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ЗВЕРНЕННЯ
До всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, 

працівників МТС, науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, 
до агрономів і зоотехніків, до всіх працівників і спеціалістів 

сільського господарства
(Продовження. Початок в газеті за

12 квітня 1956 року).
Високі зобов'язання взяли на себе трудів

ники сільського господарства Української РСР. 
Колгоспи і радгоспи України вже в 1956 ро
ці. порівняно з минулим роком, вдвоє збіль
шать виробництво м'яса, свинини в 3 рази, 
а виробництво молока в цілому по республі
ці — в півтора раза. За п'ять місяців цього 
господарського року виробництво молока в кол
госпах Української РСР збільшилось майже 
в два рази. На 1 березня 1956 року стоїть  
на відгодівлі свиней в 3.6 раза більше, ніж  
їх було на цей час у минулому році. Це ство
рює повну впевненість у тому, що трудівни
ки сільського господарства Української РСР 
з честю справляться із своїми зобов'язаннями. 
Перемога трудівників сільського господарства 
України буде великим вкладом у справі ство
рення достатку продовольства в країні тому, 
що колгоспи і радгоспи Української РСР 
займають велику питому вагу у виробництві 
і заготівлях молока і м'яса в СРСР.

Колгоспи, МТС і радгоспи Краснодарсько
го краю розробили заходи ио виконанню зав
дань на шосту п'ятирічку по збільшенню ви
робництва сільськогосподарських продуктів: 
зерна в 1957 році порівняно з 1955 роком в 
1,5 раза, в тому числі кукурудзи в 2,5 раза, 
м'яса — в 2,7 раза, в тому числі свинини— 
в 4,6 раза, молока—в 2 рази, яєць—в 4,6 раза.

Великі зобов'язання по виробництву сіль
ськогосподарських продуктів взяли і успішно 
здійснюють колгоспники, працівники МТС і 
радгоспів Тамбовської, Бєлгородської, Рязан
ської, Курської, Іркутської та ряду інших об
ластей. Коли трудівники сільського господар
ства й інших республік, країв і областей пі
дуть за прикладом передовиків, то можна з 
впевненістю сказати, що завдання, встановлені 
шостим п'ятирічним планом по виробництву 
молока і м'яса, в цілому по країні будуть 
виконані за два. максимум за три роки.

Центральний Комітет КПРС і Рада Мініст
рів СРСР вважають необхідним відмітити, що 
хоч наше господарство планове, без чого ми 
ніколи не досяглії б таких колосальних резуль
татів і систематично зустрічали б труднощі і 
диспропорції в тих чи інших галузях народного 
господарства нашої країни, але проте ми ще не 
звільнились від хиб у плануванні, коли в ба
гатьох випадках складений план далеко не ви
черпує наявних у сільському господарстві мож
ливостей і часто-густо буває значно меншим, 
а в ряді випадків і мізерно малим порівняно 
з планами і фактичним одержанням продукції 
в сусідніх колгоспах, районах або областях.

Проте недбалі керівники, завідомо знаючи, 
що плани є заниженими, ховаються за вико
нанням таких планів. Це особливо стосується 
керівників відстаючих колгоспів, МТС, радгос
пів, районів, областей, які нерідко основну 
енергію витрачають не на те, щоб розібратися 
з причинами низького рівня виробництва і на
мітити конкретні заходи по піднесенню госпо
дарства, а на те, щоб обгрунтувати своє від
ставання всякого роду об'єктивними і суб'єк
тивними причинами.

Наскільки по-різному використовуються 
можливості по виробництву продуктів тварин
ництва, можна бачити на таких прикладах:

Колгоспи Латвійської РСР за 5 місяців 
цього господарського року одержали на кожні 
100 гектарів сільськогосподарських угідь по 
32 центнери молока, колгоспи Естонської РСР— 
по 28 центнерів, а колгоспи сусідніх з ними 
республік—Литовської РСР за цей же час одер-

І коли всі ми дружно візьмемося за виконання завдань кож
ний на своїй ділянці—робітники, колгоспники, інженери, техніки, 
агрономи, зоотехніки й інші спеціалісти, то немає сумніву в 
тому, що завдання піднесення сільського господарства і задо
волення запитів наших трудящих у продуктах харчування буде 
успішно виконане і перший вирішальний рік шостої п'ятирічки 
дасть добрий почин до перевиконання всього плану шостої 
п'ятирічки.

(Із Звернення ЦК КПРС і Ради Міністрів Союзу РСР).

жали тільки по 8 центнерів і колгоспи Біло
руської РСР по 9 центнерів молока на 100 
гектарів сільськогосподарських угідь.

Чим також можна пояснити те, що колгос
пи Свердловської області з 1 жовтня 1955 
року по 1 березня 1956 року здали і продали 
свинини державі і кооперації на кожні 100 
гектарів орної землі по 351 кілограму, а кол
госпи Молотовської області тільки по 168 кі
лограмів.

Таких прикладів можна навести дуже багато 
 не тільки по виробництву молока і м'яса, але й 
 по інших сільськогосподарських продуктах.

Отже наше завдання полягає в тому, щоб 
керівники партійних, радянських і сільсько- 
господарських органів, колгоспів, МТС і рад- 
 госпів зрозуміли, що нам треба прагнути не 

до обгрунтування мінімальних планів і потім 
торжествувати з приводу їх виконання, а до 
того, щоб наші плани виходили з максимально
го використання наявних можливостей і за ра
хунок цього різкого збільшення виробництва 
всіх видів продуктів рільництва і тваринництва. 
Це головне, це основне, тому що ми не можемо 
задовольнятись мінімумом виробництва цих 
продуктів. Ми повинні піти до повного забез
печення задоволення потреб нашої країни. Це 
тим більш необхідно тепер, коли в результаті 
вжитих партією і урядом заходів забезпе
чується систематичне зростання заробітної 
плати. В результаті колосального зростання 
всіх галузей господарства зростає зайнятість 
населення нашої країни в усіх галузях народ
ного господарства. З кожним роком збіль
шується населення і тому, щоб реальна за
робітна плата зростала,—а це головне і основне 
в поліпшенні матеріального і культурного до
бробуту нашого народу,—необхідно дати в по
трібних кількостях і доброї якості, по доступ
них цінах, товари і, насамперед, товари сіль
ськогосподарського виробництва.

Центральний Комітет партії і Рада Мі
ністрів Союзу РСР вважають, що поставлені 
в цьому Зверненні завдання різкого збіль
шення виробництва сільськогосподарських про
дуктів у першому році шостої п'ятирічки 
можуть бути успішно розв'язані, бо у нас за
раз є всі необхідні умови для одержання ви
соких врожаїв усіх культур і забезпечення 
країни в потрібних розмірах зерном, м'ясом, 
молоком, картоплею, овочами, фруктами, яго
дами та іншими продуктами сільськогосподар
ського виробництва.

Партія і Уряд вжили достатніх заходів по 
підвищенню матеріальної заінтересованості 
колгоспів і колгоспників, працівників МТС і 
радгоспів у виробництві багатьох видів про
дуктів рільництва і тваринництва. Зараз майже 
по всіх продуктах встановлені такі заготівельні 
і закупочні ціни, які при хорошому врожаї 
і високій продуктивності тваринництва не тіль
ки повністю компенсують матеріальні і тру
дові затрати колгоспів і радгоспів на вироб
ництво цих продуктів, але й створюють мож
ливість до великих нагромаджень для ведення 
розширеного відтворення, для серйозного під
вищення натуральних і грошових доходів кол
госпів і колгоспників. За останні два роки 
у нас різко збільшилась кількість машин і 
підвищився рівень механізації основних тру
домістких процесів сільськогосподарського ви
робництва, особливо в рільництві. В колгоспи, 
МТС і радгоспи направлено за цей час велику 
кількість висококваліфікованих працівників з 
міст і промислових центрів. Тепер, коли пар
тія і уряд -багато зробили для того, щоб

{Закінчення на 2-й сторінці).

На честь Першого Травня

За високий урожай овочів і фруктів
Включившись у передтравне- 

ве соціалістичне змагання, чле
ни садо-городньої бригади кол
госпу імені Молотова підготува
ли все необхідне для вирощен
ня високих урожаїв городини і 
фруктів. На площу 10 гекта
рів городу підготовлено достат
ню кількість посівматеріалу. У 
100 парникових рамах висіяно 
ранні сорти капусти, помідорів, 
перцю й інші культури. Всі 
вони дали хороші сходи. В 20 
рамах розсаду вирощуємо у 
земляно-перегнійних горщеч
ках.

Одночасно продовжуються,

роботи в саду. На 40 гектарах 
завершуємо збір гнізд шкідни
ків і підчистку дерев.

Першість у соціалістичному 
змаганні на всіх ділянках ро
біт ведуть колгоспники О. Кре- 
на, Г. Луценко, О. Титаренко, 
Я. Клименко, М. Клименко й 
інші.

Цієї весни намічено збільши
ти площу саду ще на 3 гекта
ри. Вся площа ще з осени ви
орана, придбано понад 500 
саджанців вишні.

В. КАЛЕУШ, 
бригадир садо-городньої бригади.

Кукурудза—культура великих можливостей
З величезним піднесенням 

трудівники нашого району зу
стріли опубліковане в газетах 
оголошення Центрального Комі- 
тету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу і Ради Мініст
рів Союзу РСР до всіх колгосп
ників і колгоспниць, робітників 
і робітниць радгоспів, працівни
ків МТС, науково-дослідних ін
ститутів, дослідних станцій, до 
агрономів і зоотехніків, до всіх 
працівників і спеціалістів сіль
ського господарства.

Колгоспники нашого району 
активно обговорюють звернен
ня, вишукують невикористані 
резерви дальшого зростання, ще 
ширше розгортають всенародну 
боротьбу за досягнення нових 
успіхів у піднесенні сільського 

 господарства.
XX з'їзд КПРС поставив пе

ред країною грандіозні завдан
ня по дальшому піднесенню 
всіх галузей народного госпо
дарства і підвищенню мате
ріального і культурного рівня 
трудящих. Весь радянський 
народ бороться за значне збіль
шення виробництва промислової 
і сільськогосподарської продук
ції. за успішне здійснення зав
дань шостої п'ятирічки.

Ряд колгоспів нашого району 
добилися значних успіхів у 
розвитку тваринництва, значно 
краше підготувались до весня
ної сівби, повністю підготовили 
посівний матеріал, особливо 
такої цінної зернофуражної 
культури, як кукурудза. Це 
колгоспи імені Калініна, імені 
Хрущова, імені Сталіна села 
Межигірки. імені Куйбишева, 
XVIІI партз'їзд, імені Сталіна 
села Пастирського і ряд інших. 

Але є ще окремі колгоспи, ке
рівники яких до цього часу не 
розуміють, що строки підготов
ки до весняної сівби пройшли, 
що настав вирішальний момент 
у виконанні рішень, поставле
них XX з'їздом партії по ви
робництву сільськогосподар
ських продуктів не тільки в 
обсягах і в строки, передбачені 
п'ятирічним планом, а й до
строкове і в далеко більших 
кількостях. Ряд корівників кол
госпів нашого району про це

своєчасно не подбали. В ряді 
колгоспів ще зовсім помає, або 
є в незначній кількості посівне 
насіння кукурудзи. Так, в кол
госпі «Нове життя» з плану 
105 центнерів немає жодного 
центнера кондиційного насіння, 
в колгоспі імені Сталіна села 
Тишківки з плану 205 центне
рів є лише 34, в артілі імені 
ВЛКСМ з плану 380 центне
рів є 58 центнерів, в артілі іме
ні Воровського з плану 195 є 
всього 30 центнерів, в колгоспі 
імені Молотова з плану 270 
центнерів єт ільки 32 центнери.

Правління цих колгоспів не 
дбають за долю врожаю, не 
піклуються про збільшення до
ходів колгоспу від сільського 
господарства.

Кукурудза — культура вели
ких можливостей. Саме вона 
зможе забезпечити колгоспне 
й радгоспне тваринництво вдо
сталь концентрованими і соко
витими кормами, що в свою 
чергу дасть можливість збіль
шити виробництво м'яса, молока 
й інших продуктів тварин
ництва. Проте, на жаль, керів
ники ряду колгоспів не хочуть 
цього усвідомити, не вивчають 
по-справжньому передовий до
свід вирощування цієї цінної 
культури, тому в них і така 
погана підготовка до її виро
щування.

Доля високого врожаю у ве
ликій мірі вирішується під час 
весняної сівби. Тому потрібно 
докласти всіх сил, щоб польо
ві роботи провести в стислі 
строки і високоякісно, точно 
додержуючи всіх агротехнічних 
вимог.

Колгоспники нашого району 
палко відкликаються на Звер
нення Центрального Комітету 
КПРС і Ради Міністрів СРСР. 
Вони твердо заявляють, що і 
в складних умовах нинішньої 
весни зразково справляться з 
усіма польовими роботами, до
кладуть усіх сил і вміння, щоб 
виростити високий урожай, до
битись значного збільшення 
виробництва продуктів тварин
ництва. Це буде великим вкла
дом у справу створення достат
ку продовольства в країні.



2 СТАЛІНСЬКИМ ШЛЯХОМ 15 квітня 1956 р., №31 (2815)

ЗВЕРНЕННЯ
До всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, 

працівників МТС, науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, 
до агрономів і зоотехніків, до всіх працівників і спеціалістів 

сільського господарства
(Закінчення) 

наше сільське господарство різко і швидко піш
ло вгору, вся справа полягає в тому, щоб 
кожний колгоспник і колгоспниця, кожний 
працівник МТС і радгоспу ще краще стави
лись до своєї роботи, постійно думали і без- 
завітно працювали над виконанням рішень XX 
з’їзду. Це треба для того, щоб підвищити жит
тєвий рівень нашого народу, для того, щоб 
вкласти свою лепту в підвищення могутності 
нашої Батьківщини, щоб забезпечити країну 
необхідними продуктами харчування, а пере
робляючу промисловість—сировиною, і щоб 
робітники з свого боку одержавши все необ
хідне від сільського господарства, підносили 
продуктивність праці і ще більше виробляли 
промислової продукції, сільськогосподарських 
машин, а також товарів широкого споживання, 
однаково необхідних як для трудящих міста, 
так і села. Це необхідно для того, щоб з кож
ним місяцем, з кожним днем моральне і ду-

7 квітня 1956 р. 
м. Москва.

Центральний Комітет 
Комуністичної партії 
Радянського Союзу

Рада Міністрів
Союзу Радянських
Соціалістичних Республік

ховне задоволення нашого радянського народу 
від політичних і громадських свобод доповню
валося б поліпшенням матеріально-побутового 
і культурного обслужування, щоб, дивлячись 
на життя нашої радянської людини, трудящі 
капіталістичних країн наочно перекопувались 
у перевагах нашого суспільного, державного 
і політичного ладу, переконувались у тому, 
що може створити для себе людство там, де 
трудовий народ є господарем своєї країни.
І коли всі ми дружно візьмемося за ви

конання завдань кожний на своїй ділянці— 
робітники, колгоспники, інженери, техніки, 
агрономи, зоотехніки й інші спеціалісти, то 
немає сумніву в тому, що завдання піднесен
ня сільського господарства і задоволення за
питів наших трудящих у продуктах харчуван
ня буде успішно виконане і перший вирі
шальний рік шостої п'ятирічки дасть добрий 
почин до перевиконання всього плану шос
тої п'ятирічки.

Вже надоєно 1430 літрів 
молока на фуражну корову

Доярка колгоспу „Ко
муніст" села Листопадо
вогоОльга Прокопівна 
Сирота взяла зобов'язан
ня надоїти в цьому гос
подарському році від 
кожної з 10 закріплених 
за нею корів по 2.500 
літрів молока. Своє сло
во вона дотримує. На 12 
квітня 1956 року надій 
на кожну фуражну коро
ву її групи становить 
1430 літрів, денний 
удій—13 літрів.

На знімку: Ольга Про
копівна Сирота.

У Президії Верховної Ради 
Української РСР

Виконуючи рішення вересне
вого і січневого Пленумів ЦК 
КПРС, трудівники сільського 
господарства України в 1955 
році добилися значних успіхів 
у збільшенні виробництва зерна, 
цукрових буряків, льону, ово
чів та іншої сільськогосподар
ської продукції, а також у роз
витку тваринництва і піднесен
ні його продуктивності.
За кращі зразки роботи і досяг

нуті успіхи в соціалістичному 
сільському господарстві в 1955

році Президія Верховної Ради 
Української РСР нагородила 
Почесними грамотами і Грамота
ми Президії Верховної Ради 
Української РСР 2.767 передо
виків сільського господарства 
республіки—колгоспників, пра
цівників радгоспів, машинно- 
тракторних станцій, партійних, 
радянських і сільськогосподар
ських органів, спеціалістів сіль
ського господарства, з них: По
чесними грамотами—860 чоло
вік, Грамотами—1.907 чоловік.

У РАДІ МІНІСТРІВ УРСР

Преміювання передовиків сільського 
господарства Української РСР

Виконуючи рішення вересне
вого і січневого Пленумів ЦЕ 
КПРС, трудівники сільського 
господарства України в 1955 
році добилися значних успіхів 
у збільшенні виробництва зерна, 
цукрових буряків, льону, ово
чів та іншої сільськогосподар
ської продукції, а також у 
розвитку тваринництва і підне
сенні його продуктивності.

За досягнення високих ви
робничих показників у поле- 
водстві і тваринництві Рада Мі
ністрів Української РСР пре

міювала цінними подарунками 
велику групу кращих передо
виків сільського господарства 
республіки—колгоспників, пра- 
цівників машинно-тракторних 
станцій і радгоспів, партійних 
і радянських органів, спеціа
лістів сільського господарства— 
всього в кількості 13.171 чоло
вік. З них 5.041 чоловік пре
мійовані ручними годинниками, 
7.385 чоловік — патефонами, 
545 чоловік — велосипедами, 
100 чоловік — путівками на 
курорти.

ЗВИЧАЙНІ ЛЮДИ НАШОГО РАЙОНУ

Майстер Микола Закусілов
—Кращий виробничник,—так 

називають в промартілі «Крас
ный кожевник» майстра золь
но - дубильного цеху Миколу 
Ілліча Закусілова.

—Весною 1946 року демо
білізований воїн т. Закусілов 
прийшов на підприємство. Пра
цював робочим у зольному це
ху. Енергійний, допитливий до 
всього, він через деякий час 
привернув до себе увагу прав
ління.

—Здібний хлопець,—говори
ли про нього.—Росте нам під
міна.

Дійсно, оволодівши своєю 
професією, досконало вивчивши 
технологічний процес перероб
ки шкіряної сировини, він став 
досвідченим, кваліфікованим 
робітником. Йому почали дору
чати самостійно провадити про
цеси зоління, дубіння шкіри,

іноді, у відсутність старшого 
майстра, —керування роботами 
в цеху.

—Добре пам'ятаю засідання 
правління у 1950 році,—зга
дує він.—Обговорювали слабку 
роботу зольно-дубильного це
ху. Вся увага зосередилась нав
коло старшого майстра т: Про- 
щалигіна, який не забезпечу
вав керівництва цехом.

—А що, як ми доручимо цю 
справу т. Закусілову,—сказав 
тоді голова правління тов. Зе- 
лінський.—Від цього підпри
ємство тільки виграє.

Так став старшим майстром 
Микола Ілліч.

—Багато зраз у було непорозу
мінь в роботі,—не віриться, що 
тоді могли так працювати, під
лагоджуватися до окремих спе
ціалістів, задовольняти часто 
їх незаконні вимоги. Але при

Підвищуємо продуктивність громадського тваринництва
Звернення Центрального Ко

мітету КПРС і Радянського 
уряду до всіх працівників сіль
ського господарства нашої краї
ни трудівники колгоспу імені 
BЛКCM зустріли з величезним 
натхненням.

Зараз в колгоспі йде діяльна 
підготовка до весняної сівби. 
Через кілька днів колгоспники 
практично здійснюватимуть рі
шення XX з'їзду партії по 
збільшенню виробництва зер
на—основи піднесення всіх га
лузей сільського господарства.
 Невтомно трудяться праців

ники тваринництва над тим, 
щоб подолати відставання 
артілі у розвитку і продуктив
ності громадського тварин
ництва.

За останній час в цій справі 
досягнуто деяких успіхів. З 
кожним днем зростає удій мо
лока. Якщо місяць тому, удій 
молока на кожну фуражну ко
рову в артілі становив 2,5 літ

ра, то сьогодні підвищився до 
5,1 літра. Звичайно, це ще 
мало, але перелом зроблено. 
Доярки поліпшили догляд і го
дівлю корів, прагнуть виконати 
свої зобов'язання. Галина Ма
ган, Марія Мушта за добу на
доюють від первотьолок по 12 
літрів молока кожна.

Набагато краще, ніж в мину
лих роках, поставлена справа 
догляду всього поголів'я худо
би. Тварини мають середню вго
дованість, а молодняк великої 
рогатої худоби—добру вгодова
ність. Доглядач т. Шаповал Д. Д. 
зобов'язався виростити з 20 
теличок 20 корів.

У відповідь на заклик воро- 
нежців у нас розгорнулась бо
ротьба за збільшення вироб
ництва м'яса. Правління кол
госпу і партійна організація в 
зимовий час забезпечили будів
ництво відгодівельної площадки 
для свиней на 200 голів. Це 
дало змогу краще розмістити

свинопоголів'я, якого зараз 
 налічується понад 800 голів, а 
 також поліпшити справу відго
дівлі. Намічається в найближ
чий час побудувати ще одну 
літню площадку на 200 голів 
свиней. Це забезпечить уже в 
цьому році відгодівлю 1000 
голів свиней, тобто одержати 
по 30 центнерів свинини на 
100 гектарів ріллі.

Між працівниками тварин
ництва широко розгорнуто со- 
ціалістиче змагання за достро
кове виконання завдань шостої 
п'ятирічки. У пас є всі мож
ливості виконати п'ятирічний 
план в галузі тваринництва за 
три роки.

Незабаром всенародне свято 
Першотравня. Тваринники на
шої сільгоспартілі зустрінуть 
його різким підвищенням про
дуктивності худоби.

л. Дзвоник,
зоотехнік колгоспу.

настирливій роботі старшого 
майстра цех змінив своє об
личчя—з відсталого почав ви
копувати свою виробничу про
граму і нарешті другий рік 
підряд тримає першість між це
хами артілі.

Завдяки чіткій роботі зольно- 
дубильного цеху—цеху первин
ної обробки сировини, щомісяч
ному перевиконанню планових 
завдань, артіль в 1955 році 
виконала свій виробничий план 
достроково, а квартальний план 
цього року на 100,5 процента. 
В чому велика заслуга майстра 
тов. Закусілова.

Микола Ілліч, як майстер 
цеху, приділяє велику увагу 
правильній організації праці 
робітників, знаючи ступінь 
кваліфікації, їх розстановці на 
робочих місцях. В цеху широ
ко розгорнуте соціалістичне 
змагання між працівниками, 
денний виробіток кожного 
робітника висвітлюється на 
дошці показників. Широке впро

вадження механізації забезпе
чило підвищення продуктивнос
ті праці. В минулому році вста
новили мездрільну машину, яка 
заміняє ручну працю 12 чоловік 
і підвищує продуктивність праці 
по мездрації шкіри з 16 штук 
до 300 штук. Установлено два 
дубильних барабани.

Тов. Закусілов, підвищуючи 
свій практичний і теоретичний 
рівень, допомагає робітникам 
набувати виробничих кваліфі
кацій. Так, завдяки цьому 
тт. М. Русецький, В. Цуценко, 
В. Мартинов, оволодівши квалі
фікаціями строгальщиків, вико
нують свої виробничі завдання 
на 110-120 процентів.

Робітники цеху борються за 
економію витрачання хімі
катів, якісну обробку сировини.

Відповідаючи на піклування 
партії й уряду про скорочен
ня тривалості робочого дня в 
передвихідні і передсвяткові 
дні, колектив цеху, вишукую
чи все нові резерви, суботні дні Редактор С. НАЙКО.

О. ТОУСЯК.

ознаменовує виконанням ви
робничих завдань на 120 про
центів, а робітники тт. О. Со- 
венко, М. Порошенко та інші— 
па 150 процентів.

Микола Ілліч Закусілов за
служено користується званням 
кращого виробничника артілі, 
веде жваву організаторську ро
боту. Він член правління, нас
тавник і агітатор на підпри
ємстві.

Включившись у традиційне 
змагання по заклику москов
ських робітників на честь Пер
шого травня, майстер зольно- 
дубильного цеху промартілі 
«Красный кожевник» дає сло
во—виконати виробничу про
граму достроково—завдання по 
шостому п'ятирічному плану 
виконати за чотири роки.


