і 173 все тут. До агрономів пре
центнери з гектара. Було тензій не маю.
там трохи опадів. Ну, а в
А якої думки про низьку
колгоспах імені Свердлова, врожайність силосної ку
«Іскра», скажімо, не було. курудзи механізатори го
Я часто там буваю. Там і сподарства? Один з них,
культура.землеробства до Микола Прокопншин, який
того ж.., — похитав голо «Херсонцем-?» в агрегат! з
вою А. І. Павленко.
Т-150К косив кукурудзу на
Разом з другим секре корнаж, почав було:
тарем райкому комсомолу
— Погана оранка, куль
Миколою Жученком їде тивація...
Аж тут спохватившись:
мо вЛІлгосп «Іскра».
— Та я тут недавно... Ма
— Дщіе два місяці, як
був тут комсомольським буть, погода винна.

ОГОДА погодою, н робо
та роботою. І все-таки,
Пякщо
серйозно, погода цьо

Ще одни механізатор —
Г, Ф. Головня:
— Погода і тільки.
— А хто обробляв цю
зсїІлю?
— Та я сам...
І нарешті головний агро
ном господарства М. О.
Непокритий: '
— Силосу ' заготовили
мало: тільки шосту части
ну до зобов’язань... .Усе
робилось вчасно, в опти
мальні строки, з високою
якістю. Один з найнижчих

пимнитурБота
комсомольська!
в районі показників по си
лосу пов’язаний 3...
Так, шановний читачу, з
«несприятливими погодннми умовами».
— Колгосп
відсталий,
звичайно, — сказав мені
по дорозі додому Жучен
ко. — Це в районі всі зна
ють. Тх наша «районка» ча
сто «б’є», от вони й при
криваються погодою.
Т АМ, де вголос гово1 рять про недоліки, там
не бояться їх, бо як пра
вило, швидше усувають. В
колгоспі ж «Іскра», певно,
боротися з низькою куль
турою землеробства не
збираються.
Тому
про
справжні причини недобо
ру врожаю і мовчать.
Отож якщо хго-небудь
поцікавиться: «Чому ни
зькі врожаї?», тут йому з
виразом серйозності і не
винності готові відрапор
тувати:
— По-го-да!
Цікаво, а якщо всіх лозуватських колгоспників,
хто засвоїв ТІЛЬКИ ЦЕ
СЛОВО, попросити з усієї
сили його закричати? Чи
далеко піде відлуння? Чи
почують його в райцентрі,
зокрема п райагропромі?
А. БЕЗТАКАНсмпанІЇЕський район.

-

На останньому, XVI! пленумі ЦК ЛКСГЛУ було ви
значено: всю роботу спрямувати на виховання у кож
ної молодої людини життєвої необхідності трудитися
чесно, добросовісно, з.повного віддачею сил і знань.
У доповіді першого секретаря ЦК ЛКСМ України
В. Цнбуха зазначалося: «Якісний склад кадрів і ак
тиву сьогодні треба оцінювати з сучасних позицій —
з точки зору їх спроможності працювати по-новому,
засвоювати і впроваджувати-новий досвід, домагати
ся конкретних результатів».
Сьогодні уже очевидна нетреба загострити розмо
ву про перебудову п комсомолі: хочеш, можеш —
працюй, дерзай, вирішуй.
Давайте підперто поговоримо на цю тему, дорогі
друзі, з трибуни пленуму обкому ЛКСМ України.
Звертаємо вашу увагу: пленум Кіровоградського
СК ЛКСМУ з порядком денним: «Про завдання об
ласної комсомольської організації, які випливають 9
рішень червневого (Ї986 р.) Пленуму ЦК КПРС»
відбудеться у середині вересня.
Чекаємо, від вас, дорогі читачі, конкретних пропо
зицій, проблем, адрес, вашої думки на спільну раді;.
Ш.об; порадившись, остаточно визначитись і взятись
до діла. Листи з поміткою «на пленум» надсилайте до
редакції.

І
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Мірошниченко

і його ланка
Цього року як
ніколи
активно працює на заготів
лі силосу молодь третьо
го відділка. Там створено
комсомольсько - молодіж
ну ланку. В її складі сім
чоловік. Комсомолець Ва
лентин Мірошниченко пра
цює на комбайні КСС-2,6,
а інші — водіями. Вален
тин уже скосив кукурудзу
на силос на площі 66,4 гек
тара, щодня перевикону
ючи норми. Не баряться з
відвезенням зеленої маси
до ями молоді водії Воло
димир Яцина, Віктор
Бі
лий, Леонід Поліщук
та
інші. Тільки силами моло
ді в третьому ЕІдділку вже
заготовили 1353,3
тонни
силосу.
Г. ФЕДУНЯК,
секретар комітету ком
сомолу радгоспу «Петрівський».

Петрівський район.

2400 кілограмів від ко
рови — таке річне зобо
в’язання молодої доярки
Ніни Кетової з радгоспу
імені Димитрова. Торік,
нсли вона приймала це
зобов’язання, воно вида
валось їй реальним та
зваженим. Але Ніна, як
тепер вона сама визнає,
просто перестрахувалась.
Судіть самі: за підсумка-

Спурт
Ніни Кетової
ми тільки семи МІСЯЦІВ
нинішнього рону її ре
зультат складає 3020 кі
лограмів від корови!
Коли
дівчина (буді
вельниця за фахом) при
йшла п’ять років тому
на ферму, їй боязко до
вірили групу норів. Та
ще й відстаючу. Не од
разу Ніна довела, що
вміє працювати.
Нині Ніна упевнено лі
дирує як по фермі, так і
по господарству. В об
ласному змаганні моло
дих доярок Н. Котопа
входить в десятку кра
щих. Середньодобові на
дої в її групі норів скла
дають нині 14—16 кіло
грамів.
Л. БУГАЙЦОВА.

Устинівський район.

Романтичним видалося нинішнє літо для школярки
з Бережинської середньої школи Кіровоградського ра
йону Надійки БОНДАР. Іще в молодших класах люби
ла ходити на ферму, де працюють тато і мама.
А тепер, ноли перейшла в десятий клас, дівчина не
просто допомагає на фермі, а сама влаштувалася підмінною дояркою. Керівники нолгоспу І односельчани
Не нахваляться працьовитою школяркою.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.
Кіровоградський район

нттм

ЕФЕКТ
У ТИСЯЧАХ
Напринінці травня ни- <
нішнього року ЦК ЛКСМУ?
і Президія Української ра-',
ди БТВР прийняли поста-і і
нову про присвоєння ПО- , ’
чесного звання «Кращий .'
молодий винахідник УН-?
раїнн» асистенту нафед- <
ри теорії механізмів І де- ‘,
талей машин Кіровоград-'
ського інституту сільсьно-,
господарського
машино->
будування
Олександру
Клименну.

По закінченні школи він, ?
не роздумуючи, вступив ДО«:
' КІСМу, з відзнакою закін-?
чив його у 1977 році. Мо
лодого інженера залиши
ли в інституті для викла
дацької і наукової роботи.
З ентузіазмом узявся до
справи. Молодшого науко
вого співробітника най
більше цікавили завдання £
технічної творчості на рів-«'
ні винаходів. Це й приве-?
ло його у творчі колекти-?
ви співавторів. І, до речі,Iі
заради улюбленої роботи. ',
щоб одержати потрібні?
практичні знання, еін рік!'
працював на
автотран-1,
спортному підприємстві. !1
На сьогоднішній день!1
О. Клименко опублікував ч
18 наукових робіт, подав?
28 заявок на винаходи і на]!
15 із них одержав пози-?
тивне рішення Державно-!
го комітету СРСР у спра-!'
вах винаходів і відкрит-?
тів. ІЗ його винаходів!'
опубліковано, два із них?
впроваджено у виробни-?
цтво з очікуваним еконо-?
мічним ефектом 450 ти-?
сяч карбованців.
?
Сьогодні О. Клименко,?
аспірант
Московського!
автодорожного інституту?
готується до захисту кан-?
дидатськоі’ дисертації.
!

м ножнов.

!

ДОРОГАМИ ТРУДОВОЇ СЛАВИ
Підбито підсумки першого етапу кокКурсу-вікго
ркни «Дорогами трудової слави», яку редакція «Мо
лодого комунара» проводить спільно з обласною ор
ганізацією Українського товариства охорони пам'яток
історії та культури. Подаємо правильні відповіді на
запитання вікторини.
3. На території н«щіої об
ласті паровози, які стали
пам'ятниками, є у трьох міс
тах — Гайвороні (1985 рік),
Знам'янці (1981 рік) та Долинській (1984 рік).
4.
Із Кіровоградщиною
пов'язане життя трьох ви
датних педагогів. А. С. Макаренко (1888 — 1939) у
1911 — 1914 роках викладав
у залізничному училищі на
станції Долинська (в цьому
приміщенні нині розташо
вана міська середня школа
№ 2, є музей А. С. Мака
ронна, встановлено й мемо
ріальну дошку). Герой Со
ціалістичної Праці В. О. Сухомлинський (1918 — 1970)
працював
у
Павлиській
школі Онуфріївського райо
ну. 1972 року в селищі Павлиші встановлено бюст В. О.
Сухомлинського. В Єлисаветграді (нині Кіровоград)
жив і працював відомий ук
раїнський педагог і дитячий
письменник,
послідовник
К. Ушинського Ілля Петро
вич Деркачов (1834 — 1916),
автор хрестоматії
«Книга
для шкіл» (1861 р.) та «Ук/
епіраїнської граматики»,
графом до якої стали слова
Т, Г. Шевченка: «Не цурай
тесь того слова, що мати
співала...»

Слід сказати, що далеко
не всі учасники вікторини
справилися як слід із зав
даннями першого туру. Жю-

Школу
будували гро
мадою

рі, підбиваючи підсумки на
«проміжному фініші», вирі
шило перше та друге місця
поділити між кіроаоградцем І. Т. Чорноіваном та
знам’янчанином О. А. Рябошапкою, які набрали одна
кову кількість — по 12 очок
кожен. Ще один лідер вік
торини — пошуковий загін
червоних слідопитів народ
ного краєзнавчого музею
м. Олександрії набрав 10
очок і знаходиться поки що
на третьому місці.
ЗАПИТАННЯ ДРУГОГО
ТУРУ ВІКТОРИНИ
1. Назвіть перших стахановціз
заводу
«Червона
зірка» в Кіровограді. Що
ви знаєте про розмах со
ціалістичного змагання тих
років?

2. Розкажіть про кавале
рів ордена Леніна, які удо
стоєні цієї високої нагоро
ди у 30-і та 40-і роки.
3. Кому із наших земля
ків випало бути делегатом
І Всесоюзного з'їзду колгоспників-ударників
(1933
рік)?

4. Назвіть
делегатів од
нашого краю на II Всесоюз
ний
з їзд
колгоспників-^
ударників (1935 рік). Що ви
знаєте про них?

Учасників конкурсу про
симо взяти до уваги, що
відповіді на запитання дру
гого етапу треба надіслати
до редакції не пізніше 10
вересня ц. р. за поштовим
штемпелем. Бажаючі мо
жуть взяти участь у конкур
сі - вікторині, починаючи з
другого туру.

Жюрі конкурсу вікторини.

комсомольської
організа
ції Заля Гончар, учень 8
класу Андрій Чекай, піонерии Вікторія Тараненио
та Оксана Стародумова»
Для всіх є посильна пра
ця: хто миє шибки, хто
підмітає й виносить сміт
тя. Інші розставляють меб
лі. навчальні прилади, на
очні посібники.
У робочих спецівках учи
телі Лариса Володимирівна
Дзюба. Людмила
Яківна
Кшаноеська.
директор
школи Вікторія Василівна
Россочинська.
В одній з кімнат труди
О’ V 'о,
ться ціла сім’я. Це-с^олгоспний механізатор
кола
Петрович Носекко,
його дружина,
вчителька
інна Анатоліївна та дві
дочки Валя й Люда — уче
ниці восьмого та третього
класу.
Першого вересня хлоп
чики і дівчатка вирушать
у Країну знань. Відчиня
ться двері. Діти встануть І
дружно привітають своїх
вчителів з початком ново
Таня Громова цього ро дня тут бачать з відерцем го навчального року.
фарби
і
великим
пензлем
ку закінчила Сметанівську
В. РУДЕНКО.
8-річну школу. Закінчила □ рунах. Вона — тепер
на «відмінно». До того ж маляр. Двері, віконні ра Онуфріївський район.
у виданій їй характеристи ми, різні дерев’яні прибуНа
знімках:
Таня
ці зазначено, що вона бра дови пофарбовані її пра
ла активну участь у ху цьовитими руками. Поруч ГРО?ЛОВА;
лізоруч — за
дожній
самодіяльності, з Танею тан само старан роботою сім’я НОСЕНКІВ.
добре співає, малює, вміє но працюють її молодші
Фото автора.
шити. Не дивно, що її охо друзі — комсорг шкільної
че прийняли в дев’ятий
нлас Пазлиської середньої
школи імені В. О. Сухомлинсьного. Варто також
сназати: всі вісім років
вона навчалася в старому,
пристосованому
примі
щенні. А зараз у селі збу
довано
прямо-таки
чу
дову
школу в сучасно
му архітектурному стилі.
У ньому — 9 класних кім
нат, методичний
кабінет,
бібліотека, їдальня,
май
стерня.
Школу споруджували на
кошти місцевого колгоспу
імені Комінтерну. Із само
го початку
будівництва
сюди приходили
учителі,
учні та їхні батьки, а то й
просто сільчани, щоб в мі
ру своїх сил і здібностей
допомогти будівельникам.
Особливо ж багато по
мічників у ці дні, коли
завершуються останні опо
ряджувальні роботи. І хо
ча Таня вже не вчитимет^ся в цих світлих, про
сторих класах і кабінетах,
не ходитиме
широкими
сходами з другого на пер
ший поверх, проте її що-

ДО ПОЧАТКУ
НОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО
РОКУ

УВАГА, КОНКУРСІ

1. На Ленінський сгенд
трудової слави в Кірово■ граді занесено такі колек
тиви — комбінату
«Олександріявугілля»,
Завалліз.
ського графітового комбі
нату Гайворонського райо
ну, Кіровоградської взуттє
вої фабрики, Знам’янського
локомотивного
депо,
колгоспів імені XX партз’їзду Нозоукраїнського та
«Победа» Маловисківського
кіровоградського
районів,
«Гідросила»,
ГЕС
заводу
50-річчя
Жовтня
імені
(м. Світловодськ), ВО «Дніпроенергобудпром»,
кол
госпу «Зоря комунізму» Новоархангельського і радгос
пу «Більшовик» Олександ
рійського районів, які стали
переможцями
соціалістич
ного змагання на честь 100річчя від дня зародження
В. І. Леніна.
2. Пам'ятники сільсько
господарської техніки
на
Кіровоградщині встановле
но біля цеху № 90 вироб
ничого об'єднання по сівал
ках «Червона зірка» (сівал
ки СЗ-3,6 та кінна), у селах
Приютівка
Олександрій
ського, Макариха Знам ен
ського
районів, селищах
Новгородці та Петровому,
містах Гайвороні, Долинській, Новоукраїнці (трактор
«Універсал»), селі Комишуватому
Нозоукраїнського
району (трактор ХТЗ).
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«Молодий комунар»
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У ж в гостях
ЖУРНАЛ «РАНОК»
Сьогодні в гостях у читачів нашої газети — рес
публіканський громадсько - політичний і літературнохудожпій журнал «Ранок».
Нині у колективі «Ранку» йде робота над тематич
ним планом публікацій наступного року. Враховують
ся думки читачів, побажання, висловлені в листах
до редакції. Намічено десятки цікавих адрес, звідки
будуть вестися розповіді про те, як юнаки н дівчата
працюють над виконанням великих накреслень пар
тійного з’їзду, як відбувається перебудова у комсо
мольських організаціях республіки.
У наступному році па сторінках журналу буде про
довжено цикл публікацій під рубрикою «На розмову
з вами». Над запитаннями читачів на найрізноманіт
ніші злободенні теми розмірковуватимуть знатні тру
дівники республіки, партійні і комсомольські праців
ники, провідні літератори й діячі мистецтва. Систе
матично публікуватимуться матеріали з проблем мо
лодої сім*7
’ї, морально - етичних стосунків, правового
виховання, спорту і організації дозвілля молоді.
В
спеціальній рубриці йтиметься про актуальні питан
ня розвитку вітчизняної і зарубіжної естради; пла
нується цикл публікацій з проблем рок-музики.
Пропонуємо увазі читачів «Молодого
комунара»
добірку з майбутніх публікацій «Ранку».

Рай уявити неважко.
Особливо молодий. Його
параметри; кімната —
двадцять метрів, кухня —
сім. У кімнаті — піша.
У ніші — розлога тахта.
Якраз па двох. Адам і
Єва були б дуже задово
лені. А що? Хоч однокім
натний, зате — ізольова
ний. Ніяких тобі зайвих
громовержців. Будуй жит
тя, як заманеться. Без
сумнівних експериментів з
адамовим ребром,
без
примарних райських куіців,
де змій-спокусник
спекулює червоними яблу
ками...
Саме у такому раю по
чали подружнє життя Юра
та Іра. Медовий місяць
перейшов у медовий рік.
Юрій став старшим тех
ніком. Ірина — старшою
лаборанткою. Отож все
обіцяло бути медовим. Аж
тут Юра почав затримува
тися на роботі... У чоло
віків є безліч причин, щоб
затримуватись на роботі...
їхні пояснення — то окре
мий фантастичний жанр...
Отже, затримався... Іри
на одразу поділилася но
виною з подругою, бува
лою у сімейних буваль
цях...

ПРОВЧИЛА
ГУМОРЕСКА
Досвідчена подруга вис
лухала з явним задово
ленням.
— Пізно приходить?
— Пізно...
— Горить
виробнича
програма?
— Горить...
— А ця програма, бува,
не в спідниці?
. — Скажеш, ІОлько!
—Скажу, скажу. Бо
він не скаже! 'Ги бач, засекречена програма! Роз
відна або незаміжня. Пок
лала око па твого Юрка —
і загорілася. Мій теж зат
римувався... Якось затри
мався з восьмого березня
по перше квітня,- Довело
ся його програму за ко
си «відключати»...
Ірина замислилась.
—Дивися, скоро і дзво
нити перестане...— засте
регла подруга.
— Що ж робити?
— Провчить раз і иазавжди!
— Але як?
— Прокрути йому закордонне кіно! I Іе сиди

Ганна СВІТЛИЧНА

РІКА ДИТИНСТВА
Тут птаство дике, мабуть, вік гніздилось,
Тому й ріка дістала це ім’я —
Маленька Гніздко, де ж це ти поділась?
Тебе я кличу, вкотре кличу я.
8 реєстрах рік маленьких і великих
Ти значилась найменшою. І все ж...
Якщо течеш ти крізь дитинство, ріко.
Тоді малою буть перестаєш.
Сльозо моя, косо моя зелена —
Крізь душу згадки, згадки золоті...
Твоя купіль мілка позік для мене
Лишиться найчистішою в житті.
Лишиться пісня, вперше чута пісня,
Про ту, вечірню, зірку на воді.
Тут починалась ти, моя Вітчизно,
Ще незбагненна до кінця тоді.
І сохне горло від німого крику,
І б’с у скроні так шалено кров:
Агов! Мого дитинства рідна ріко,

сиднем, не дивись крізь
сльози на зорі... Гайни з
дому, переночуй у мене,
хай вій чекає, гасає, пере
живає...
І день помсти настав.
Ірина рішуче набрала но
мер Юльчиного телефону.
— Молодець! —сказала
порадниця. — Сідлай так
сомотора і до мене почу
вати.

... Телефон
задзвонив
рівно о дев’ятій. Старша
лаборантка Ірина гайнула
на зв’язок, ледь не збив
ши з ніг Олю — молодшу
лаборантку. Та ламкий,
схвильований голос попро
сив саме Олю. Молодша
лаборантка
приклеїлася
до грубки десь на півгоди
ни.
Потім телефон дзелен
чав без угаву. Але — все
не до Ірини. Об одинадця
тій, коли Ірина запивала
валер’янку кавою, а каву
— валер’янкою, її покли
кали до телефону:
—Твій ІОрчик..

Слухаю... — взяла
трубку Ірина.
— Іриіііко, це я!
— Чую...
— Як там у тебе?
— Нормально...
— Ти на мене сердишся?
— А хіба є причина?
— Та агрегат, . щоб він
згорів... Ні, добре, їцо не
згорів! Просто була ноламка в схемі...
— І ти дзвониш мені,
щоб це ПОВІДОМИТИ? ^8,
— ІІу, аякже? ВраЖя
трохи заспав, прокинув
ся — тебе вже немає...

Трубка ледь не випала з
рук Ірини.
— Послухай... Ти коли
вчора прийшов? — тихо
спитала.
— Десь о пів на першу...
На розвозці приїхав...
- Ну і...
— Ну і вирішив тебе не
будити, світла не вмикав,
примостився скраєчку —
і як у прірву провалився...
Ти чого не розштовхала
вранці? У тебе що, па ро
боті завал?
— Завал... — кволо від
повіла Ірина.

АНДРІЙ
КРИЖАНІВСЬКИЯ

Озвися! Упізнай мене! Агов!
І обізвалась (справді чи здалося?)
Десь іздаля (з-під хмар чи з-під крила?)
Печальним плеском:
— Де ж була ти досі?
Гірким докором:
— Чом не вберегла?

Анатолій ТАРАН

ШАХТАРІ
Це — глибше ночі й археологічних
Нашарувань народів і епох.
Йдемо по штреку вдвох, неспішно й звично,
Як ходим по землі в звичайний вечір вдвох.
Над нами — динозавр- і мамонти, і скіфи,
Й мені ти розказав якусь веселу річ.
Як дивно слухать тут життя людського сміху,
Що впав в оцю глибінь, в цю стомільйонну ніч.
Це ж скільки тих епох — роки, немов пилини!
І як їх спресував важезний часу прес...
За міліметром — метр. І все це — для пюдуч^к
Щоб вищою була, щоб ближче до небес.
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У Андрія

Сорочана була

Мрія. Він хотів стати льот
чиком. Як батько. Як стар-

ший брат. Як

інший

брат,

який зараз служить у авіації.
Андрієвій мрії збутися

не

Судилось.

Неочікузаний
візит
На порозі стояли дві жін
ки, чимось розтривожені:
— Хочемо, щоб ви нам
допомогпи. Розумієте, Олег
в Сашко там не були. Все
це — наклеп. Ми не може
мо не вірити нашим дітям.
ІГут просто збіг обставин.
Ну, в у Саші схожа куртка
іі шапочка, та в таких самі
сіньких пів-Кірозограда хо■ДИТЬ...
Раїса Сидорівна Каптьо
лова та Ірина Юріївна Ше
лест вважали, що їхні діти
Сашко та Олег, що прохо
дять як підсудні по справі
№ 26—4431, ні в чому не
Йинні.

До Залерія Голованя звер
нулися по-іншому:
— Дай закурити.
Коли той відповів, що не
курить, співрозмовник зло
розсміявся:
— Тоді будемо вчити.
З пояснювальної Валерія
Голованя: «Від першого уда
ру я упав. Били по обличчю
і в різні частини тіла. Той,
що бив, говорив, що я, мов
ляв, верткий, за це треба
вдвоє більше давати. Я на
магався встати, вони збили
мене ударом в обличчя».
Того ж вечора група ху
ліганів побила братів Сергія
та Петра Велігурських. Со
рочам та Головань одержа
ли струс мозку, брати ж Велігурські «відбулися» синця
ми та подряпинами.

«Молодий комунар»
лання свідками ситуацій,
коли хуліганство, неспра
ведливість залишались без
покарання.
Звідки у юних впевненість
у торжестві несправедли
вості? її могли посіяти тіль
ки \\и, дорослі: Красномов
не
підтвердження цього
знаходжу у промові на суді
громадського звинувачувана
викладача основ радянсько
го права Кіровоградського
СПТУ -9 Ю. Ф. Шевченка.
Цитую дослівно:
«Може, й не наважилися
б Шабленко і Ричков на зу
хвале хуліганство, якби не
менш зухвале (про яке во
ни безперечно знали, не
могли не знатиі) не було
вчинене за тиждень до 29
листопада 1985 року біля

тись? Попросити допомоги?
Де
там.
Погрожуватиі
Справді, через деякий час
знайшлися особи, під тис
ком яких директор був зму
шений зарахувати Шабленка знову. І що ж? Поведін
ки своєї він не змінив, двій
ки одержував, як і раніше,
а потім і на лаву підсудних
потрапив.

З crop.
Олег та Саша. Тільки після
того, як дівчатка показали,
Сергій та Петро впізнали їх.
На суді Альбіна Русанова
та Наталя Кодинець (саме
вони були тими дівчатами)
підтвердили це.
Гнів матерів можна зро
зуміти, але слідчим треба
було врахувати такі обста
вини упізнання потерпіли
ми своїх «кривдників».

Ви думаєте, цього всього
не бачив Андрій? І безприн
Як же взагалі стало відо
ципності своїх наставників мо про існування Каптьо
у школі (щоб позбутися зай лова і Шелеста? Вказав на
вих турбот, вони підписали них Андрій Шабленко.
«липовий» документ), і ма
Із протоколу допиту Шаб
хінацій з довідкою, і нареш
ленка:
«Братів Велігурських
ті, «пробивності» своїх бать
ків, які всіма правдами і не і Голованя бив Ігор. Він то
правдами «воювали» за си ді був одягнений у льотну
на (думаючи, що за, а фак куртку, на голові була спор
тично проти). Бачив і пере- тивна шапочка. Кажуть на
нього Качан». І даз приблиз
ну адресу.

ІЗ ЗАЛУ СУДУ

Із
показань
свідка
М. Бринзи: «Хлопець у льот
ній куртці був кремезний».
Одного дня в квартиру
Каптьолова постукали.
— Тут живе Ігор?
— Ні, у нас Сашко, Гена
та Володя.

підтвердились». Справу па®
редано на дорозслідування.
Але воно не відбулося, бц>
обласний суд задовольнив
протест прокурора Кіров
ського району. Який вирок
виніс повторний суд, ви вже
знаєте.
Дивно тільки, чому суд,
виносячи вирок, спирався
на показання свідків, які не
були допитані на поперед
ньому слідстві (Петренко) а
в той же час не взяв до
уваги показань свідка Ро
манова.
Я зустрілася з адвоката
ми Шелеста і Каптьолова.
М. 1. Жук, Т. О. Сукач, Н. Ю.
Мазуренко впевнені, що
Олег, і Сашко не винні. Ма
рія Олексіївна Слєсарчук на
суді
захищала
інтереси
А. Шабленка,
знайома із
матеріалами слідства. Вона
як людина не зацікавлена,
але компетентна, каже:

— Прямих доводів вини
Олександра Каптьолова та
Олега Шелеста немає. Існу
ють тільки побічні доводи
їх присутності біля школи
№ 13 увечері 29 листопада
1 985 року.
Як на мою думку, — про
Коли з кімнати вийшов
Сашко, дільничний міліціо довжує Марія Олексіївна,
нер (а саме він завітав до — розслідування проведено
не на належному рівні, бу
Каптьолових) запитав:
ли порушення Кримінально
— Ти Качан?
го кодексу.
— Ні.
І все ж останнє слово у
До того ж Сашу не мож вирішенні долі Саші та Оле
на назвати кремезним.
га, шістнадцятирічних юна
Я уважно перечитала ма ків, на життя і світогляд
теріали справи, жодна лю яких такого роду помилка
конався, що зсе зійде з рук, дина у них не свідчить, що (якщо вона справді існує),
батько знайде вихід, отож Сашу називають Качан.
може дуже відчутно впли
можна витворяти що зав
нути, за більш об'єктивним
Цікавий діалог відбувся
годно. А хтось десь не за
розслідуванням.
між
мною
і
одним
із
слід

хоче втрачати
спокою і
чих,
який
вів
справу,
Во

спустить це з рук. І знали
Петрозичем
про це не тільки Андрій, а лодимиром
й ті, хто того вечора жор Кумпаном.
стко збив з ніг ударом з
— Ми впевнені, що Ка
обличчя Валерія Голованя, чан — це Каптьолов.
і ті, хто мовчки спостері
— Але ж ніхто цього не
гав цю сцену...
підтверджує, Шабленко го
ворить про Качана, якого
ззуть Ігорем...

ВОБЛИЧЧЯ

У той же час у справі чиЯКємо: «За злісне хуліганст
во А. Шабленко, С. Ричков,
,(р. Каптьолов заслужили по
Виникає природне запи
карання — три роки поз
тання: за що били? Хоча
бавлення волі, з урахуван особисті мотиви не полег
ням неповноліття відстрочи шують і не знімають вини,
ли на два роки. О. Шелест, все ж ми завжди шукаємо
[І. Кужеєв,
С. Царенко, причину. Надто безглуздим
ІЗ. Золотовський — два ро і жахливим здається нам
ки позбавлення волі, з ура аргумент «Просто так».
Припустимо, Шабленко і
хуванням неповноліття від
Ричков
хртіли відомстити
строчити на два роки».
таким диким способом за
— Та їх тоді біля школи Сергієзого брата, хоча потім
й не було, — твердять ма з’ясувалося, що вони «по
тері. Олег був удома, Саш милилися». А інші?
ко з своїм другом РоманоІз показань підсудного
вим
прогулювали собаку. І. Кужеєза: «Удариз за те,
Це помилка.
що він (Сорочая) по закін
ченні 8-го класу до мене
приставав».
Із показань підсудного
С. Царенка: «Побачив, що
за рогом кричать і б ються.
29 листопада
минулого Підійшов. Недалеко від ме
року у середній школі № 13 не упав один хлопець, з
Гриміла дискотека. Андрій голови злетіла шапка. Я її
Шабленко стояв і роззирав зафутболив, а коли хлопець
ся "Jp*” не побачить ---зна піднявся, ударив його».
Значить, все-таки просто
йомив Йому махнув Сергій
так. З дитячої пустотливос
Ричков — мовляв, привіт. ті? Але ця «пустотливість»
Почали ділитись новинами.
підрізала крила мрії Соро

Розправа

9-го училища. Група хуліга
нів побила шибки у побуто
вому та навчальному кор
пусах училища. Черговий
оперзагін затримав трьох з
не менш як п'ятнадцяти (!)
хуліганів і передав виклика
ному наряду міліції. І що
ж? Знайшли, притягнули,
профілактували інших? Ні
скільки. Через кілька днів
затримані разом з батьками
дружно вставили нові шиб
ки. А про те, що факту ху
ліганства, в результаті яко
го були перервані заняття,
і його наслідків були свід
ками ось такі-от Шабленки
і Ричкови, працівники мілі
ції, на жаль, не подумали».
У судовій справі на Шабленка є кілька характерис
тик. До речі, зі школи, де
вчився Андрій, їх аж дві.
«Інтересу до навчання не
проявляв, не завжди вико
нував домашні завдання,
були пропуски занять. Про
явив себе з негативного бо
ку».

«Наша

служба

й небезпечна

Куртка

і шапочка

«півник»
А як же Каптьолов і Ше
лест? Пам'ятаєте візит їхніх
матерів до редакції? Винні
чи не винні Сашко і Олег?
Давайте звернемо увагу на
деякі моменти у матеріалах
судової справи. Заяви в мі
ліцію і перші пояснювальні
були написані 29 листопада,
тобто в той день, коли від
булася бійка. Відкриття ж
кримінальної справи датує
ться 25 грудня. Тоді як рі
шення по заяві чи повідом
лення про злочин повинне
бути прийнято не пізніше
як в триденний строк.
З цього приводу ніяких
переконливих доводів, які б
виправдовували таку від
строчку, слідчі органи на
вести не могли.
У пояснювальній від 29
листопада 1985 року Вале
рій Головань пише: «О.бличчя і одягу хлопця, що пі
дійшов до мене, не запа
м’ятав».
Через кілька тижнів у ко
ридорі Кіровського район
ного
відділу
внутрішніх
справ м. Кіровограда сиді
ли хлопчаки, викликані до
слідчого. Серед них був і
Каптьолов у льотній куртці
і шапочці «півник» (прийти
одягненим саме так його
попросив слідчий). Раптом у
коридор ввійшла жінка, як
потім виявилось, мати Голо
ваня Запитала:
— Хто Каптьолов?
Саша підвівся.
—Я.
— Так це ти побив мого
Валеру?!

— Є люди, які це знають
точно.

і важка-.,»

—■ Тоді чому ж розмову
з ними ви не оформили як
показання, адже це тільки
допомогло б розслідуван
ню?

Ми звикли думати: пра
цівник
органів
правопо
рядку, хто б він не бу®
за рангом чи званням, —
людина вихована, поряд
на, високоморальна, якій
не можна не довіряти. Оз
найомившись із справою,
про яку пишу, було боляче
і обурливо дізнаватись про
те, що слідчі Кіровського
райвідділу внутрішніх справ
М. С. Скляренко та В. П,
Кумпан не завжди були так
товні у поводженні із допи
туваними,
їх законними
представниками, що пізна
вання потерпілими осіб, які
підозрювались,
проводи
лось не за належними пра
вилами.
При зустрічі зі мною
М. С. Скляренко та В. П.
Кумпан дивувалися, чого це
редакція зай/лається такою
«буденною», нічим не при
мітною справою. Розповіда
ли, що зараз ведуть дуже
цікаві розслідування, роз
кривають справжні злочини.
Так. Але про що б не йшла
мова, — про
хуліганські
вчинки, крадіжки, будь-які
інші незаконні дії, слідчий
не повинен забувати, що він
представник органів право
порядку, представник Ра
дянської держави.
Не повинні забувати про
це і всі ми Незалежно від
місця роботи, посади, віку.
Ніякі виховні бесіди, пом
пезні
заходи не зможуть
вплинути на юну душу так,
як приклад оточуючих і на
самперед батьків, учителів,
друзів. Чи не через без
принципність, самозаспокоє
ність, малодушність одер
жали удар в обличчя Со
рочан, Головань, брати Вепігурські. Хто гарантує, що
завтра не вдарять будь-ко
го з нас? Якщо не кулаком,
то підступністю,
підлістю,
байдужістю?
С. ОРЕЛ,
спецкор «Молодого ко
мунара».
м. Кіровоград.
;

Андрій Шабленко свідчив,
що
Каптьолов та Шелест
брали участь у бійці. Гово
рив це у присутності слідчо
го, батьків. Але на очних
ставках
жодного разу не
сказав прямо: «Ти був і
бив». Відбувався фразами:
«Були схожі...», «Я не пам’я
таю точно», «Може, вони,
а може й ні».

Характеристика підписана
чана, призвела до серйоз
них фізичних і моральних класним керівником Л. Л.
травм чотирьох шістнадця Уваровською та директором
школи Н. Гасаненко. Вони ж
тирічних хлопців.
Били не ховаючись. У цей (правда, директор тут уже
час у дворі школи (це не інший — В. Г. Мензенко)
Ще один підсудний, який
один раз було визнано і в підписали ще одну характе
вказав на Сашка та Олега
ристику:
протоколах
допитів, і на
— Сергій Ричков. Правда,
Не встигли хлопці щось районному та обласному су
«По характеру спокійний,
він теж не стверджує, але
вирішити, як до них підій дах) були присутні більше добрий, чуйний. Користу
припускає таку думку.
шла вчителька Белла Мойсе- сорока учнів. І жоден з них вався авторитетом у колек
не
став
на
шляху
хуліганів.
тиву
класу.
З
товаришами
8 кінці січня, коли йшло
ївна Фітерман,
попросила
дружний.
Брав
активну
розслідування, Сергій Рич
покинути дискотеку — на Хочете знати чому?
ков приходив до Сашка ви
ній
могли бути присутні
Із показань свідка Андрія участь у всіх заходах».
бачитись: помилився, мов
Як
же
так?
На
одну
й
ту
Лопушенка:
«Якби
я
втру

тільки учні 13-ї школи, Шаб
ляв, були схожі.
ленко ж і Ричков там не тився, то й мені б перепа саму людину, майже в один
вчились.
ло». А якби втрутились усі і той же час і такі різні ха
Про це слідчому повідо
рактеристики? Дуже просто.
чотири
десятки,
їх
теж
здо

мила
мати Каптьолова. Але
— Спробуємо викликати,
Тут «потрудилися» батьки
це повідомлення залиши
запропонував Шабленко. лали б кілька хуліганів?
Шабленка, бажаючи, щоб
лось поза увагою.
Сорочам на прохання ви
їхній син вступив до СПТУМені вдалося зустрітися
йти із
— «3
тобою
9 на спеціальність електро
з Ринковим, і він у присут
хочуть
поговорити» — не
монтера станційного устат
ності своїх батьків сказав:
зреагував. Ніхто із знайо
кування телефонного зв'яз
мих
розшукувати його не
— Вважаю свою поведін
ку. «Хіба може наша дитина
повинен,
мабуть, помили
ку нормальною. Я справді
бути токарем або муляром?».
помилився, тому й пішов
лись, подумаз.
— риторично обурювалася
вибачатись.
мати Шабленка Галина Фе
__ Що ж, почекаємо, ми
дорівна.
Невже
у
АндрієБільше ніхто з підсудних,
терплячі, — вирішили біля
вих наставників, людей, які
тобто безпосередніх учас
школи.
Мене дуже схвилювала виховують,
повинні при
ників бійки, не підтвердив
Коли закінчилась диско одна записка, направлена в наймні
виховувати кращі
присутності Саші та Олега
тека, і потік учнів виніс Со президію судового засідан риси у підростаючого поко
рочана з дверей, хтось узяв ня. Її знайшла підшитою у ління, не заговорила со
У судовій справі не раз
справі. На зім’ятому папірці вість?
згадується серед тих, хто
його за руку.
округлим, ще майже дитя
били, хлопець «...у сірій
__ Ходімо поговоримо.
Щоб син потрапив у назва
шубі іа сірій шапці», хоча
чим почерком виведено: ний навчальний заклад, бать
Першим Андрія Сорочана «Ми виступати проти Шабяк
підсудний він не прохо
адар^в Шабленко. У голову пенка не хочемо, тому що ки роздобули не тільки по
дить.
Значить, були й такі,
ззаду. Хлопець упав, і тоді боїмося його. А він як був зитивну характеристику, а й
що залишилися не покара
навіть
фіктивну
медичну
до

почали бити лежачого. Но хуліганом, так і залишить
А мати братів Велігурсь ними?
відку.
Більше того, коли
гами теж. Сорочан, намага ся».
ких,
взявши синів, відправи
Андрія за порушення дис
Перший суд констатував,
ючись уникнути ударів, опи
у
середню школу що «..звинувачення знайшло
У цій маленькій записці, ципліни та хронічне відсга- лась
нився біля, огорожі. Підій на мій погляд, криється гли I вання з основних предметів № 19 , щоб побачити Ше
своє підтвердження частко
шов Ричі^% відвів на від
бокий зміст. Значить, були виключили з училища, стар леста і Каптьолова. У дівча во, оскільки злочинні дії
крите місцб і кілька разів вже до цього і, мабуть, не ші Шабленки прийшли в ка ток, які стояли біля дверей, підсудних Шелеста і Каптьо
раз автори анонімного пос бінет директора. Поради вони запитали, де зараз лова а даному процесі не
ударив по обличчю.

— Хтось приставав до
мого брата Славка, — роз
повідав Ричков, — треба ро
зібратись.
Здається,
он
той, — показав на Андрія
Сорочана, — по прикметах
схожий.

Приклад

Для

наслідування

26 серпня 1986 року

«Молодий комунар»

— 4 стор

не, піно».
17-40 — Тандюе
Й. Акбарова. 18.00 — «День
за днем». (Кіровоград). 16.-10
— «Зроблено в Кіровограді».
Передача III. (Кіровоград).
19 оо — Актуальна камера.
19.30 — «Час вирішувати».
Діалоги українського телеба
26 СЕРПНЯ
27 СЕРПНЯ
чення 1 «Робітничої газети».
А ЦТ (І програма)
Про роботу місцевої промис
А ЦТ (І програма)
20.30 — Камерний
8.00 — Час. 8.40 — Теле
8.00 — Час. 8.40 — Доку ловості.
концерт. 20.45 — На добра
фільм «Украдене щастя» 1 1
ментальний
телефільм,
9.10
діти. 21.00 — Час. 21.40
2 серії. 11.00 — Новини. 14.30
— Грає А. Мельников (скрип ніч,
— «Співоче поле». Республі
— Новини. 14.50 — «Прпско.
ка). 9.40 — Фільм «Людина в канське свято народної твор
(передплачено па 20 серпня в процентах до рівня
рюючи часу нрок>. Докумен
футлярі». 11.00 — Новини. чості в Тернополі. 23.15 —
тиражу 1986 року).
тальний телефільм. 15.40—
]4.30 — Новини. 14.45—«Гріз Новини.
«На землі, в небесах і на мо
но літо». Телефільм з багато
зету «Молодий комунар» рі». 16.10 — Новини. 16.15—
А ЦТ (П програма) '"*5”
Новомиргородський
серійного
циклу
«Стратегія
«Автограф». Літературна вік
поки що йде незадовіль і торина
Перемоги». 16.00 — Розпсві.
Вільшанський
8.00 — Гімнастика. 8.15
для старшокласників.
дають ваші кореспонденти. Документальний
но. По суті б трудових ко 17.25 — Чого 1 чому? Пере
телефільм.
Компаніївський
16.30 — Новини. 16.35—«...До 8 45 — Виступ дитячих
ху
дача
для
дітей.
17.55
—
До

лективах
Гайворонського,
Кіровоградський
шістнадцяти
і
старші».
17.20
колективів м. Зелена
фільм «Твоїй
Бобринецького, Олександ кументальний
— «Кам'янка. Через п'ять дожніх
Олександрівський
Гура
9.45
—
«Вища
школа».
пам’яті, Саманта». 18.15 —
років». Про соціальний роз Проблеми перебудови. 10Д5
Нсвоархангельський
рійського, Знам’янського, Наука 1 життя. Транспорт:
виток села (Вороиіиловград- — А Мачаваріані. Симфонія
проблему
науки.і
впровад

Голованівсьний
. ська обдасть). 17.50 — Чем №
Маловисківського, Онуф- ження. Передача 4 18.45 —
4 (Юнацька). 10.50 — А. де
піонат Європи з легдої атле Сент-Екзюнері.
А
ЦТ
(II
програма)
Петрівський
ріївського районіо та міс Сьогодні у світі. 19.00—Чем«Маленький
тики.
18.15
—
Людина
і
за

8.00
—
Гімнастика.
8.20
—
Устинівський
тах
Кіровограді, Олек ліонат світу з шахів. Матч- Документальний телефільм. кон. Про охорону пам’ятни - Принц». Частина 1. 11.30 —
Телефільм
«Звуки
.5
ревашп. 19 05 — Мультфільм
Ульяновський
культури. 18.45. — Сьо і 6 серії. 13.00 — міста».
сандрії, Знам’янці і Світ- 1 19.20 — «Тверезість — нор 8.35 ’ — Мультфільм. 8.45 — ків
Німецька
годні
у
світі.
19.00
—
Чем

Новоукраїнський
Зустріч
школярів
з
членоммова. 13.30 — «Разом друж
ловодську передплата ще ма життя». 19.50 — Новини. кореспондентом АН
СРСР піонат Європи з легкої атле на сім’я». 14.00 — Новини.
Новгородківський
І 19.55 — Російське їлистецт- директором
і не розпочалась.
енергетичного тики. 19.20 — Новини 19.25 18.00 — Новини. 18.20 — ЇХ
1
по.
«Василь
Суриков».
21.00
Добровеличківський
Сибірського відді — Фільм «Осінній марафон». літня Спартакіада
народів
Не краще становище з І — Час. 21.40 — Фільм «Лю- інституту
21.00 — Час. 21.40 — Кіно- СРСР. Кінний спорт. 19.00—
Долинський
-Т в футлярі». 23.00 — лення АН СРСР ІО. Руден- панорама.
передплатою і на респуб-І
23.10 — Сьогодні Служу Радянському Союзу!
м. Олександрія
Сьогодні у світі. 23.15—Чем. ком. 9.30 — Будильник. 10.00 у світі. 23.25
— Чемпіонат 20 00 — Вечірня казка. 20.15
лікенські молодіжні газе-“ піонат Європи з легкої атле —«Фізика і техніка». Пере Європи з легкої
Онуфріївський
. атлетики. — «.Співдружність». Тележур
дача для школярів. 10.30 —
тики.
ти
«А\олодь
України»
і
*
~......
Маловисківський
Програма Воронезької студії 23.55 — Чемпіонат світу з нал. 20.45 — Грають дипло«Комсомольское
знамя».
А
УТ
шахів.
Матч-реванш.
телебачення. 11.35 — Теле
■ маптп XII Всесвітнього фе.
Знам’янськнй
фільм «Звуки міста». З і 4 А ут
— стивалю молоді і студентів
Ці дані свідчать про те,
м. Кіровоград
серії.
13.05 — Французька
10.00
—
Новини.
10.20
—
. в Москві Н. Корольова і Г.
що в комсомольських ор
Олександрійський
мова. 13.35 — "«Пісні кемпо- До 130-річчя від дня народ Баращёвська. 21.00 — Час.
зйтора
В.
Кривил'єва».
Фільмження
І.
Я.
Франка
«Ой
піду
Бобринецький
21.40 — «Музика, літо і миУ.
ганізаціях ще зволікають
концерт.
13.55 — Новини. я в Бориславку». Телсвиста- Естрадний концепт. 23.00 —
Гайворонський
з передплатою на моло
18.00 — Новини. 18.15 . — ва. 11.35 — Новини кіноек Новини.
Світловодський
шістнадцяти 1 старші». рана. 12.50 — Новини. 13.05 діжні видання, не скрізь „„ 10.00 , исаа
— Новини. 10.20 — «...До
19.00 — Ритмічна гімнасти — «Хоттабич». Вистава для
Доброго
З наведених даних
виділені уповноважені по [І табір
1'праці"вам здоров’я. 10,$5ка. 19.30 —' Музичний кіоск. дітей.
14.25 — Документаль
— Концерт популярної музи
но. що передплата на га- розповсюдженню преси.
— Вечірня казка. 20.15 ний фільм «Відчуття часу». •
Рєдактор
ки. 11.25 — ХуДожнІй фільм 20.00
—
Міжнародна
панорама.
16.00
—
Новини. 16.10.— До.
Із субтитрами «Спокута чу 21.00 — Час. 21.40 — «Ко- кументальний
Ю. СЕРДЮЧРНКО.
фільм
«Ой
кіжих гріхів». 12.50 — Для
школярів «Завершується літл ня трудова». Розповідь про
абір праці і . відпочинку
Н «Старт» Кіровоградської СШ
нали, а також відкри колонку категоричне
П № 5 у селі Дмитрівна Злам’° янського району. (Кіровоград
забороняється. Якщо
ті кватирки.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Лж

Хід передплати газети |
«Молодий комунар»
|

на Республікансько телеба
чення). 13.15 — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Старти
надій. 16.30 — «Незабутні».
Народний художник УРСР
Ф. Манайло. 17.30, — «Спи
тай себе». Про недоліки в
роботі Харківського заводу
агрегатних верстатів. 18.00—
«День за днем». (Кіровоград).
18.15 — Оголошення. (Кірово
град). 18.20 — Літературна
карта України «С. М. Степ
няк - Кравчйнськнй». (Кіро
воград). 1'9.00 — Актуальна
камера. 19 ЗО — «Агропром:
проблеми і пошуки». Інтен
сивна технологія сьогодні і
завтра. Репортаж з респуб
ліканської науково . прак
тичної конференції. 20.15 —
Прем’єра музичного фільму
«Співає Л. Забіляста». 20.50
— На добраніч, діти. 2.1.00—
Час. 21.40 — Новини кіноек
рана. 22.55 — Новини. .

лись
тава.

тії:-. ТелсвисІОВИІІИ.

І

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ,
ВИМОГИ ПРИ МОНТАЖІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Щоб
попередити
нещасні випадки, не
обхідно знати прави
ла поводження 2 газовими
приладами,
вимоги
до
приміщень, де розташова
ні прилади, димоходів
та з'єднувальних труб
газових приладів, а
також правила поеєдінки при появі
паху газу.
Приміщення,
розташовані
газові
прилади, повинні до
рівнювати:

ший того, який по
трібний для установ
ки тільки плити.
Висота приміщення
повинна бути в будьякому
випадку не
менша 2,2 м.
Установка газових
приладів ДОЗЕОЛЯЄТЬ-

— для двеконфорних плит — 8 куб. м,
— для триконфорних — 12 куб. м,
— для чотириконфорних — 15 куб. м.

може бути меншою
площі перерізу димо
відвідного
патрубка
приладу.
Димові труби по
винні бути
виведені
на 0,5 м вище конька
покрівлі (на відстані
більше 1,5 м ЕІД

шуЕати довжину до
10 см при умові, об
бивки важкозгораючих стін або стелі по
всій ДОЕЖИН! ДИМОВІД
ВІДНОЇ труби азбестом
ТОЕЩИНОЮ 3 мм, ши
риною більше діамет
ра труби не 15 €М В

По закінченні
ко
рихтування газом кра

ни на газових прила
дах і газопроводі не
обхідно закривати.
Місця витікання га
зу із газопроводу в
місцях з'єднання та з
балону виявляються
з допомогою мильно
го розчину, Застосо-

полум'я сірника втя
гується під ковпак,
можна
користувати
ся газовим приладом.
При всіх
пошкод
женнях газового об
ладнання або непра
вильному горінні газу
дзвоніть в управління
«Міжрайгаз» телефо
ном 04.

1
*
Ь:

|ї)'"
1

ЕОДОПроточний"1
(колонка),
нагрівам
ся тільки в утеплюва
водонагріємнісний
них приміщеннях, тем
вач та малометражпература Б ЯКИХ не
ний котел
вимагає опускається
нижче
мінімум 7,5 куб. м ко 278К( 4-5С), які мають
жен. Якщо’ в кухні або вентиляційні
канали
в іншому спеціально
кватирки,
димоходи
для цієї мети присто
з відведенням
про
сованому
нежилому
дуктів згорання.
приміщенні встанов
Забороняється уста
люються
одночасно новлювати
водона
плита й
проточний грівачі у ваннах
та
водонагрівач з відве санвузлах.
денням продуктів зго
Відведення продук
рання
в
димохід, тів згорання від кожзбільшення
об'єму чого
водонагрівача
приміщення не потре (проточного або ємбує.
кісного), а також від
маломет
Якщо в приміщенні кожного
в доповненні до пли ражного котла повин
ти встановлюється єм не здійснюватися по
нісний
водонагрівач відокремленому ДИабо малометражний моходу.
У будь-якому ви
котел, мінімально до
пустимий об'єм при падку площа перері
міщення повинен бу зу димоходу та димо
ти на 6 куб. м біль- відвідної труби
не

конька покрівлі по
обидва бони. Азбест
покривається зєерху
горизонталі).'
З'єднувальні труби покрівельною сталлю
між газовими Еодона- по всій площі.,
грівачами і димоходаПРИ КОРИСТУВАН
НІ ГАЗОВИМИ ПРИ
/ли повинні бути вико
нані з покрівельної
ЛАДАМИ КВАТИРКА
сталі товщиною 0,3—
ПОВИННА БУТИ ВИ
0,4 мм, фарбуватися
ЧИНЕНОЮ.
зовні
вогнетривким
Приступати до вклю
чорним лаком. Дов
чення газового при
жина труби не повин
ладу /ножна після то
на перевищувати 3 м
го, як ви переконали
в споруджуваних бу- ся, що всі крани за
-динках і 6 м в існую
криті, не відкривайте
чих. В обох випадках кран на газовому при
на трубі не повинно ладі, якщо в руках не
бути більше
трьох
має запаленого сір
ника, раніше піднесе
поворотів.
Довжина від димо
ного
до
газового
відвідної труби до не- пальника, .
Забороняється за
згораючої стелі по
винна бути не менше лишати без догляду
5 см, а до дерев’яних
працюючі газові при*
оштукатурених стін і
лади. В газифікованих
стелі не менше 25 см.
приміщеннях повинні
Дозволяється
змєн- бути вентиляційні ка-
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Бувати для цієї мети
Товариші!
Пам’я
вогонь зобороняєть- тайте, що газ в сумі
ші з повітрям вибухо
ся.
Забороняється са небезпечний.
мовільно
змінювати
Дотримуйтеся пра
місце
встановлення
вил техніки безпеки.
газового
приладу,
Будьте уважні при
відключати або п:дкористуванні газови
ключати газові при- ми приладами.
лади.
Не залишайте без
Забороняється ганагляду включені га
зовими плитами обізобі прилади.
грівати
приміщення,
Не допускайте ДО
сушити білизну, а та
газових приладів ма
кож прив'язувати до лелітніх дітей.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!^
газопроводів мотузки.
Наявність тяги в
Порушення правил
димоходах та венти
користування газови
ляційних каналах пе
ми приладами може
ревіряється
запале
призвести до отруєн
ним сірником, підне
ня організму, пожеж,
ковпака,
сеним до
вибухів з тяжкими на
Якщо полум'я неруслідками для вас і
тяга
хоме, значить
вашої сім'ї.
слаба або зовсім відКіровоградське вироб
сутня, В таких випадниче управління •Між
ках вмикати газову
райгаз».
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