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Передовий досвід—важливий резерв 
дальшого розвитку тваринництва 
і підвіщення його продуктивності. 
Треба постійно дбати, щоб досвід 
передовиків збагачував усіх тру- 
дівників села.

У містах і с е л а х , нашої області
С і м  учени ць  

З и н а ї д и  О з е р а н с ь к о ї
З б і л ь ш е н н я  ф о р м а т у  

і п е р і о д и ч н о с т і  райо нни х  
г а з е т

На тваринницькі ферми— 
постійні кадри

Все ширшого розмаху на- 
бирає всенародна боротьба за 
круте піднесення сільського 
господарства, за різке збільшен- 
ня виробництва продуктів тва- 
ринництва, за те, щоб у най- 
ближчі роки наздогнати Аме- 
рику по виробництву м’яса, 
молока та масла на душу на- 
селення.

Трудівники сільського госпо- 
дарства району дали слово у 
1958 році виробити но 48 цент- 
нерів м’яса, по 200 центнерів 
молока на 100 гектарів сіль- 
ськогосподарських угідь.

Щоб з честю виконати взяті 
зобов'язання по виробництву 
продуктів тваринництва, треба 
докласти немало зусиль всім 
колгоспникам, працівникам 
МТС, піднести всі колгоспи до 
рівня передових. Необхідно 
насамперед поліпшити органі- 
заторську роботу серед тру- 
дівників ферм, дбайливо ви- 
ховувати кадри доярок, телят- 
ниць, свинарок, доглядачів 
худоби, чабанів. Треба закріпи- 
ти поc тiйних колгоспникі в  за 
фермами для підвезення та 
підготовки кормів до згодову- 
вання.

Від того, як працюють лю- 
ди в тваринництві, як турбую- 
ться про них правління кол- 
госпів та первинні партійні 
організації, у значній мірі 
залежить успіх справи.

У сільгоспартілі імені Фрун- 
зе на всіх фермах працюють 
постійні кадри тваринників. На 
переробці та підготовці грубих 
кормів до згодовування та- 
кож трудяться постійні кол- 
госпники. Кожний знає своє 
завдання і бореться за його 
виконання. На ферми прийшла 
працювати молодь. Передові 
виробничники охоче діляться 
з нею своїм багатим досвідом. 
Члени правління, комуністи 
щоденно бувають серед праців- 
ників ферм. Жваво цікавляться 
роботою кожного. Колгосп по 
виробництву продуктів тварин- 
ництва з місяця в місяць йде 
вгору.

Інша картина на тваринни- 
цьких фермах колгоспу імені 
Кірова. Тут багато комсомольців 
пішли працювати доярками, 
доглядачами худоби. Юнаки 
та дівчата з перших днів робо- 
ти зустрілися з труднощами. 
Але їм ніхто не допоміг опа- 
нувати справу. Правління, пар- 
тійна та комсомольська органі- 
зації артілі зовсім випустили 
з поля зору таку важливу ді- 

У Президії Верховної Ради СРСР

лянку, як робота з кадрами 
тваринників.

Зоотехнік колгоспу В . Бой- 
ко на фермах рідкий гість, 
навчання з кадрами не прова- 
дить.

Правління артілі не закріпи- 
ло постійних колгоспників на 
підвезення та підготовку кор- 
мів. Лише через це немає на 
фермах запасу переробленої со- 
ломи. Часто коровам згодовують 
неподрібнені грубі корми. Ось 
чому оситнівські колгоспники 
одержали за першу декаду січ- 
ня лише по 80 кілограмів мо- 
лока на 100 гектарів сільсько- 
господарських угідь, або майже 
в 4 рази менше, ніж колгосп 
імені Фрунзе. Як же думають 
правління артілі і його голова 
Т. Опальченко виконувати взя- 
те зобов’язання?

Погано працюють з кадрами 
тваринників керівники колгос- 
пу імені Щорса. Голова прав- 
ління І. Бориско, секретар 
парторганізації А. Хлопенко 
та зоотехнік Ю. Похила на фер- 
мах хоч і бувають, але не 
аналізують, як тваринники ви- 
конують покладені на них 
обов’язки, не слідкують за пра- 
вильним витрачанням кормів, 
не ведуть боротьби за підви- 
щення продуктивності худоби. 
Коровам згодовують концентра- 
ти не підготовленими, грубі 
корми переробляють неякісно, 
і, як наслідок, колгосп продов- 
жує відставати по виробництву 
молока.

Незадовільно займаються 
навчанням та вихованням пра- 
цівників тваринництва у кол- 
госпах «Перемога», імені Чка- 
лова, імені Жданова, імені Куй- 
бишева. А керівники колгоспу 
імені Чапаєва пустили на са- 
моплив підбір та розстановку 
кадрів тваринників.

Партійні організації колгос- 
пів зобов’язані взяти під не- 
ослабний контроль роботу се- 
ред тваринників. Слід закрі- 
пити на фермах постійні кад- 
ри, повсякденно допомагати їм 
опановувати справу. Правління 
колгоспів покликані турбу- 
ватись про створення нормаль- 
них умов для праців- 
ників ферм, забезпечити кол- 
госпників спецодягом, необхід- 
ним інвентарем. Треба дбати про 
полегшення праці трудівників, 
по методу працівників Олек- 
сандрійського району ширше 
впроваджувати механізацію 
трудомістких процесів.

На підставі статей 36 і 37 „Положення про вибори до 
Верховної Ради СРСР“ Указом Президії Верховної Ра- 
ди СРСР від 11 січня 1958 року затверджено Цент- 
ральну виборчу комісію по виборах до Верховної Ради 
СРСР в складі 27 чоловік.

Головою Центральної виборчої комісії затверджено 
Гришина Віктора Васильовича.

(ТАРС).

В колгоспах Великовисків- 
ського району торік збудовано 
5 корівників на 500 голово- 
місць, 2 телятники на 400 
головомісце, 6 свинарників на 
1800 свиней, 3 вівчарники на 
1260 овець, 4 пташники на 
10000 штук птиці, 4 зерно- 
сховища на 1500 тонн і 2 
кукурудзосховища на 350 
тонн. Трудящі району збуду- 
вали 75 житлових будинків.

Нові будови

Ви р об н и ч а  п е р е м о г а  
м а с л о р о б і в

Кіровоградська область. Віра 
Іларіонівна П авлюк— передова 
доярка сільгоспартілі імені XVIII 
з ’їзду ВКП (б), Олександрійсько- 
го району. Рік у рік вона на- 
доювала по 3500 і більше літрів 
молока від кожної закріпленої 
за нею корови. Тепер Віру Іла- 
ріонівну призначено завідуючою 
колгоспним сепараторним пунк- 
том, а обслужуваних нею корів 
вона передала дочці Любі, яка 
закінчила середню школу. Ідучи 
по стопах матері, комсомолка 
Люба Павлюк торік надоїла б ли- 
зько 4000 літрів молока від ко ж - 
ної з 14 корів своєї групи. Ж ир- 
ність молока досягає 4 процен- 
тів.

На фото: В. І. Павлюк  (зліва) 
та її  дочка Люба на колгоспно- 
му сепараторному пункті.

З инаїда Іванівна Озеран- 
ська— найдосвідченіша доярка 
нашої області. Понад два 
десятки років працює вона на 
фермі колгоспу «Україна», 
Гайворонського району, і не 
один рік добивається високих 
надоїв молока.

Комуністка Озеранська не 
ховається із своїми секретами. 
Місце ї ї  роботи давно вже пере- 
творилося у своєрідну школу, 
де набувають майстерності 
майбутні доярки. Зинаїда 
Іванівна може бути цілком 
задоволена. Всі ї ї  сім учениць 
відмінно працюють.

Тоня Чернова, Валя і Ніна 
Білоус, Ліда Драчевська, Ганна 
Дудник, Катя Захаренко, Надя 
Паламарчук сміливо змага- 
ються зі своєю вчителькою. 
І хоча й не випередили її, 
зате добилися чудових ре- 
зультатів.

У кожної з семи учениць 
Зинаїди Іванівни надій моло- 
ка становить 3300—3800 літрів 
на корову за рік.

В минулому році Олександ- 
рійський маслозавод виробив 
298 тонн тваринного масла при 
плані 270 тонн.

В соціалістичному змаганні 
найкращих показників добилась 
завідуюча Т риліським сепара- 
торним пунктом Ганна Фощій, 
яка річний план по виробітку 
казеїну виконала на 150 про- 
центів.

Закріпивши досягнуті успіхи, 
працівники підприємства докла- 
дають зусиль, щоб у 1958 ро- 
ці дати країні ще більше висо- 
коякісних молочних продуктів.

Кіровоградська область. У Віль- 
шанському районі, на р. Синюха 
стала до ладу міжрайонна Черво- 
нохутірська ГЕС потужністю 3300 
кіло ват. Перший струм електро- 
станції пішов у будинки колгосп- 
ників, сільські клуби і на тварин- 
ницькі ферми. Електроенергію 
ГЕС одержують 12 колгоспів 
Піщано-Брідсько го і 10 колгос- 
пів Ново-Українського районів.
На фото: загальний вигляд но- 

вої міжрайонної Червонохутір- 
ської ГЕС на р. Синюха.

Ще десять районних газет 
нашої області— олександрівська, 
кіровоградська, голованівська, 
ново-георгіївська, онуфріїв- 
ська, хмелівська, петрівська, 
новопразька, ново-миргород- 
ська і ново-архангельська— по- 
чали виходити збільшеним 
форматом і тричі на тиждень.

Тепер 20 районних газет 
(із 31) виходять на чоти- 
рьох сторінках і тричі на тиж- 
день.

Кожної зміни видавати надпланову продукцію
Цінний почин бригади Миколи Мамая

У  минулому році бригада 
прославленого вибійника Ге- 
роя Соціалістичної Праці Ми- 
коли Мамая, яка працює 
на шахті № 2 «Північна» трес- 
ту «Краснодонвугілля», боро- 
лася за видобування кожним 
гірником не менше однієї тон- 
ни вугілля понад змінну нор- 
му і з честю виконала своє 
зобов’язання. Всі члени брига- 
ди щодня видобували понад 
норму в середньому по 1,4 тон- 
ни вугілля, а тов. Мамай— по 
2,5 тонни.

Цінний почин бригади Ми- 
коли Мамая був підтриманий 
багатьма гірниками республіки. 
Тільки на шахтах Ворошилов- 
градської області було більш 
як 25 тисяч послідовників- 
краснодонців.

Напередодні Нового року 
тов. Мамай звернувся з листом 

до Фелікса Ігнатовича— брига- 
дира вибійників шахти 
№ 17—17-біс тресту «Рудчен- 
ківвугілля» з пропозицією— 
у 1958 році боротись вже не 
за одну, а за півтори тонни 
вугілля на вибійника понад 
змінну норму. Сам тов. Ма- 
май взяв зобов’язання видава- 
ти не менше як по 2,5 тонни 
надпланового палива за зміну.

Новий патріотичний почин 
шахтарів бригади тов. Мамая 
вже підхопили на багатьох 
шахтах, в різних галузях на- 
родного господарства республі- 
ки. Металурги, машинобудівни- 
ки, текстильники, взуттєвики, 
швейники і працівники ін- 
ших професій зобов’язу- 
ються видавати і вже вида- 
ють кожної зміни надпланову 
продукцію.

Центральний Комітет КП 
України схвалив чудову ініціа- 
тиву донецьких шахтарів. У 
прийнятій постанові ЦК Ком- 
партії України вважає, що 
запропонована бригадою тов. 
Мамая конкретна форма соціа- 
лістичного змагання за пере- 
виконання щоденних виробни- 
чих норм може бути поширена в 
усіх галузях промисловості 
і будівництва республіки.

ЦК КП України закликав 
всіх робітників, робітниць, ін- 
женерно-технічних працівників 
і керівників підприємств та бу- 
дов усіх галузей народного гос- 
подарства республіки підтрима- 
ти почин донецьких шахтарів 
і включитись у соціалістичне 
змагання за щоденне перевико- 
нання змінних виробничих 
норм.

(РАТАУ).



ПРИМІРНІ РОЗМІРИ ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ 
В КОЛГОСПАХ НОВО-МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ В 1958 РОЦІ

Рекомендації районної економічної Ради

По рільництву

Для матеріальної зацікавле- 
ності колгоспників на роботах 
в сільгоспартілях вважаєм не- 
обхідним запровадити слідуючі 
примірні розміри додаткової 
оплати:

2 Л Е Н І Н Е Ц Ь 15 січня 1958 року.

1. Додаткова оплата по зерно- 
вих культурах (пшениця, яч- 
мінь, овес, жито, яра пшениця) 
видається 2 проценти від вало- 
вого збору при умові виконан- 
ня плану врожайності.

Додаткова оплата видається 
на всі трудодні крім тих, на 
які вже передбачена додаткова 
оплата.
    2. По круп’яних культурах 
(просо, гречка).

Додаткову оплату видавати 
5 процентів валового збору при 
умові виконання планової вро- 
жайності. Додаткова оплата 
розподіляється на трудодні, ви- 
роблені на обробітку і збиран- 
ні круп’яних культур.

3. По бобових культурах 
( горох, квасоля та інші).
    Додаткова оплата видається 
в розмірі 3 процентів валового 
збору незалежно від виконан- 
ня плану врожайності.  Додат- 
кова оплата видається грішми 
по державних цінах.

4. По кукурудзі додаткову 
оплату видавати в розмірі 10 
процентів валового збору при 
умові виконання плану вро- 
жайності. Додаткову оплату 
розприділяти на трудодні, ви- 
роблені на сівбі, обробітку, 
збиранні, на вивезенні пере- 
гною під кукурудзу тощо.

5. По соняшнику видавати 
додаткову оплату в розмірі 5 
процентів валового збору, при 
умові виконання планової вро- 

жайності. Додаткова оплата 
видається на трудодні, вироб- 
лені па обробітку та збиранні 
соняшника. Додаткова оплата 
видається грішми по держав- 
них цінах.

Додаткову оплату механіза- 
торам видавати нарівні з кол- 
госпниками, при умові якісно- 
го посіву (додержання квадра- 
тів) і міжрядного обробітку (не 
допускати зрізів рослин).

6. По цукровому буряку ви- 
давати додаткову оплату гріш- 
ми в розмірі 10 процентів при- 
бутків, одержаних за зданий 
цукровий буряк, при умові 
виконання плану контрактації 
цукрового буряка. Додаткова 
оплата видається на трудодні, 
вироблені на вирощуванні цук- 
рового буряка, заготівлі і вне- 
сенні в грунт місцевих і міне- 
ральних добрив.

7. Картопля і кормові коре- 
неплоди.

Додаткову оплату видавати 
в розмірі 10 процентів вало- 
вого збору на вироблені тру- 
додні, при умові якісного зби- 
рання і повної підготовки до збе- 
рігання в зимовий період (ка- 
гатування і засипка в погреби). 
Додаткова оплата видається на 
трудодні, вироблені на вирощу- 
ванні картоплі та кормових 
коренеплодів.

8. Додаткову оплату за ви- 
рощення овочів видавати гріш-

ми в розмірі 7 процентів при- 
бутків, одержаних від реаліза- 
ц ії продуктів овочівництва, при 
умові виконання планової вро- 
жайності. Додаткова оплата ви- 
дається на трудодні, нарахова- 
ні за вирощування, збиран- 
ня і зберігання овочів.

9. Додаткову оплату видава- 
ти адміністративно-господарсько- 
му і управлінському апара- 
ту в таких розмірах:

Голові колгоспу— 80 процен- 
тів від середньої додаткової 
оплати одного колгоспника.

Агроному колгоспу і заступ- 
нику голови колгоспу видавати 
додаткову оплату в розмірах 
відповідних процентів по відно- 
шенню основної оплати.

Наприклад, агроном або 
заступник голови колгоспу 
одержує 80 процентів від оп- 
лати голови колгоспу. В тако- 
му ж розмірі він одержить і 
додаткову оплату по відношен- 
ню до додаткової оплати голо- 
ви колгоспу.

Бухгалтеру колгоспу видава- 
ти 50 процентів додаткової оп- 
лати голови колгоспу, при умо- 
ві ведения правильного і чіт- 
кого обліку продукції рослин- 
ництва.

Примітка: Додаткова оплата 
голові колгоспу, агроному, за- 
ступнику голови колгоспу і 
бухгалтеру видається тільки 
при умові виконання планової 
врожайності в цілому по ріль- 
ництву, або по окремих куль- 
турах.

Бригадиру рільничої бригади 
і бригадиру тракторної бригади 
видавати 70 процентів додатко- 
вої оплати від середньої додат- 
кової оплати одного колгосп- 
ника або механізатора брига- 
ди, при умові виконання пла- 
ну врожайності по бригаді 
но культурах.

Ланковій видавати на 10 
процентів більше додаткової 
оплати, яку одержує в серед- 
ньому рядовий член ланки на 
всіх просапних культурах, при 
умові виконання планової вро- 
жайності по ланці.

Працівникам садівництва ви- 
давати додаткову оплату в роз- 
мірі 7 процентів прибутків від 
садівництва на трудодні, вироб- 
лені в садівництві, незалежно 
від виконання плану врожай- 
ності по садівництву, при умо- 
ві виконання плану посадки 
садів.

Трудодні, вироблені на дог- 
ляді молодого саду, включати 
в рільництво і додаткову опла- 
ту видавати нарівні з рядови- 
ми колгоспниками рільничих 
бригад по зернових культурах, 
при умові збереження 95 про- 
центів молодих дерев.

Додаткова оплата

на різних роботах

Конюхам, воловникам, їздо- 
вим, кухаркам, працівникам 
дитячих ясел, водовозам вида- 
вати додаткову оплату в розмі- 
рі 50 процентів додаткової оп- 
лати, яка припадає в середньо- 
му на одного колгоспника ріль- 
ничої бригади по зернових 
культурах.

По тваринництву

На фермах великої

рогатої худоби

Шоферам, ковалям, теслярам 
і колгоспникам будівельних 
бригад видавати додаткову оп- 
лату в процентному відношен- 
ні, в якому видається додатко- 
ва оплата колгоспникам ріль- 
ничих бригад по відношенню 
до загального нарахування 
трудоднів.

Наприклад, колгоспник ріль- 
ничої бригади має 300 трудо- 
днів. Додаткову оплату одер- 
жить по зернових культурах 
на 120 трудоднів, що складає 
40 процентів по відношенню 
всіх нарахованих трудоднів.

А тому шоферам, ковалям, 
теслярам і колгоспникам буді- 
вельних бригад видається до- 
даткова оплата на 40 процен- 
тів трудоднів від всіх нарахо- 
ваних їм за рік.

Примітка: Правлінням кол- 
госпів надається право лишати 
додаткової оплати зовсім, або 
зменшити ї ї  тим, но чиїй при- 
чині допущено втрату або 
псування сільськогосподарської 
продукції, сільськогосподар- 
ського інвентаря і машин.

Шоферам видається додатко- 
ва оплата, при умові безава- 
рійної роботи.

Додаткова оплата видається 
тільки членам колгоспу. Най- 
маним працівникам і не чле- 
нам колгоспу додаткова опла- 
та не нараховується.

Додаткова оплата не видає- 
ться колгоспникам, які не 
виробили встановленого м іні- 
муму трудоднів.

Дояркам нараховувати та 
видавати додаткову оплату мо- 
локом кожного місяця в таких 
розмірах:

а) при виконанні плану на- 
дою молока— 5 процентів від 
валового надою;

б) при невиконанні плану 
надою— 3 проценти;

в) при перевиконанні плану 
надою— 10 процентів молока, 
надоєного зверх плану, яке 
видається в кінці року.

Примітка: В кіпці господар- 
ського року робити перераху- 
нок: дояркам, які в и конали 
план надою молока, нарахову- 
вати 5 процентів валового збо- 
ру, а дояркам, які не викона- 
ли план надою молока, видава- 
ти 3 проценти валового збору.

По бажанню доярок додатко- 
ву оплату молоком можна за- 
міняти грішми по державних 
цінах.

Пастухам видавати додатко- 
ву оплату 40 процентів від се- 
редньої додаткової оплати од- 
нієї доярки.

Скотарям видавати 20 про- 
центів від середньої додаткової 
оплати однієї доярки.

Молоковозам видавати 20 
процентів від середньої додат- 
кової оплати однієї доярки.

Фуражирам видавати додат- 
кову оплату: в зимовий період— 
30 процентів від середньої

З а  одержання

і вирощення телят

додаткової оплати однієї дояр- 
ки, в літній період— 20 про- 
центів, при умові забезпечення 
худоби кормами по раціону.

Завідуючому фермою (брига- 
диру комплексної бригади) ви- 
давати 70 процентів від серед- 
ньої додаткової оплати однієї 
доярки.

Помічнику бригадира по тва- 
ринництву видавати 70 процен- 
тів від додаткової оплати брига- 
дира чи завідуючого фермою.

Голові колгоспу видавати 
70 процентів від середньої до- 
даткової оплати однієї доярки.

Зоотехніку видавати 70 про- 
центів від середньої додаткової 
оплати голови колгоспу.

Бухгалтеру видавати 50 
процентів від середньої додат- 
кової оплати голови колгоспу.

Ветеринарному працівникові 
видавати 25 процентів від се- 
редньої додаткової оплати го- 
лови колгоспу.

Обліковцеві молока видавати 
20 процентів від середньої до- 
даткової оплати завідуючого 
фермою.

Сторожу на фермі, в разі 
приймання телят в нічний час, 
видаватп за кожне прийняте 
теля 1 ,5 літра молока.

В колгоспах, де запровадже- 
не механізоване доїння, прав- 
ління колгоспу вирішує питан- 
ня про додаткову оплату окремо.

Доярці при одержанні 100 
процентів телят від закріпле- 
них за нею корів і нетелів і 
передачі їх  телятниці в місяч- 
ному віці видавати за кожне 
теля по 10 літрів молока.

При одержанні не менше 90 
процентів телят видавати за 
кожне теля но 7 літрів молока.

Скотарю за догляд биків-ви- 
робничників і техніку по штуч- 
ному заплідненню (при отеленні 
100 процентів корів) видавати 
за кожну корову по 3 літри 
молока, а при отеленні 95 про- 
центів корів видавати по 2 
літри, а за кожну тільну те- 
лицю видавати по 5 літрів мо- 
лока кожному. Причому, 50 
процентів молока видається піс- 
ля того, як буде виявлено тіль- 
ність корів, а 50 процентів — 
після отелення.

Телятницям, за вирощення 
телят від місячного до 6-ти мі- 
сячного віку при 100 процент- 
ному збереженні поголів’я, 
видавати по 5 літрів молока 
за кожну голову, а при збере- 
женні 95 процентів телят— 
видавати по 4 літри молока.

Скотарям-пастухам за збе- 
реження 100 процентів молод- 
няка від 6-ти місячного віку 
і до переводу в старшу віко- 
ву групу видавати по 3 літри 
молока, або 0,3 кілогра- 
ма м’яса в живій вазі за кож- 
ну голову, а при збереженні 
не нижче 97 процентів видава- 
ти відповідно 2 літри молока, 
або 0,2 кілограма м’яса.

Скотарям, які доглядають 
відгодівельну групу худоби, ви- 
давати 0,5 процента від зда- 
ного, забитого, реалізованого (Закінчення на 3 cтop.).

По свинарству

м’яса, при умові, що середня 
вага кожної відгодованої го- 
лови буде не менше 2,5 цент- 
нера.

Бригадиру комплексної брига- 
ди і ветфельдшеру видавати 
40 процентів молока чи м’яса, 
що приходиться в середньому 
на одного робітника по виро- 
щуванню молодняка.

Колгоспникам і трактористам, 
які постійно зайняті на робо- 
тах по підготовці кормів, на 
кожний вироблений ними тру- 
додень на фермі видавати по 
40 процентів середньої додат- 
кової оплати, яка приходиться 
на трудодень основному пра- 
цівникові ферми.

Свинаркам, за вирощення по- 
росят до 2-х місячного віку 
живою вагою кожного не мен- 
ше 12 кілограмів при умові 
збереження не менше 97 про- 
центів поголів’я, видавати 5 
процентів свинини від ваги 
переданих поросят, а живою 
вагою не менше 8— 12 кіло- 
грамів— З проценти.

За поросят, які в двомісяч- 
ному віці будуть мати вагу 
менше 8 кілограмів, додаткову 
оплату видавати в розмірі од- 
ного процента.

Свинаркам, які доглядають 
разових свиноматок, видавати 
додаткову оплату— 5 процентів 
свинини від ваги одержаних 
поросят від закріпленої групи 
в двомісячному віці.

Свинарка, яка доглядає 
поросят від 2-х до 4-х м і- 
сячного віку при 100 процент- 
ному збереженні поголів'я, 
при прирості м'яса на одну 
голову до 10 кілограмів, додат- 
кову оплату видавати 2 про- 
центи. якщо приріст м'яса пе- 
ревищить 10 кілограмів— 3 
проценти.

Свинаркам за відгодівлю сви- 
ней (у відгодівельній групі) 
додаткова оплата видається при 
умові виконання плану прирос- 
ту в розмірі 2-х процентів м’я- 
са від приросту живої ваги 
свиней, зданих державі, про- 
даних або забитих на м’ясо.

Свинаркам, які доглядають 
кнурів-плідників, наприкінці 
року видається 10 кілограмів 
свинини за кожного кнура, 
але при умові виконання по 
колгоспу плану одержання по- 
росят.

Голові колгоспу та завіду- 
ючому фермою (бригадиру ком- 
плексної бригади) видається 
80 процентів від додаткової 
оплати свинарки в середньо- 
му по колгоспу.

Зоотехнікам і ветпрацівни- 
кам видавати додаткову опла- 
ту в розмірах відповідних про- 
центів по відношенню основ- 
ної оплати голови колгоспу. 
Бухгалтеру— 30 процентів від 
додаткової оплати, виданої го- 
лові колгоспу.

Додаткова оплата голові кол- 
госпу, завідуючому фермою, 
бригадиру комплексної брига- 
ди і зоотехніку видається при 
умові наявності на кожну ос- 
новну свиноматку 1,5 разових.
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Свинаркам, які вирощують 
племінний молодняк до 6-ти 
місячного віку, видається два 
проценти вартості молодняка.

Сторожу форми, якщо він 
працює протягом року і не 
було задушення і каліцтва 
тварин, видається 2-х місячне 
порося.

Колгоспникам кормокухні 
видається 90 процентів і фура- 
жирам на свинофермі— 30 про- 
центів видавати від середньої 
додаткової оплати, яку одержує 
свинарка, при т ій умові, якщо 
вони постійно працюють.

По вівчарству

За одержання і збереження 
від 100 вівцематок по 110 яг- 
нят тонкорунних і напів- 
тонкорунних або по 115 ягнят 
грубошерстних— видавати чаба- 
нам в рахунок додаткової оп- 
лати 50 процентів ягнят, збе- 
режених понад указану кіль- 
кість. За збереження протягом 
року не менше 97 процентів 
всього дорослого поголів’ я 
овець видавати половину яг- 
нят, збережених понад зазна- 
чений процент.

За виконання плану настри- 
гу вовни чабанам видавати 3 
проценти від прибутку, одер- 
жаного колгоспом за здану 
вовну. За перевиконання пла- 
ну настригу вовни видавати 15 
процентів грошей, виручених 
від здачі понадпланової вовни.

По птахівництву

Пташниці одержують додат- 
кову оплату за перевиконання 
плану одержання яєць від за- 
кріплених за ними групи ку- 
рей, тобто 15 процентів від 
надпланової кількості яєць. 
Завідуючому фермою і голові 
колгоспу видавати 50 процен- 
тів від середньої додаткової 
оплати пташниці, зоотехніку— 
40 процентів від голови кол- 
госпу.

При збереженні дорослої пти- 
ці з 1 жовтня по 1 квітня не 
менше як на 95 процентів 
пташницям видавати половину 
збереженої птиці понад 95 про- 
центів, а в період з 1 квітня 
по 1 жовтня— половину пого- 
лів’ я, збереженого понад 98 
процентів.

Пташниці, які доглядають гу- 
сей, одержують 15 процентів 
яєць сверх вироблених понад 
15 штук на кожну несучку, 
за індиків 15 процентів зверх 
вироблених понад 30 яєць і 
качок— 15 процентів зверх ви- 
роблених понад 50 яєць на 
кожну несучку. За повне збе- 
реження птиці в літній період 
видається по 15 грамів м'яса в 
живій вазі за кожну голову, а в 
зимовий період— по 20 грамів.

Електростанцію пущено в дію

По інших галузях

Пташниці, яка доглядає кур- 
чат до 4-х місячного віку, ви- 
дається 25 процентів курчат, 
збережених понад 90 процен- 
тів. По індиках видається 50 
процентів, збережених понад 
90 процентів.

Кролеводу видавати 15 про- 
центів грошових сум, одержа- 
них колгоспом від реалізації 
м'яса і шкіри кроликів, за- 
кріпленого за ним поголів'я.

Рибоводу— 5 процентів гро- 
шових сум, одержаних від ре- 
алізації риби.

Пасічникам видавати 15 про- 
центів меду, одержаного зверх 
20 кілограмів на одну бджоло- 
родину, при умові виконання 
плану бджолородин.

Їздовому за кожне виро- 
щене до відлучення лоша 
видавати 25 кілограмів зерна, 
конюху— 10 кілограмів.

Колгоспникам, які годують 
гусінь шовкопрядів, видавати 
25 процентів грошових сум, 
одержаних за реалізацію ко- 
конів, на кожний вироблений 
трудодень в шовківництві.

Колгоспникам, які беруть 
участь у силосуванні, видава- 
ти по 1 карбованцю за кожну 
тонну закладеного силосу.

Колгоспникам, які працюють 
на хімічній обробці і запарю- 
ванні кормів, видавати по 3 
карбованці за тонну хімічно 
обробленого або запареного 
корму.

Бригадам по вивезенню гною 
видавати по 2 карбованці за 
кожну вивезену тонну гною 
на поля, при умові якісного 
кагатування добрив.

Будівельній бригаді за кож- 
не закінчене приміщення в 
строк видавати премію від 500 
до 1000 карбованців.

Бригаді по виробництву цег- 
ли в колгоспі видавати додат- 
кову оплату в розмірі 10 про- 
центів від одержаного прибут- 
ку за цеглу, бригадирові і 
формувальникам видавати на 2 
проценти більше від колгосп- 
ників, які працюють на допо- 
міжних роботах. Додаткова оп- 
лата видається при умові вико- 
нання плану.

Правління колгоспу має пра- 
во позбавляти одержання до- 
даткової оплати, або зменшу- 
вати ї ї  на 50 процентів кол- 
госпникам, які самовільно за- 
лишили доручену роботу, не 
виробили встановленого міні- 
муму трудоднів без поважних 
причин, позбавляти додаткової 
оплати осіб, які своїм не- 
сумлінним ставленням до за- 
кріплених за ними тварин, 
сільськогосподарського інвен- 
таря, машин, наносять шкоду 
колгоспові.

В 1957 році сільгоспартіль 
імені Куйбишева, Панчівської 
сільської Ради, збудувала при- 
міщення для електростанції, 
придбала двигун та генератор 
потужністю 52 кіловати.

Силами колгоспу проведено 
трифазну високовольтну лі- 

нію до тваринницьких ферм та 
по вулицях села.

13 січня цього року елек- 
тростанцію пущено в дію. Струм 
подається на тваринницькі 
ферми, в лікарню та будинки 
колгоспників.

Г. ГУЦ.

Дати рідній Батьківщині 
якнайбільше тваринницької 
продукції— таке одностайне 
прагнення трудівників марто- 
носького колгоспу імені Сталі- 
на. З новою силою розгортає- 
ться соціалістичне змагання на 
честь виборів до Верховної Ра- 
ди СРСР.

Свинарки, доярки, чабани, 
пташниці, доглядачі худоби — 

В середині дня учасники семі- 
нару прибули в колгосп імені 
Фрунзе. Зібралися всі на мо- 
лочно-товарній фермі.

Холодний різкий штор рве 
з-під ніг мерзлий сніг і несе 
його вниз до річки. Та не зля- 
калися хуртовини колгоспні 
тваринники. На фермах вирує 
повнокровне життя. Ось одна 
за другою під'їжджають під- 
води до автоваг. Зважують су- 
міш силосу та подрібненої і 
запареної соломи. Потім дос- 
тавляють цей корм коровам, 
телятам.

У  приміщеннях чисто, теп- 
ло. Доярки щойно закінчили 
доїти корів. Миють у гарячій 
воді відра, бідони.

Мотря Новохатченко, краща 
доярка колгоспу, відповіла на 
привітання прибулих, посміх- 
нулась і сказала:

— Пробачте, зараз немає 
часу розмовляти. Управлюсь, 
потім і поговоримо.

Ж інка швидко скинула бі- 
лий халат, оділа сірий робо- 
чий і стала заносити коро- 
вам запашний корм. За нею 
послідували й інші доярки.

Та щось незвичне бачили 
присутні в руках трудівниць. 
Кожна з доярок у спеціально 
приготовлених ящиках здобрює 
запарену різку концентратами. 
За цією роботою пильнує зоо- 
технік М. Шульга.

— Ми запровадили годівлю 
корів строго за індивідуальни- 
ми раціонами,— пояснює голова 
колгоспу М. Ільтус.— Концент- 
ратів у нас мало. Тому ми їх  
використовуємо так, щоб одер- 
жати якнайбільше молока. Зоо- 
технік і доярки знають особ- 
ливості кожної корови і вида- 
ють кукурудзяну дерть з враху- 
ванням ваги, вгодованості та 
продуктивності кожної твари- 
ни. Робота, звичайно, кропіт- 
лива, але наслідки прекрасні.

— Щось не віриться, щоб 
ви тут все врахували,— заува- 
жив хтось із присутніх, — ад- 
же трудівниці доять по кілька 
корів в одне відро...

— Шкода, що ви запізнилися 
на обіднє доїння, — відповіла 
доярка Віра Шундиль,— а то  на 
факті пересвідчилися б що са- 
ме так, а що ні .  У нас у кож- 
ної доярки троє-четверо ві- 
дер. Від кожної корови зоотех- 
нік заміряє молоко окремо. За- 
писує в журнал, а потім вис- 
тавляє концентрати, які ми 
згодовуємо коровам по індиві- 
дуальному раціону. Високопро- 
дуктивні корови, крім куку- 
рудзяної дерті, одержують пій- 
ло з макухи. Так ми годуємо 
і доглядаємо корів уже понад 
два роки. Роботи багато, але 
ж і надої молока збільшуються.

Вірно говорить доярка, Наслід- 

ЗДАЮТЬ М’ЯСО РІДНІЙ ДЕРЖАВІ

Відбувся черговий еконо- 
мічний семінар, в якому взя- 
ли участь голови колгоспів, 
секретарі первинних партор- 
ганізацій, агрономи, зо о т ех - 
ніки, бухгалтери, працівники 
машинно-тракторних станцій 
району.

Учасники семінару деталь- 
но вивчили рекомендовані 
районною економічною ра- 
дою примірні норми додат- 
кової оплати на всіх ділян- 
ках колгоспного виробницт- 
ва.

Голова колгоспу імені 
Карла Маркса М. Вижул ви- 
ступив з доповіддю, в якій 
поділився досвідом, як сіль- 
госпартіль розвиває всі га- 
лузі колгоспного виробницт- 
ва. Зупинився зокрема на 
доходах, які одерж ує кол- 
госп від допоміжних галу- 
зей.

Секретар райкому КП Ук- 
раїни З . Присяжний виступив 
з  доповіддю на тему: „Про- 
мова М. С. Хрущова на юві- 
лейній сесії Верховної Ради 
Української РСР і завдан- 
ня трудівників нашого ра- 
йону у справі дальшого 
збільшення виробництва про- 
дуктів сільського господар- 
ства“.

У сільгоспартілі імені 
Фрунзе проведено практич- 
не заняття. Учасники сем і- 
нару вивчили кращий д о с- 
від організації праці на мо- 
лочно-товарній фермі та ма- 
сово-політичної роботи се - 
ред тваринників.

У роботі семінару взяв 
участь з а с тупник голови 
виконкому Кіровоградської 
обласної Ради депутатів  
трудящих т о в .  Єгоров.

ки правильної  годівлі та дбай- 
ливого догляду хороші. Кол- 
госп за останні три роки май- 
же вдвічі збільшив надої молока. 
Торік від кожної корови одер- 
жали по 2232 кілограми моло- 
ка або по 204,3 центнера на 
100 гектарів угідь.

Для тваринників на фермі 
обладнано червоний куток. 
Доярки, телятниці, доглядачі 
худоби у вільну годину мають 
можливість культурно відпочи- 
ти, почитати газети чи журна- 
ли. Тут же щотижня проводить- 
ся зоотехнічне навчання. На 
дошці показників щоденно ви- 
світлюються дані про надої мо- 
лока. В журналі обліковується 
молоко від кожної корови. Жод- 
ний випадок різкого зменшен- 
ня молока не проходить повз 
увагу керівників колгоспу. 
Вивчаються причини і вживаю- 
ться негайні заходи. Всі тру- 
дівники ферми ведуть боротьбу 
за збільшення надоїв, з а  під- 
вищення жирності молока.

Біля кожної корови висить 
табличка, де записано кличку 
тварини, ї ї  характерні особли- 
вості. Це допомагає дояркам 
правильно доглядати і годува- 
ти кожну корову.

Біля робочих місць доярок 

висять соціалістичні зобов’- 
язання. На фермі випус- 
кається стінгазета. Партій- 
на організація колгоспу пиль- 
нує за тим, щоб агітатори ре- 
гулярно проводили бесіди се- 
ред тваринників.

— Наша мета— з честю вико- 
нати постанову грудневого Пле- 
нуму ЦК КП України,— гово- 
рить М. Ільтус.— Боремося за 
збільшення поголів’я молочно- 
го стада.  Цими днями купили 
10 високопродуктивних корів.

Учасники семінару пішли 
оглянути їх. Тварини розміщені 
в новому приміщенні. Поряд— 
дві групи нетелів, за якими 
також забезпечений дбайливий 
догляд.

Присутні звернули увагу і 
на те, що приміщення побудо- 
вано зовсім по-новому. Немає 
тут дерев’яних колон. Стеля 
тримається на спеціально виго- 
товлених фермах. Такий метод 
будівництва значно скорочує 
затрати будівельного лісу. Це 
дуже важливо, бо в умовах 
нашого району лісоматеріалів  
невистачає.
  — До кінця п’ятирічки обов’- 
язково будемо мати на 100 
гектарів сільськогосподарських 
угідь по 16 і більше корів. Це 
головний резерв для одержан- 
ня молока,— розповідає голова 
колгоспу.—Відібрали і поставили 
окремо близько 50 теличок на- 
родження 1956— 57 року, під- 
бираємо також молодняк те- 
лят від кращих корів кол- 
госпників і теж поставимо для 
поповнення молочного стада 
артілі.

Для підвищення продуктив- 
ності тварин велике значення 
має правильна годівля. В сіль- 
госпартілі імені Фрунзе створе- 
но п'ятиденний запас перероб- 
леної соломи. Тут щоденно у 
звільнених від силосу транше- 
ях замочують різку розчином 
кальцинованої соди та вапна. 
Виготовляють мішанку з силосу 
та переробленої соломи. Всі ці 
корми згодовують тваринам по 
раціону.

На приготуванні кормів пра- 
цюють постійні колгоспники.

За першу декаду січня ко- 
стянт и нівські тваринники одер- 
жали на кожну фуражну ко- 
рову по 32 кілограми молока, 
або по 3,2 центнера н а 100 
гектарів угідь. Це найвищий 
показник в районі.

Керівники колгоспів, зоотех- 
ніки, вивчивши практичний 
досвід роботи тваринників сіль- 
госпартілі імені Фрунзе, зобо- 
в'язані негайно перенести до 
себе в колгоспи кращі методи 
догляду та годівлі громадської 
худоби.

С. Б А Й Б О Р О Ш А ,  
голова Виконкому Мар- 
тоносько ї с ільради.

державі. В першій декаді січня 
колгосп здав 56 центнерів м’я- 
са птиці та свинини. Щоб і 
надалі не знижувати темпів 
здачі м’яса державі, колгосп 
поставив на відгодівлю групу 
овець та великої рогатої худо- 
би.

всі працівники ферм прагнуть 
внести гідний вклад у бороть- 
бу за здійснення поставленого 
Комуністичною партією завдан- 
ня— в найближчі роки наздог- 
нати Америку по виробництву 
продуктів тваринництва на ду- 
шу населення.

Вже з перших днів нового 
року колгосп імені Сталіна 
приступив до здачі м’яса рідній 



М. М. ВИЖУЛ, 
голова колгоспу імені Карла 
Маркса, депутат обласної 
Ради депутатів трудящих.

Про співвідношення 
галузей в колгоспному 

виробництві
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Правильне поєднання галузей колгоспного виробництва—  
одна з важливих умов підвищення продуктивності праці, дальшого 

росту доходів колгоспів і підвищення матеріального добробуту колгоспників
Соціалістичне сільське госпо- 

дарство має велике значення в 
забезпеченні найбільш повного 
задоволення зростаючих потреб 
суспільства. Воно являє собою 
продовольчу базу для населен- 
ня і дає сировину для легкої 
та харчової промисловості.

Рівень сільськогосподарського 
виробництва залежить насампе- 
ред від розвитку промисловості, 
оскільки вона поставляє сіль- 
ському господарству машини, 
трактори, пальне, добрива, х і- 
мікати для боротьби з шкідни- 
ками і хворобами рослин. І, нав- 
паки, ріст промисловості викли- 
кає необхідність, збільшення 
виробництва технічних і про- 
довольчих культур, продуктів 
тваринництва.

В нашій країні створена і 
зміцнена соціалістична система 
сільського господарства, яка 
складається із найкрупніших у 
світі сільськогосподарських під- 
приємств— колгоспів, МТС, рад- 
госпів. Радянська держава з ро- 
ку в рік оснащує наше сільсь- 
ке господарство найновішою 
вітчизняною технікою. Тепер 
на колгоспних і радгоспних 
полях працюють сотні тисяч 
тракторів, комбайнів та інших 
складних машин.

Соціалістична система веден- 
ня сільського господарства по- 
казала свої великі можливості 
для розвитку виробничих сил.

ЦК КПРС і Радянський уряд 
вжили дійові заходи по лікві- 
дації відставання ряду галузей 
сільськогосподарського вироб- 
ництва і по організації крутого 
піднесення сільського господар- 
ства. Особливо важливе значен- 
ня має введення нового поряд- 
ку планування в сільському 
господарстві, який розв’язав 
творчу ініціативу колгоспників, 
посилення матеріальної заці- 
кавленості колгоспів і колгосп- 
ників у збільшенні виробницт- 
ва сільськогосподарської про- 
дукції.

Перед працівниками сільсь- 
кого господарства поставлене 
завдання в першу чергу зосе- 
редити увагу на піднесенні зер- 
нового господарства, яке є ос- 
новою всього сільськогосподар- 
ського виробництва і зокрема 
такої важливої його галузі, як 
тваринництво.

Директиви XX  з ’їзду КПРС 
по шостому п’ятирічному плану 
розвитку народного господарст- 
ва СРСР передбачають дальше 
піднесення всіх галузей народ- 
ного господарства з тим, щоб 
в історично найкоротший строк 
вирішити основне економічне 
завдання СРСР— догнати і пе- 
регнати найбільш розвинуті ка- 
піталістичні країни по вироб- 
ництву продукції на душу на- 
селення.

Важливі і відповідальні зав- 
дання поставлені перед трудів- 
никами сільського господарст- 
ва— довести в I960 році вало- 
вий збір зерна до 11 мільярдів 
пудів, набагато збільшити в 
шостій п ’ятирічці валову про- 
дукцію технічних культур, кар- 
топлі, овочів, продуктів тварин- 
ництва.

Успішне вирішення цих зав-

дань вимагає поліпшення сіль- 
ськогосподарського виробницт- 
ва на основі широкого викорис- 
тання досягнень агрономічної 
науки і передового досвіду, за- 
провадження найбільш продук- 
тивних у місцевих умовах куль- 
тур і сортів рослин, а також 
видів і порід худоби, здійснен- 
ня в колгоспах правильного 
поєднання різних галузей сіль- 
ського господарства з врахуван- 
ням економічних умов кожно- 
го колгоспу, маючи на увазі 
різке збільшення виходу про- 
дукції на 100 гектарів земель- 
них угідь з мінімальними зат- 
ратами праці і коштів.

Про принципи 
поєднання галузей
Правильне поєднання галу- 

зей господарства виражає собою 
пропорціональність розвитку 
виробництва колгоспів і є еко- 
номічною необхідністю.

В колгоспах нашого району 
переважають землеробство і 
тваринництво, які дають багато 
різних видів продукції. В зем- 
леробстві, наприклад, виробляє- 
ться зерно, цукровий буряк, 
картопля, овочі, фрукти. Цим 
видам продукції відповідають 
галузі землеробства: зернове 
виробництво, буряківництво, 
овочівництво і садівництво. В 
тваринництві основними про- 
дуктами є молоко та масло, м 'я- 
со і сало, вовна, мед тощо. 
Відповідно до них і відрізня- 
ють галузі тваринництва: вели- 
ка рогата худоба, свинарство, 
вівчарство, птахівництво і бджі- 
льництво. Всі види худоби да- 
ють м’ясо та сало, але свинар- 
ство має в цьому переваги.

При плануванні галузей ви- 
робництва необхідно мати на 
увазі такі два основних еконо- 
мічних фактори: забезпече- 
ність господарства працездатни- 
ми колгоспниками, насиченість 
засобами виробництва з розра- 
хунку на одиницю земельної 
площі.

Від насиченості господарст- 
ва працездатними людьми і за- 
собами виробництва залежить 
як загальний об’єм виробницт- 
ва, так і можливість розвитку 
найбільш інтенсивних його га- 
лузей. Поєднання галузей по- 
винне забезпечити найбільш 
продуктивне використання пра- 
ці і засобів виробництва.

Ось коротка характеристика 
спеціалізації і співвідношення 
галузей нашого колгоспу.

Затрати трудоднів і гро- 
шові доходи по галузях 
(в процентах)

Галузі Затрата 
трудоднів

Грошові 
доходи

Рослинницт- 
тво, в т. ч. зер- 
нові і технічні
Овочівництво
Садівництво
Тваринництво
В т. ч. ВРХ
Свинарство
Вівчарство
Птахівництво
Бджільництво
Інші підсобні (млин, 
ГЕС, радіо, і т. д). 6,2 14

20,9

0,7
0,3

24,6
14,4
4,9
2
2,8
0,9

43

11,9
11,4
20

8,4
5
3,4
2,1
0 ,6

Зернові і 
зернобобові

Технічні
Овочі
Сад
Кормові 

культури

—
—
—
—

—

58
14
1,6
2,3

18

процентів
»

процента
процента

процентів

Наведені дані говорять про 
яскраво виражений зерновий 
напрямок нашого господарства, 
оскільки по виходу валової 
продукції і по надходженню 
грошових прибутків зернове 
господарство займає 43 процен- 
ти. Другою галуззю після зер- 
нової йде тваринництво, що 
займає 24,6 процента праці і 
20 процентів вартості всієї то- 
варної продукції господарства.

Відповідно до цього склалась 
і певна структура посівних 
площ (в процентах до підсумку):

Найбільш доцільною буде та 
спеціалізація господарства, яка 
забезпечує одержання макси- 
мальної кількості сільськогос- 
подарських продуктів з роз- 
рахунку на одиницю земельної 
площі, що закріплена за госпо- 
дарством, при найменших зат- 
ратах праці та коштів. Отже, 
при спеціалізації необхідно вра- 
хувати, яку культуру сіяти, 
яку породу чи вид худоби три- 
мати в господарстві, так як пра- 
вильно визначений напрямок 
кожної галузі у значній мірі 
сприяє підвищенню товарності 
господарства.

Наприклад, в нашому колгос- 
пі сіяли 720 гектарів озимих 
культур на зерно та 50 гекта- 
рів озимих на зелений корм. З 
розширенням посівних площ ку- 
курудзи створились деякі труд- 
нощі з попередниками під озимі, 
а  це вело, безумовно, до затя- 
гування строків посіву, оскіль- 
ки озимину доводилось сіяти 
після кукурудзи та інших піз- 
ніх культур. Де впливало на 
врожайність озимини. В своїх 
планах на 1956— 1960 рр. ми 
передбачили скорочення посів- 
них площ озимих на 80 гекта- 
рів, площу під ярий клин збіль- 
шили на 47 гектарів і площу 
кормових культур—на 33 гек- 
тари.

Розвиток ведучої галузі чи 
культури і організація поряд з 
нею додаткових і підсобних га- 
лузей дає можливість найбільш 
повно і економічно вигідно ви- 
користовувати землю.

У всебічно розвинутому гос- 
подарстві збільшується кількість 
вироблюваної продукції, розши- 
рюється ї ї  асортимент, внаслідок 
чого продукція надходить в різ- 
ні строки. Таким чином, ство- 
рюються умови для найбільш 
ефективного використання обо- 
ротних коштів і фінансового 
зміцнення господарства.

Підвищення рівня механіза- 
ції вивільнює багато робочих 
рук для розвитку наявних або 
створення нових галузей гос- 
подарства, виходячи з місцевих 
природних та економічних умов. 

В основі розрахунків при виз- 
наченні співвідношення галу- 
зей у сільськогосподарському 
виробництві лежить об’єм вироб- 
люваної продукції. Об’єм в кож- 
ній галузі визначається зобов’я- 
заннями колгоспу перед держа- 
вою (обпоставки, натуроплати, 
закупівлі) і потребами колгоспу 
(громадські потреби колгоспу з 
урахуванням розширення ви- 
робництва і особисті потреби 
колгоспників). У відповідності 
з об’ємом продукції установлю- 
ються розміри посівних площ, 
урожайність, план розвитку по- 
голів’я худоби та ї ї  продуктив- 
ності по видах.

В колгоспі повинні повністю 
використовуватись всі його ви- 
робничі можливості. В тих гос- 
подарствах, де раціонально по- 
єднують всі галузі виробництва, 
зростають грошові доходи, під- 
вищується продуктивність пра- 
ці і в ті роки, коли із-за нес- 
приятливих погодних умов гро- 
шові прибутки від полеводства 
знижуються. В ряді колгоспів 
нашого району, як імені Жда- 
нова, імені Чкалова, імені Ча- 
паєва та інших, відчуваються 
фінансові труднощі. Ці колгос- 
пи щороку беруть у держави 
кредити. Тимчасом підсобні га- 
лузі тут розвинуті дуже слабо 
або й зовсім не створені, хоч 
є всі можливості для розвитку 
таких високодоходних галу- 
зей, як овочівництво, садівниц- 
тво, рибництво, бджільництво.

Ось, наприклад, в колгоспі 
імені Чкалова врожай овочів на 
площі 13 гектарів становить 
всього по 22 центнери з гекта- 
ра. Грошовий прибуток з одно- 
го гектара цих культур стано- 
вить лише 1230 карбованців, з 
гектара саду— тільки 450 кар- 
бованців. В колгоспі імені Жда- 
нова з гектара саду одержано 
по 471 карбованцю прибут- 
ку. Колгосп імені Чапаєва ви- 
рощував овочі на 10 гектарах. 
Одержано по 22 центнери город- 
ніх культур з гектара, а гро- 
шових прибутків кожний гек- 
тар дав всього 1675 карбован- 
ців. Є в нас колгоспи, в яких 
становище ще гірше.

Ці факти свідчать про те, що 
в названих колгоспах дбають 
тільки про розвиток зернового 
господарства і тваринництва, а 
про інші галузі не турбуються. 
Варто навести кілька прикладів 
з життя нашого колгоспу. Гро- 
шовий прибуток артілі в 1957 
році становив 1.792.747 карбо- 
ванців, або по 900 карбованців 
з кожного гектара сільськогос- 
подарських угідь.

Правління колгоспу, первин- 
на парторганізація приділяють 
велику увагу піднесенню про- 
дуктивності праці, підвищенню 
рентабельності кожної галузі. 
Кращі наслідки ми маємо в зер- 
новому господарстві, овочівниц- 
тві, садівництві та на вівцефермі. 
Досить сказати, що кожен гектар 
овочевих культур приніс кол- 
госпові по 8550 карбованців при- 
бутку, а окремі культури дали
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ще більше. Так, гектар огірків 
дав 14500 карбованців, цибу- 
л і— 16600 карбованців, солод- 
кого перцю— 11 тисяч карбо- 
ванців, помідорів— 9190 карбо- 
ванців, капусти— 3650 карбо- 
ванців прибутку. На 1958 рік 
ми плануємо скоротити посівні 
площі капусти та помідорів і 
відповідно збільшити посів 
цибулі, часнику і солодкого 
перцю, бо ці культура забез- 
печують одержання високих 
доходів.

Одержанню високого врожаю 
овочів сприяло й те, що ми за- 
провадили на 8 гектарах поли- 
вання рослин. Пристосування 
для цього не складне і не по- 
требує великих затрат. В цьо- 
му році поливатимемо всі ово- 
чеві культури.

Один гектар саду торік дав 
прибутку 7915 карбованців, 
а загальний прибуток від са- 
дівництва становив 205.817 
карбованців. В цьому році пла- 
нуємо збільшити прибуток від 
саду на 50 процентів у порів- 
нянні з 1957 роком за рахунок 
підвищення врожайності саду, 
розширення шкілки, виноград- 
ника, цеху переробки фруктів.

Завдяки правильному поєд- 
нанню всіх галузей господарст- 
ва, наш колгосп з 1953 року, 
незважаючи на погані погодні 
умови, весь час одержує високі 
прибутки. Так, в 1953 році доход 
колгоспу становив 722 тис. 
крб., в 1954 р.— 895 тис. крб., 
в 1955 р. — 1.477 тис. крб., 
в 1956 р,— 1.668 тис. крб. і 
в 1957 році— понад 1.792 тис. 
карбованців.

Садівництво і городництво 
завжди можуть забезпечити 
одержання високих урожаїв і 
значних прибутків. Необхідно 
тільки поліпшити керівництво 
цими галузями. Ми також при- 
діляємо велику увагу розвитку 
підсобних підприємств.

Із наведених прикладів вид- 
но, що всебічний развитой гос- 
подарства з правильним поєд- 
нанням галузей завжди забез- 
печує сталі прибутки колгос- 
пові, а також прискорює вихід 
продукції на тисячу карбован- 
ців основних фондів, прискорює 
оборот коштів, що в свою чер- 
гу забезпечує рівномірне над- 
ходження грошових прибутків 
на протязі всього року.

Незважаючи на деякі успіхи 
в розвитку господарства, наш 
колгосп по окремих галузях ще 
має серйозні недоліки. Так, 
загальні затрати праці на ут- 
римання ферми великої рога- 
тої худоби становлять 14,4 
процента, а вихід товарної 
продукції становить всього 8,4 
процента.

Всебічний розвиток колгосп- 
ного виробництва при пра- 
вильному поєднанні галузей— 
одна з важливих умов під- 
вищення продуктивності праці, 
дальшого росту доходів кол- 
госпів і підвищення матеріаль- 
ного добробуту колгоспників.
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