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ЗДРАСТУЙ, АНИСІВ Г РІДНА СТОРОНА? 

кщо Вам доводилось колись їхати 
великим трактом, який, здається, не
скінченною ср і блястою стр і ч кою 

простягся від древнього Києва через усю Чернігівщину і побіг собі да
леко на північ, то, не доїжджаючи щось зо три кілометри до Чернігова, 
неодмінно помітите звернуту праворуч стрілку дороговказу з написом: 
«На Анисів». 

Не знаю, як хто, а от я , де б не був і звідки б не повертався, завжди, 
коли доїжджаю до цього місця, чомусь сам до себе промовляю: 

— «Здрастуй, Анисів, здрастуй, рідна сторона!» 
Можливо, це від того, що тут народився і зріс, а, можливо, й тому, 

що ми , поліщуки, закохані в своє Полісся. І якщо звернути з тракту на 
ґрунтову дорогу, то відразу починаються наші анисівські землі і перед 
очима відкривається неповторна, оспівана Олександром Довженком 
краса поліського краю. 

Праворуч — красуня Десна, повита кучерявими вербами, а довко
ла, скільки сягне око, стеляться зелені луки, усіяні прозорими озерами. 
Чарівний край наше Полісся! Навесні Десна виходить з берегів і змиває 
луки й видолинки. Вийдеш на пагорбок—і перед тобою безмежна синя 
гладінь, у задумі стоять затоплені дерева та острівцями видніються 
села. Десь тільки в травні спадає повінь і луки вкриваються густими тра
вами. Озера наші багаті рибою, а в густих заростях водиться сила-
силенна всякої дичини. 

Любимо.ми тебе, Полісся, де , як сказано у поета Андрія Малишка: 

Поля твої п р о сто р я т ь с я, 
Ранкові зорі зоряться, 
Земле моя, краса моя, 
Вітчизно дорога! 



І! 

Вид на село Анисів 

Ні і чи її т і Скільки зворушливої теплоти й найкращих почуттів у цьому 
СЛОЯІІ То, мабуть, тому і любимо ми своє Полісся, свій Анисів, що 
ІОНИ — невід'ємна частина нашої квітучої України, нашої неосяжної 
ГіАТЬКІВЩИНИ. 

Так, чірівна наша поліська земля! Була ж вона півстоліття тому скупа 
і а біднії Ось у мене збереглись нотатки, виписані з якогось дореволю
ційного довідника про колишню Чернігівську губернію, де йдеться про 
НАШ АнИСІІі 

мЗомиІ тут — о д н і піски. Вони настільки скудні, що їх вряд чи є ра
цій обробляти. Ь злаків тут родить жито та овес, та й вони дають по 

« ї ї ПУДІВ 1 десятини. Так що не завжди повертають те, що затрача-



ється на їх вирощування. Побічні заробітки — основне джерело існуван 
ня селян». 

Якщо до цього додати, що кращі землі тоді належали монастирю та 
анисівським багатіям, то стане зрозумілим, що в цих скупих рядках до
відника чи не найповніша характеристика не тільки поліських грунтів, 
не тільки стану землеробства, але й життя поліщука у дореволюційні 
часи. Голодна смерть гнала його в далекі краї за шматком хліба. Отак 
поряд з величавою і чарівною природою існували/неймовірні злидні та 
зубожіння. І хоч споконвіку, із покоління в покоління бідував поліщук, 
але він жив надією, вірив, що прийде час, коли перед ним розкриються 
не лише краса, але й щедроти поліської землі, багатство, радість і ща 
тя прийде в кожну сім'ю. 



ріі 

эно прийшло, 
івіку тому у жовтні тисяча дев'ятсот сімнадцятого над нашою 

країною зайнялася зоря нового життя. Нелегким був для нас, сільських 
трудівників, той піввіковий шлях. Нелегким і в той же час радісним. 
ЇО ж, як вказувалось у Постанові ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної революції», то були роки перетворен
ня В життя ленінського плану кооперування села, створення великого 
соціалістичного сільськогосподарського виробництва. 

Колгоспний лад змінив весь уклад сільського життя. Підвищився ма-
іріальний добробут колгоспників, незмірно зріс політичний і культур
на півень трудівників села. 

і я читав ці рядки постанови, то знов-таки думав про свій Анисів, 
о людей, думав про знаменний ювілейний рік. 

років... Згадуючи прожиті роки, пройдену піввікову відстань, по-
івнюемо, якими були і якими стали наші села, ким були і ким стали 

Що можна відповісти на це? Невпізнанним стало Полісся. 
і мій рідний Анисів — оновився, помолодів. Інші тепер і його 

і. Добре пам'ятаємо ми і про те, якою ціною дісталося наше сього-
іішнє щасливе життя. 

От про це, тобто про минуле, і сьогоднішній день Анисова, про вер-
<ни, яких досягла артіль «Всесвітній Жовтень», і хочеться розповісти 
<ладніше. 
Славиться наш колгосп високими врожаями, зразковими фермами, 

культурою землеробства, а найголовніше людьми працьови-
' для вихваляння скажу, що їдуть тепер у наш Анисів з усієї 
іни, навіть з інших областей, щоб повчитись у анисівців, як 

господарювати. 
гадую, навесні 1966 року в нашому колгоспі відбувся обласний 

эр по механізації виробничих процесів у тваринництві. На нього 
усіх кінців Чернігівщини — із сусіднього Козельця і далекої Борзни, 

а Прилук і Ніжина, Ріпок і Остра — з'їхались секретарі райкомів і на
чальники районних виробничих управлінь сільського господарства, голо
ви колгоспів і зоотехніки. Зустрічали гостей на широкому майдані, де 
височить новий колгоспний Палац культури, а навпроти — двоповерхо
ва сучасної архітектури приміщення середньої школи, ліворуч — зраз
ковий сільський універмаг, праворуч — колгоспне подвір'я. А довкола — 
молодий парк, чудовий став. Ось з машини виходить літній чоловік. 
Виходить, не промовивши слова, знімає шапку і низько вклоняється, не 
авартаючи ні на кого уваги, вклонившись, промовляє: 

— Здрастуй, Анисів! Уклін і вам, господарі! — простягає мені руку. 
То був голова колгоспу з далекої Олешні. 
— Чи не з Анисова родом? — цікавлюся у приїжджого. 

' "І,— відказує він.— Воював тут. Та й начитався багато про вашу 



артіль, ваші здобутки, Давно мріяв побувати. А це пощастило,— І він 
знову обвів поглядом село.— Он він який став, Анисів. Красень, мої 
казка, виріс. Радий, від душі радий за свій,— натискуючи на слові 
«свій»,— Анисів, за вас, друзі,— і гість знову щиро потис мені руку. 

А тимчасом я запропонував гостям познайомитись з господарством, 
оглянути село. 

— Отже, здрастуй, Анисів!—урочисто проказав голова з ОлешнІ, 
коли всі вирушили на артільне подвір'я, щоб оглянути господарство. 

СТОРІНКИ МИНУЛОГО 

Пишу ось ці рядки, а в пам'яті моїй спливають спогади про те, як 
ми починали. Згадалась уся історія «Всесвітнього Жортня». 

Минуле... О, як міцно сидить воно в людській пам'яті. У сиву давни
ну веде історія нашого села. І до наших часів збереглись письмена, 
з яких дізнаємось, що село наше засновано ще до татарської навали. 
Землі належали місцевим боярам, а згодом усі вони відійшли у володін
ня монастиря. Ті, хто жили тут, змушені були наймитувати, жити в злид
нях. Адже ж, як відомо, реформа 1861 року не торкалась монастир
ських володінь. Вони не підлягали викупу. Так що реформа ця не при
несла анисівцям нічогісінько. 

От і йшли люди у найми, хто в «строк», хто поденно жати за десятий 
сніп у монастир чи на куркульській ниві гнути спину. Отаке тяжка ми
нуле мого Анисова, минуле, яке не забувається. 

У пам'яті знову зринають розповіді мого батька. Пройшов не ОДИН 
десяток років, а я ніби зараз бачу його висохле, зморшкувате, вкрите 
колючою бородою обличчя. Любив він розповідати дітворі про ті давні 
часи, про гірку бідняцьку долю. 

— То чому ж терпіли, коли гірко? — питав хто-небудь із нас. 
— А ви б так, як наш Філарент (це брат мій), гвинтівки в руки І... 
— Не терпіли, діти мої, бувало уривався терпець і до зброї бра

лись,— вів далі батько. 
І він довго розповідав нам, як, доведені до краю жорстоким гноб

ленням та нелюдськими знущаннями поміщиків, повставали селяни. Про 
тисяча дев'ятсот п'ятий повідав, коли червоними спалахами освітлювали
ся села — горіли поміщицькі маєтки, про спробу селян відібрати у ба
гатіїв землю... 

— Але ж, як видно, тоді не сила була наша,*<^зітхав старий. І сму
ток хмаринкою пробігав по його обличчю. 

Шбув правий. Несила була тоді одним селянам здобути землю, 
Бракувало для перемоги союзу з робітничим класом, його під

тримки. Задушив царат повстання. Ще нестерпнішим стало життя селян. 



я добре розумів батька: важко, ой як важко було згадувати йому 
минул*. Все своє життя наймитував Степан Фастович, сили на чужій 
нині надірвав. 

Зовсім не випадково згадав я свого батька. Такою була доля біль
шості анисівців. Кращу долю, про яку мріяли люди, приніс Великий 
Жовтень. Саме тоді, в похмуру осінь, до нас дійшла звістка про ленін
ські декрети, які проголошували: «Землю — селянам, мир — народам». 

Піввіку минуло з того часу, а в серцях моїх односельчан зберігаєть
ся пам'ять про ті дні, пам'ять про тих, хто приніс у наш Анисів слово 
'іонійської правди, хто перший взявся за будівництво нового життя. Це 
були наші анисівці, моряки-балтійці Петро Кошарний та Свирид Луговий, 
солдати Гнат Молибога, Павло Пінчук, Марко Шмай, брат мій Філарент. 
Один з них — Петро Кошарний — очолив створений у селі військово-
революційний комітет. Цей комітет об'єднав сільську бідноту, підняв її 
на боротьбу проти куркульства. У куркулів відібрали землю і розділи
ли між бідняками. 

Одним словом, у наш Анисів прийшло нове життя. Нелегко давалось 
•оно нам. Загинули в боях за владу Радянську комісар-чекіст Свирид 
Луговий, Павло Пінчук, сімнадцятирічний Григорій Чепела, Філарент 
Герасименко. І хоч землю передали в руки тих, хто її обробляв і потом 
своїм поливав, однак злидні не покинули їх. Не вистачало тягла, не 
було за що придбати інвентар. Життя прийшло нове, а спосіб госпо
дарювання залишився старим, одноосібним. Ось і почала задумуватися 
сільська біднота, як вийти із злиднів? Чи не краще було б об'єднатись, 
щоб спільно обробляти землю. 

Так І виникла у 1930 році ініціативна група по створенню колгоспу. 
До ЇЇ складу увійшли бідняки, активісти Микита Тищенко, Григорій Ко
шарний, Олексій Куча, Андрій Молибога, Дмитро Лисенко та інші. Десь 
у середині року створили першу артіль, яку назвали «Жовтнева хвиля». 
До неї ввійшло 40 сімей анисівців. Головою обрали Олексу Кучу. А по
тім то на одному кутку, то на другому почали виникати дрібні артілі. 
Всього їх було чотири. Дрібні, маломіцні. І хоч селяни відразу відчули 
переваги колективного господарювання, але.ж знов-таки роздрібненість 
'4§ давала можливості повністю використати ці переваги. І сільські 
(омуністи повели агітаційну роботу серед колгоспників, закликаючи їх 
ігуртуватись в одну міцну артіль. Отак на основі кількох колективних 
господарств в Анисові і виник «Всесвітній Жовтень». 

— Всесвітній тому, що своїм прикладом ми будемо кликати селян 
усього світу йти нашим шляхом, шляхом колективного господарюван
ня,— сказав у своєму виступі на тих незабутніх зборах один з органі
заторів артілі — перший голова Олексій Олексійович Куча. 

Так що 1966 рік для трудівників нашої артілі — ювілейний. З дня 
< творення «Всесвітнього Жовтня» пройшло 35 років. А ювілей є ювілей. 

І 



І на ньому прийнято згадувати і прожиті роки, оглянути шлях пройдений, 
згадати тих, хто першим засвітив зорю нового життя. Признатись, 9 при
воду ювілею у нас не було ані гучного свята, ані зборів колгоспни
ків. Хоч, як мені здається, варто було б відзначати такі дати за ЯСІМЛ 
правилами, за нашими звичаями. Адже ж це не звичайна дата, а нова 
ера в житті села. В колгоспі виховалась нова людина. Історія нашого 
села — яскраве ствердження могутності ладу колгоспного. Двічі за ці 
тридцять п'ять років довелось нам починати все-спочатку, долати великі 
труднощі і знову міцно ставати на ноги, множити артільне багатстю. 

Все починати спочатку... і ось знову спогади... Червень тисяча дои'ят-
сот сорок першого... Земля гуде від артилерійської канонади, червоним 
багрянцем зайнялося від пожеж небо. А я іду чернігівським шляхом. 
Поруч — дружина, мати і син Ванюшка. На фронт виряджають. Позаду 
залишився Анисів. Обабіч шляху—жита густі, колосисті, ось-ось до
зріють. Іду на війну, а в голові думки хлібороба: хто ж буде збирати 
такий багатий урожай? Залишились старики та жінки. 

Потім отой червневий літній день, час розлуки з сім'єю, э ЯКОИ 
мені більше не довелось зустрітися, з рідним селом, не раз ставай п§-
ред очима, коли з своєю ротою проходив через Смоленщину, ЙОЛИ 
копав траншеТ на Орловсько-Курській дузі, тримав оборону на бореаі 
тихого Дону, будував укріплення під Воронежем. Отак з боями про
йшов до Чернігова. А звідти до Анисова — рукою подати. 

— Відпустіть,— прошу командира,— з ріднею хочу побачитись. 
Дозволив. Краще б не відпускав. Село в руїнах та згарищах. Д -

мій дім? Не бачу. Один по одному підходять до мене односельчан 
засмучені, мовчазні. 

— Люди добрі, де ж дружина, Ванюша мій де? — питаю. 
Мовчать. Ніхто не наважується сказати першим. А потім показа 

на три могили в саду біля зруйновано? хати. 
— Бомба поцілила прямо в дім твій, Андрію,— витираючи заплак 

ні очі, заговорила сусідка. Всі троє там і залишились. 
Три нагорнуті горбики — ось і все, що залишилось від сім'ї. 
— Кінчимо війну, до нас у Казахстан поїдемо, рідним братом бу

деш,—- втішає мене мій фронтовий друг Такен, а сам відводить убік 
погляд, щоб сховати сльозу. Примаков у Воронеж кличе, Торопів — 
у Чувашію. 

— Ні, братці, живим залишусь — тільки в Анигів, у рідне село, д< 
народився, звідки на війну пішов, де знаходяться^гри дорогі могили 
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Багато довелось доріг пройти, а після війни повернувся в Анисів. Пі
шов на знайоме подвір'я своєї бригади. Глянув, і серце стиснулось ї ї 
болю,— ні воза, ні плуга, одна конячина — ось і все господарство, Д 
війни був бригадиром, на цю ж посаду і повернувся. А за кілька дні* 
у бригадній хаті зібралися шість анисівських комуністів, здебільшого 



івиі фронтовики, і почали думати, як підняти артільне господарство. 
Івісмо, вирішили починати з кадрів і насамперед з голови артілі. Але 

'«»(о рекомендувати на цей пост? 
Увечері скликали загальні збори. На них завітав секретар райкому 

ПІрТІТі Те ж саме питання — про голову. 
• - .Як і думки? — запитують з президії людей. 
— Андрія Герасименка записуйте! — всі гукають. 
— Андрія Степановича пропонуємо,— знову називають мене. 
А я не знаю, що й сказати на це. До війни — рядовий колгоспник, 

трохи бригадиром працював. І знань небагато, та й досвіду мало. Чи 
справлюсь? А люди ніби зговорились: тільки Герасименко. Проголосу
вали. Обрали одноголосно. 

А потім... Як важко жилось. Руїни, нестатки і не лише в артілі, а й в 
МОЖНІЙ сім'ї. Бувало, вийдеш за село на тракт, що до Чернігова веде,— 
Ідуть наші жінки з кошиками. Ідуть у Чернігів на базар. Одна з моло
ком, Інша яйця чи городину несе. 

— Куди ж це ви? Он картопля в бур'янах, капуста стікає, а ви ж що? 
Совість втратили,— напустився я на одну з них. 

— А дітей моїх ти годуватимеш та зодягатимеш? Сироти. А в кол
госпі копійки одержуємо,— випалила вона. 

І що скажеш їй на це? Сам знаю, мало, дуже мало одержували тоді 

II колгоспі. А ввечері в конторі зібрались комуністи. Розповів їм про 
зустрічі і розмови з людьми і тут же додав, що окриком і наказом 
людей з а собою не поведеш. По щирості з людьми треба говорити. 
Вирішили: всім активістам йти в бригади і ланки, щоб довести людям — 
достаток не з базару, а з колгоспу, від того, як будемо працювати, 

Ізаложить добробут кожного і всіх разом. Не все відразу. Прийде час — 
• нас буде всього вдосталь. З землянок перейдемо в добрі хати, клуб 
Школу збудуємо. І не просто розповідали, а на переконливих прикла

дах доводили, як зростатиме артіль, достаток. Вірять і не вірять нашим 

І словам жінки, а все ж до діла стали активніші. 
А тепер? В достатку, заможно і культурно живуть анисівці. Великих 

успіхів досяг наш «Всесвітній Жовтень». Є що показати, є про що роз
повісти. Отже, й хочу повернутись до того, з чого почав свою роз-

КРУТІ СХОДИНКИ 

_Іраику і до пізнього вечора тривав у нашому господарстві семі-
Нір< Його учасники — люди тутешні, з Чернігівщини, добре знають ани-
СІІСЬКІ умови, знають, якою була артіль і якою стала. 

Про це і розповів учасникам семінару, зокрема, нагадав їм, що 
ТІль мас 5760 гектарів земельних угідь, з них 3700 гектарів — орних. 



Переважна більшість грунтів — це бідні піски та супіски. Повідав пр 
те, як окультурювали їх, як рік у рік вирощуємо високі врожаї озим 
пшениці' і жита, цукрових буряків, картоплі, льону і люпину та інши 
культур, як підносимо продуктивність наших ферм. 

Розповідаючи про господарство, зробив наголос на тому, що 
родні умови, зокрема наявність великих площ лук та пасовищ,— ц 
роша основа для розвитку тваринництва, сказав про те, як ми дбаємо 
про піднесення цієї важливої галузі господарства, про механізацію 
ферм, про наших людей-творців усіх багатств. 

Отак і перейшов до найголовнішого — про те, що зробили ми і чого 
досягли за ці роки колективного господарювання. А кожен з цих рокі 
був чимось схожий на сходинки, які ведуть до великих звершень. 

Тридцять шість років існує наш «Всесвітній Жовтень». І що не рік, 
то й свої особливості. Та серед них все ж найзнаменнішим був для 
всіх нас, трударів землі, рік 1965, рік березневого Пленуму ЦК КПРС. 
Глибоко схвилювали нас його рішення. Схвилювали тому, що на цьому 
Пленумі партія з властивою їй ленінською мудрістю і принциповістю 
викрила недоліки, що мали місце в сільському господарстві, нак 
па шляхи дальшого його піднесення. 

Позаду залишились тридцять шість років. Здається, не так уже й ба
гато часу. А скільки зроблено! Багато. Особливо коли зважити на те, 
що за цей час нам двічі доводилось починати господарювати з нуля. 
Так, так з нуля, якщо порівнювати з тим, що маємо сьогодні. Починали 
у тридцяті роки з нуля, наново довелось зводити нашу артіль і після 
гітлерівської навали, коли все господарство було вщент зруйноване, 
пограбоване, спалене. 

А нині? Приведу тільки деякі цифри, зроблю окремі порівняння, 
які покажуть, чого досягли, розкриють силу колгоспного ладу. 

Безплідною вважалась поліська земля, на якій не могли прогодува
тися ті, хто обробляв її, яку, як твердить укладач дореволюційного до
відника, вряд чи доцільно обробляти. Урожайність зернових 12—15 пу
дів з десятини вважалась межею. Та хіба тільки зерна? А взяти таку 
культуру, як картопля—основний «хліб» Полісся. Тут найсприятливіші 
умови для її вирощування. А врожаї які були? 300—400 пудів з десяти
ни. Низькі, мізерно низькі врожаї. Та, власне, і набір культур такий же 
бідний був, як і сама земля. І справді, що вирощували поліщуки? Жито, 
овес, гречку та ще льон, картоплю і городину. А про б^>ше навіть не 
мріяв селянин-одноосібник. Низькі врожаї збирали в артілі в перші 
роки колективного господарювання, коли тільки розорали межі. 

У 1932 році врожай жита становив всього 24 пуди на гектарі, кар
топлі мали по 220 пудів, а льон дав господарству по 1,5 центнера во
локна та щось близько цього насіння. А пшениці, цукрових буряків, 
гречки, ячменю тоді навіть не вирощували, 



У 1965 році, а це був рік березневого Пленуму ЦК КПРС, артіль 
зібрала а кожного гектара більше ніж по 20 центнерів зернових, озима 
пшениця дала по 34,5 центнера — раніше її не сіяли в наших краях, 
І тепер бона стала провідною культурою — більше як 600 гектарів 
сісмо, або два з половиною поля сівозміни. 

Пшениця стала воїстину поліською культурою. Вона рік у рік радує 
СОрцо поліщука високими врожаями. Ось і в першому році п'ятирічки 
на ВСІЙ площі було зібрано по 37,7 центнера зерна з кожного гектара. 
Що й казати, такого врожаю досі не знали ми, анисівські хлібороби. 
Такого врожаю не знала поліська земля. 

А жито —споконвічна поліська культура—дає по 100, а в окремі 
роки І по 120 пудів з кожного гектара, тоді як поміщики в найурожай-
НІШІ роки збирали 30 пудів з десятини. 

Картопля? Переді мною звіт за 1959 рік. Це був перший рік семиріч
ки. Тоді з кожного гектара ми одержали по 100 центнерів бульб. Для 
тих років це був непоганий урожай, але все ж низький, якщо зважити 
на то, що в артілі було уже досить техніки, різко збільшились норми 
внесення добрив. Бракувало одного — вміння, високої агротехніки. Ось 
над чим довелося нам задуматись. Та про це потім. Уже через рік зі
брали по 125 центнерів з гектара, наступний — 141, потім 180 і, нареш
ті ,— по 204 центнери на площі 350 гектарів. За семиріччя врожай кар
топлі підвищився на 110 центнерів. 

Проте найголовнішою культурою в економіці нашого господарства 
був І залишається льон — культура великих можливостей, оспівана навіть 
у піснях. І заслужено. Бо льон — це основне багатство поліських колгос-

джерело високих прибутків. 
л щорічно засіваємо близько 180 гектарів. Ще недавно вро-
"знтнери волокна і насіння з гектара вважався чи не рекорд

ним. А нині, за останні п'ять років, з такої площі менше як по 5 цент
нерів волокна і майже по стільки ж насіння колгосп не збирав. У 1966 
році льон дав з гектара по 6 центнерів волокна і понад 5 центнерів 
насіння. Що значить льон для нашого господарства, можна судити ось 
хоч би з таких цифр. Кожен гектар цієї культури приніс у колгоспну 
Kley 1400 карбованців. Тільки від льонарства артіль одержала 250 тисяч 
карбованців — це третина всіх доходів від рослинництва. 

Ось тут, мені здається, і варто більш докладно розповісти про 
льон — культуру, яка визначає спеціалізацію нашого господарства 
в рослинництві. 

Розповім все по порядку, тобто з чого виходимо і чим керуємось, 
визначаючи агротехніку цієї культури. Першим і, як мені здається, ви
рішальним у боротьбі за високий урожай цієї культури є питання про 
місце льону в сівозміні. Точніше, про саму сівозміну з раціональним 
чергуванням культур і правильною системою обробітку грунту та вне-

V 



сення добрив. Слід визнати, що раніше і в нас часом порушувались сіво
зміни. Це негативно впливало на врожайність. Тепер ми надаємо вели
кого" значення тому, де, в якому полі, після якого попередника слід 
сіяти ту чи іншу культуру. 

При сівбі льону враховуємо, щоб поле було не забур'янене і вдо
сталь заправлене добривами. Здебільшого розміщується він після кар
топлі та озимини. Під ці культури, як правило, вносимо основну кількість 
добрив. А льон — одна з тих культур, яка потребує багато поживних 
речовин. Тож перше ніж сіяти його, ми завжди зважаємо на наслідки 
хімічного аналізу грунтів. Наукою і передовим досвідом доведено, що 
льон-довгунець у різні фази свого росту потребує неоднакову кількість 
поживних речовин. Причому найбільше їх засвоюється під час бутоні
зації та цвітіння. Спостереження показали також, що нестача якогось 
елементу живлення на певній стадії розвитку згубно позначається ш 
розвитку рослин, а значить і на врожаї. Якщо, скажімо, від фази «ялин
ка» до бутонізації в грунті не досить азоту, то рослини розвиваютьсі 
дуже повільно. 

Посіви терплять також від того, коли в перші два тижні росту ДО 
утворення 5—6 пар листочків не вистачає фосфору. Тож ми завжди 
враховуємо ці особливості і робимо все для того, щоб рослини були 
забезпечені поживними речовинами. 

Для цього безпосередньо під льон вносимо не менше як по 20 тонн 
гною чи компостів, а також мінеральні добрива. Останніми заправляемо 
грунт у два прийоми. Перший раз вносимо їх під зяблеву оранку при* 
близно по 2—2,5 центнера суперфосфату і по центнеру калійної солі 
на гектар. Я кажу приблизно, бо знов-таки вирішуємо ми, скільки і ЯКИХ 
добрив треба внести на ту чи іншу ділянку залежно від наслідків ана
лізу та родючості грунту. Вдруге мінеральні добрива даємо під час 
передпосівного обробітку грунту — по 2 центнери суперфосфату, Ь5 
центнера фосфоритного борошна, близько центнера калійної СОЛІ 
і стільки ж аміачної селітри. Та, крім цього, вносимо попіл і пташиний 
послід—1,5 — 2 центнери на гектар. 

Важливого значення надаємо ми і підготовці добрив. Так, пташиний 
послід і туки колгоспники перед висівом старанно подрібнюють і пере
сівають через сита з невеликими отворами. Суперфосфат вносять 
у гранульованому вигляді. Це дає значний приріст у|»ожаю волокна 
і насіння. 

До цього ще можна додати, що під льон ми завжди маємо ранній 
зяб. Щоб зберегти нагромаджену вологу, навесні, як тільки стає мож
ливим, зяб боронуємо у два сліди— впоперек та вздовж гребенів. А по
тім провадимо передпосівну культивацію. Перед самою сівбою площу 

Вирівнюємо шлейфами та ще й прикочуємо легкими дерев'яними кот
ами. Все це дає можливість підвищити схожість насіння, до( 



\о1 густоти стеблостою. А крім того, на такій площі легше збирати 
•рожай. 

І про насіння хочу сказати. Адже ж його якість у значній мірі позна-
ІЄТЬСЯ на врожаї. Висіваємо насіння сорту Свєточ лише першого класу, 

перед сівбою робимо повітряно-сонячне обігрівання насіння. Здавало
ся б, звичайнісінький агротехнічний захід, а досвід наш вчить, що він 

Іуже позначається на врожаї, бо від цього підвищується енергія про-
остання насіння та й сходи бувають міцніші, дорідніші. 

Сіємо льон тракторними сівалками з міжряддям у 7,5 сантиметра. 
Особливого значення надаємо якості сівби. Механізатори вчасно ремон
тують сівалки і, перш ніж приступити до сівби, ретельно встановлюють 
потрібну норму висіву, яку ще перевіряє агроном при першому заїзді 
на поле. На гектар висіваємо 125—130 кілограмів насіння. 

З чого виходять льонарі, встановлюючи таку норму? В основі лежать 
глибоко обгрунтовані розрахунки. А саме, в 10 кілограмах посівного 
матеріалу близько 2,5 мільйона зерен. Отже, при прийнятій у нашому 
господарстві нормі висіву виходить, що на гектар висіваємо ЗО, а то 
а £ і п ь ш е мільйонів насінин. І якщо навіть частина з них не зійде, то 

на кожному квадратному метрі виростає близько 2300—2400 рос
лин льону. Це хороша густота, а як відомо, густий стеблостій забезпе-

, 4'є високий урожай насіння і волокно прекрасної якості. 
останні два-три роки наші льонарі почали висівати льон перехресно, 

акож дає значний приріст урожаю. Та це й зрозуміло, бо ж пере-
есний спосіб сівби забезпечує рівномірніше розміщення насіння, 
'ачить, рослини краще використовують ґрунтову вологу і поживні 
ил«*ини. Насіння загортаємо на глибину 1,5—2 сантиметри. Але не 

іе. Бо ж, як показав наш досвід, глибше загортання насіння не-
0 позначається на схожості. Сходи з'являються нерівномірно. 
1 покласти насіння на потрібну глибину, треба високоякісно підго-
площу. Неабияку роль у цьому відіграє шлейфування та прико-
і грунту. Я уже говорив, що льон — культура рання, хоч, правду 

чи, у нас довгий час існувала інша думка. І, мабуть, одною з невдач 
ющуванні льону було те, що запізнювалися з сівбою, 
не збираюсь називати певні календарні строки сівби, а тільки ска-

цо як тільки грунт перестав мазатись, а температура становить 
•̂7 градусів тепла, можна, не вагаючись, виходити в поле. Та й сівбу 

слід провадити в стислі строки. 
До сказаного хочу додати, що ранній посів має дуже багато переваг. 

",ьому насамперед повніше використовується весняна волога. У во-
у, добре прогрітому грунті насіння швидше проростає. Крім того, 
посіяний у ранні строки, значно стійкіший проти шкідників та хво-
1 вже не кажу про те, що він таки швидше дозріває, дає можли-
іаніше впоратись із збиранням та переробкою цієї культури. 

ВЖ^ВКВІВШІ 



До того ж якість волокна і насіння ранніх посівів куди краща, ні 
А це вже економічні вигоди для господарства. 

Та можна і насіння добре мати, вчасно і якісно посіяти і врожай І 
сокий виростити, але запізнитись, скажімо, із збиранням та переробкою 
і на цьому багато втратити. Тим-то суворе дотримання всього агротех
нічного комплексу вирощування льону є вирішальною умовою одер
жання високого врожаю волокна і насіння. 

Варто відзначити, що наші льонарі слідкують за станом грунту 
протязі всього вегетаційного періоду, дбають про те, щоб у ньому бу 
вдосталь поживних речовин, щоб посіви були чисті від бур'янів. 

Особливого значення надаємо завершальному етапові боротьби за 
врожай — збиранню. Адже недарма в народі кажуть: «кінець — справі 
вінець». 

Багаторічний досвід показав, що найдоцільніше збирати льон у фазі 
ранньої жовтої стиглості, тобто коли стебла і головки мають ясно-
жовте забарвлення. Зібраний у цю пору льон дає волокно найкращої 
якості. 

Вибраний машиною льон колгоспниці в'яжуть у снопки, які в сонячну 
погоду ставлять у дво-, триярусні кіпки. Перевозять на тік його вранці 
або у вечірню пору і відразу вимолочують молотаркою. 

Найбільш відповідальним у переробці льону є розстилання та виле
жування соломки, коли стебла льону перетворюються в тресту — сиро
вину для одержання волокна. Як відомо, якість продукту в значній мірі 
залежить від своєчасного розстилання і вчасного зняття трести. Важли
во з цим впоратись за сухої погоди, тобто у серпні. 

Переробляємо льон на волокно у своєму господарстві. Для цього 
у нас є і потрібні переробні машини, і досвідчені майстри по переробці 
льону. З переробкою, як правило, справляємося вчасно і зразу ж зда
ємо готову продукцію на приймальний пункт. 

Льон для нашого господарства — це одно з джерел прибутків І кол
госпного достатку, це культура, яка за невеликих затрат дає високі ДО* 
ходи. У 1966 році, наприклад, який був не зовсім сприятливим для льо
ну, кожен гектар його дав господарству понад 1300 карбованців д< 
ходу. 

На кожен людино-день, затрачений на вирощування льону, при; 
15 карбованців 

Льон — старовинна поліська культура, і зрозуміло, ш# їй у Н 
приділяється велика увага. 

Тепер значно підвищилася культура землеробства на Поліссі, роз
ширився набір культур у господарствах. Так, ще недавно на наших по
лях не було цукрових буряків. Пригадую, скільки було суперечок, КОЛИ 
я запропонував взятись за вирощування цієї культури. 

— Де ти бачив, щоб на наших землях вирощували цук 

2 А . Герасименко 



Обійди село, чи знайдеш їх на присадибних ділянках,— переконували 
одні. 

— Хочеш, щоб рік пустувала земля, то сій буряки,— докоряли інші. 
А дехто просто кепкував: 
-— То не що інше, як витівки Герасименкові. 
А говорили так люди тому, що не враховували, як зросла у нас 

культура землеробства, підвищилась родючість поліських грунтів. 
Цукрові буряки ми посіяли і не каємось, адже не менше як по 200 

центнерів коренів з гектара ще не збирали жоден рік. А в 1965 році 
одержали по 220 центнерів. Приміром такий же мали врожай і в на
ступному тисяча дев'ятсот шістдесят шостому. І хай цукрові буряки за 
доходами і поступаються перед тим же льоном чи навіть картоплею, 
але ж і вони потрібні в господарстві. Частину з них ми вивозимо на 
цукрозавод, а частину використовуємо на корм худобі. І цим збагачує
мо раціон. У господарстві, як кажуть, все пригодиться. 

Що ще можна розповісти про наше землеробство? Земля наша, ко
лись скупа, завдяки зусиллям і праці хлібороба стала джерелом багат
ства і достатку. Погляньте, як зростають наші доходи від землеробства. 
Якщо у 1960 році вони становили 265 тисяч карбованців, або всього 
40 процентів усіх доходів господарства, то в 1965 році — вже 529 тисяч. 
Майже така ж сума доходів від землеробства надійшла до громадської 
каси в 1966 році. 

Підвищення родючості грунтів дало можливість значно збільшити 
виробництво продуктів землеробства, насамперед зерна, і на цій ос
нові забезпечити дальше підвищення продуктивності громадського тва
ринництва. Нині тваринництво — одна з провідних високоприбуткових 
галузей у господарстві. Якщо, скажімо, п'ять років тому, в 1961 році, 
тваринництво давало 400 тисяч карбованців доходу, то у 1966 році — 
800 тисяч. Уже в 1965 році на кожні 100 гектарів ріллі в артілі було ви
роблено по 380 центнерів молока і по 66,5 центнера м'яса у живій ва
зі. В 1966 році колгоспні тваринники добились ще вищих виробничих 
показників. На 10 центнерів збільшили виробництво молока, а м'яса 
одержано по 71,6 центнера на 100 гектарів угідь. 

Можуть зауважити, що ж ви, мовляв, зростанням доходів вихваляє
тесь. Держава закупівельні ціни підвищила на продукти рільництва і тва
ринництва — от і зросли доходи. До певної міри це так. І ми, хлібороби, 
Завдячуємо партії за її турботу. Господарство тільки від підвищення за
купівельних цін одержало 111 тисяч карбованців доходу. Цю турботу 
партії трудівники нашої артілі сприйняли як заклик працювати краще, 
шукати і вводити в дію нові резерви. Адже ж головним джерелом зрос
тання доходів є підвищення врожайності культур і продуктивності тва
ринництва, інтенсифікація виробництва в усіх галузях нашого госпо
дарства. 



Про все це я розповідав учасникам семінару. Розповідав . 
надокучив, мабуть, своїми цифрами, ще, чого доброго, подумають і чі 
не вихваляється тут перед нами Герасименко. Ми ж, мовляв, за досаі 
дом приїхали, а він нам усе цифри та показники. Але ж у кожній циі 
рі наш розум і труд вкладено, вони налиті вогнем людського сорс 
Цифри — це показники нашого багатства, достатку. Назву ще одну ЦИІ 
ру, цифру, яка вінчає нашу працю за рік, визначає розмах нашої госі 
дарської діяльності. 

1 200 000 карбованців. Такий доход одержала наша артіль у 1965 р< 
ці. Що про неї скажеш? 

В артілі близько 600 працездатних колгоспників, таким чином, КОМ 
ний з них за рік поклав у громадську касу щонайменше дві тисячі кар" 
бованців, крім вартості продукції, що не підлягає реалізації. Хіба Це 
не показник високої продуктивності праці землероба, уміння брати ІІД 
землі все, на що вона здатна? 

Про те, як досягли успіхів, як боролися за високі врожаї, зростали 
і багатіли, й хочу розповісти. Бо це не просто статистика, а справжній 
літопис «Всесвітнього Жовтня», літопис життя колгоспників. 

ПРОСТІР 

їй, 
ю 

II-

Є події, що не лише надовго зберігаються в пам'яті людській, вЛ» 
й знаменують собою певну віху в літописі нашого життя. Багато їх. 
І серед них для нас, трудівників села, особливе місце займає борозне 
вий Пленум ЦК КПРС 1965 року. Пригадую, як синім квітневим надио 
чір'ям зібрались комуністи, сільські активісти. Вони прийшли з полія і 
ферм, прийшли, щоб сказати своє слово з приводу того, що ось уже 
кілька днів приковувало їх увагу, викликало багато думок і почуттів 
про заходи, накреслені в рішеннях Пленуму ЦК КПРС по піднесенії 
сільського господарства. 

За дорученням партійного бюро розповів я присутнім про рішен
ня Пленуму. Власне, люди і до цього були добре обізнані з ними, ТІЙ 
що прийшлось говорити конкретніше, про те, які ж перспективи від
криваються перед нашим колгоспом, про вигоди, які одержить наше 
господарство, як зростуть доходи і як це позначиться на оплаті праці, 

Їро ті невідкладні завдання, які слід нам розв'язати, шД£ практично 
еретворити в життя ці важливі рішення. 

Після доповіді першим попросив слово ветеран нашого колгосп, 
комуніст Петро Леонтійович Кошарний, людина гарячої вдачі і тваре 
зого розуму, який багато бачив на своєму довгому віку. Він — оди 
а тих, хто ділив у селі куркульські землі, був ініціатором організац 
колгоспу* 
вя 
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Важко переоцінити значення рішень Пленуму,— просто почав 
промову Петро Леонтійович.— Бо, як мені здається, збулося те, 
досі не вистачало в нашому колгоспному житті, а не вистачало 

чи не найголовнішого: нам говорили — ви господарі, а з нами не зав
жди рахувались, не завжди зважали на нашу думку, на те, що доціль
но І що недоцільно робити. І дуже добре, що партія нарешті сказала 
нам, колгоспникам: ось те, що потрібно державі, а все інше робіть 

к, як цього вимагають інтереси справи, ви — господарі і вам видні-
ч, як краще господарювати. 

Ви господарі і вам видніше»... Цими словами рядовий комуніст ви-
-в наболіле, те, що здавна хвилювало колгоспників. Постійне втру-

в господарські справи, командування зверху, що сковувало іні-
у і творчість сільських трудівників,— все це негативно відбивало-
справах колгоспних. 

правді, скільки разів проголошувалось: принцип планування зни-
ЇДИНО правильний принцип. Коли ж доходило до діла —- вказівка, 

ість конюшини чи люпину — культур, які здавна вирощувалися на 
Іоліссі і завжди давали добрі врожаї', треба сіяти кукурудзу, причо

му сіяти не 300 гектарів, як це ми, виходячи із наших умов і потреб, 
'•редбачали, а всі 600. І марні наші докази та заперечення. 

Тільки 600! Така вказівка. 
А де ж ініціатива знизу? Колективна думка? 

ч це вже минуле, та все ж приведу такий приклад. У 1964 році 
і вирішив залишити півтора поля конюшини, на 200 гектарів 

збільшити площу кормового люпину. Причому, плануючи, виходили з 
глибоких економічних розрахунків. За будь-яких умов конюшина в нас 
**ае 35—40 центнерів сіна з гектара. Та ще ж якого! Чай справжній, а 
і сіно. Вітамінний корм. А люпин? 200—250 центнерів на зелений корм. 

якщо врахувати користь, яку приносить він як сидерат,— у грунті 
шишається така ж кількість поживних речовин, як при внесенні 20 

гною на гектар, то стане зрозумілим, яке велике значення лю-
наших-г' землях. Кукурудзи ж вирішили посіяти 300 гектарів, 
плани повідомили виробниче управління. Сподівались — там 

тать на думку нашу. А вийшло навпаки. Довелось довгенько до-
дити та переконувати, що саме так, як плануємо, вигідно і госпо

дарству, і державі. Не дивлячись на те, що докази сприймались без 
особливого ентузіазму, ніхто категорично не заперечував. Мовляв, ви 

"одарі і робіть, як знаєте. 
",о ж, думаю собі, спасибі вам на доброму слові, та й зробили по-

своєму. Посіяли насамперед те, що передбачали: потрібну площу ку
курудзи на силос, одне поле конюшини, люпину 200 гектарів на зеле
ний корм на розораних невггддях, 50 гектарів кукурудзи на зерно, 

о був вдалий набір кормових культур за всіма ознаками, за врожай-

тонн 



ністю та й за поживними якостями. Добре попрацювали наші рільн, 
ки, щоб одержати високий урожай цих культур, створити для громад 
ського тваринництва міцну кормову базу. 

А коли осінь прийшла і наше господарство зайняло перше місце 
по заготівлі кормів, тоді вже нас не звинувачували, а, навпаки, в п, 
клад ставили. На кожну корову було заготовлено тільки силосу по 
тонн —- найбільше в районі. 

Та справа не тільки в центнерах та кормових одиницях, а в повно
цінності кормів. І справді, до чого призвело надмірне захоплення ку
курудзою та цукровими буряками на корм? Та до того, що в кормово 
му балансі багатьох господарств переважали корми, бідні на білон. 
А без достатньої кількості в кормовому раціоні білка не можна 
одержати високих надоїв молока і добових приростів живої ваги 
тварин. 

У зв'язку з цим, хочу сказати слово про кормовий люпин. Здавна ві
домо, що ця культура за вмістом білка не поступається перед коню
шиною, а з гектара посіву дає у два-три рази більше білка, ніж зла
кові. Говорю я про це тому, що був час, коли на Поліссі кукурудза 
навіть люпин витіснила. 

Нічого таїти, було таке і у нас. У 1963 році, а рік то був важкий, 
посушливий, у кормовому балансі у нас саме і переважали кукурудзя
ний силос та цукрові буряки. Причому за кількістю кормів було вдо
сталь, а от надої різко зменшились, знизилась жирність молока, 
разд, що вчасно схаменулися і в раціон на кожний кілограм цукро
вих буряків почали додавати 150—200 грамів лучного сіна, кормові 
буряки, червону моркву, збільшили норму грубих кормів, стали суво
ро нормувати підгодівлю тварин кухонною сіллю з розрахунку 10-—15 
грамів на кожну кормову одиницю. 

Розповідаючи про це, знову повертаюсь до питання про господар
ську доцільність у плануванні, про те, що, складаючи план кормови
робництва, ми виходили з потреб тваринництва у кормах, з того, що 
може дати гектар землі. І справді, навіщо сіяти, як вимагали районні 
організації, 600 гектарів кукурудзи, якщо і з 300 гектарів при високій 
агротехніці можнсГ зібрати те, що нам потрібно. Так і вирішили сіяти 
350, з них 300 гектарів на зелений корм та 50 гектарів на зерно. З ці
єї площі артіль зібрала зеленої маси приміром стільки, скільки пла
нувало управління мати з 550. / зерно добре вродило. По 50 цент
нерів мали на гектарі. Теж значно більше, ніж планувалося. Справа 
не в площах, а в агротехніці, в урожаях, тобто в умінні взяти з гек
тара як можна більше продукції. 

А хіба не так було з плануванням заготівель сільськогосподарської 
продукції? Плани доводились без врахування конкретних умов і мож
ливостей кожного господарства. Не існувало і твердих норм здачі про-



дукци з гектара, а наші розрахунки і господарські потреби часто-гус
то взагалі не брались до уваги» 

Уже ввійшло в систему: на початку року планують одне, а осінь 
прийде — починається стара пісня. Виконає артіль план продажу дер
жаві зерна чи іншої продукції, а їй додатковий доводять. «Треба, он 
у сусідів ваших не гаразд з планом. Підсобіть». Звісно, хто ж проти 
цього, та лихо в тому, що це позначалося на економіці на
шої артілі. 

Причому, як правило, терпіли від такого, з дозволу сказати, по
рядку планування передовики. Плани продажу всіх видів продукції до
водилося підвищити, після їх виконання передовики виконували ще по 
кілька додаткових планів. І ніякої тобі дяки. Одна шана і тим, хто пра
цює сумлінно, одержує високі врожаї та має високопродуктивне тва
ринництво, і тим, хто звик «задніх пасти». Коротше кажучи, грубо по
рушувався ленінський принцип матеріальної заінтересованості: краще 
попрацював, більше виробив — більше й одержуй. 

«Далі так господарювати не можна»,— сказала наша партія на сво
ему березневому Пленумі і накреслила конкретні заходи заохочен
ня трудівників полів і ферм у збільшенні виробництва зерна, техніч
них культур, молока, м'яса, у зміцненні економіки громадського гос
подарства. 

План, твердий і непорушний на кілька років вперед,— ось що по
кладено в основу заготівельної політики. Не тільки голова і керівни
цтво колгоспу, а й кожен колгоспник знає, скільки і чого потрібно ви
робити у 1966—1967 роках і так аж до 1970 року, скільки належить 
продати продукції понад план і що від цього маємо одержати. Така 
система заготівлі сільськогосподарських продуктів розв'язує руки тим, 
хто Тх виробляє, створює умови для розвитку Ініціативи і творчості 
колгоспників. 

Нам, людям, які безпосередньо займаються виробництвом, видні
ше, скільки чого сіяти, щоб забезпечити виконання плану продажу дер
жаві сільськогосподарської продукції і задовольнити потреби в ній 
колгоспників та господарства. 

Подбала партія про те, щоб кожне господарство було зацікавле
не не тільки виконати, але й перевиконати план продажу зерна, кар
топлі, цукрових буряків, льону. За продану понад план продукцію — 
винагорода — підвищені ціни! 

Що це дало господарству, людям? Розповім цифрами і фактами, 
розпоа]м устами самих колгоспників. Адже рішення Пленуму обгово
рювались на наших зборах, на яких йшлося про наслідки господарюван
ня за рік у нових умовах. Довелось докладно розповісти про те, скіль
ки передбачали і скільки одержали зерна, скільки продали його 
державі. 



Ланковий механізованої ланки по вирощуванню картоплі, Герой Соціалістичної Праці 
Олексій Якович Дмитренио 

Артіль продала державі 336 тонн одної пшениці понад план, 
ра, на яку в минулому ніхто не звернув би уваги, хіба що сказали б 
план перевиконано на стільки процентів. Бо як за плановий, так і над 
плановий продаж зерна ціна одна — 85 крб. за тонну. А тепер зовсі 
Інше. За продану пшеницю до колгоспної каси надійшло 43680 карбо 
и.інців основної плати та 22 тисячі карбованців додатково за надпла 

овий продаж. Вигідно? Безперечно. 
К Це п'ять нових тракторів можна придбати,— не витримав, що( 

не висловити своєї радості, наш бригадир тракторної бригади Васил 
Федорович Лисенко. 

Велику вигоду одержали колгоспи від підвищення цін. І на 
зборах я назвав цифру, яка викликала велике задоволення всіх наши 



спників,— 111 тисяч карбованців — таку суму одержав колгосп 
додатково від підвищення закупівельних цін. 

Скільки ж за цю суму можна придбати техніки, добриві А якщо до 
цього додати, що у нас, приміром, половина грошових доходів іде на 
оплату праці колгоспників, то вийде, що тільки на кожний людино-день 
(у нас грошова оплата праці) припадає додатково близько ЗО копійок. 

Партія робить все, щоб рік у рік зростало виробництво зерна, м'я-
молока, щоб зростали і міцніли наші колгоспи, і дуже добре ска-

Шйш з приводу цього наш прославлений механізатор Олексій Дмит-

- Слухав я оце доповідь, думав над цифрами, які називались тут, 
^ тим, що накреслив Пленум, і від душі хочеться сказати: спасибі 
>і, Партіє рідна, за піклування про нас. І хочеться так попрацювати, 
' І Партія сказала нам: «Спасибі вам за працю вашу}» 

эаще, мабуть, і не скажеш. 
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ЯК ДБАЄШ, ТАК І МАЄШ 

іедалеко від Анисова є село Лукашівка. Там був колгосп імені Чер-
яхівського. Артіль, як артіль. Здавалося б, і люди такі ж, як і в Ани-

і землі нічим не відрізняються від наших, от тільки справи у лу-
ців їдуть куди гірше, ніж у «Всесвітньому Жовтні», 

ікщо, скажімо, в 1958 році у «Всесвітньому Жовтні» з кожного гек-
і одержали по 15 центнерів зерна, то в артілі імені Черняхівсько-
- педве по 7 мали. Удвічі нижчі збирали урожаї картоплі і льону, 

это менше надоювали молока. 
- Допоміг би серйозно сусідам своїм,— сказав якось мені секре-
•мкому партії.— Незручно якось — сусіди і так відстають від вас. 

^ ми завжди допомагаємо,— не зрозумівши, про що веде се
кретар, відказую йому.— І сіяти допомагаємо, і в жнива наші люди 

"мини там, навіть плани часом за них виконуємо... 
Т%оно й було. Прийшла весна. Ми вже давно обсіялись, а лука-
ісе ще приміряються, ніяк не візьмуть розгону. Шлемо туди свої 
ти, своїх сівачів. Та що сівачів — і насіння позичаємо, і врожай 

>вти допомагаємо. Як правило, своїми кормами догодовуємо їх 
іобу. Що ж, думаю, ще від нас треба? 
— Не про це мова, Андрію Степановичу,— веде далі секретар.— 

Приходила до мене делегація лукашівцїв. До вас хочуть приєд
натись, 

—• То хай ідуть і просять колгоспників. Думаю, що всі погодяться 
А потім були збори, на які лукашівці всім колгоспом прибули. І всі 

і ОДИН голос: прийміть у свою родину. Отак з двох колгоспів став 



один. Мені раніше частенько доводилось бувати в колгоспі імені Чор 
няхівського, але бувати наїздами, а тепер треба розібратись у спра 
вах глибше, докопатись, в чому причина низьких урожаїв, низької про* 
дуктивності тваринництва. Адже ж за площами і умовами артіль бу 
ла такою ж, як і наша. 

І ось разом з тодішнім агрономом Федором Петровичем Дюкичем 
переглядаємо звітність, аналізуємо агротехнічні заходи, і нам стає зро
зуміло, в чому причина відставання лукашівців. Бо й справді, звідки 
братись урожаям, якщо тут на гектар (а землі бідні — піски та cynic 
ки) вносили по 5 тонн органічних добрив, в два рази менше, ніж в Ани 
сові. Ми сіємо ранні ярі за два-три дні, а лукашівці і за тиждень но 

( справляються. Зволікають тут і обробіток посівів, і збирання урожаю. 
— Важкі, несвідомі у нас люди,— виправдовувались тодішні ко

рівники.— Що з ними вдієш? 
Приєднались до нас лукашівці влітку, і треба було відразу за всо 

братись і в той же час виділити головне. А що головне? Насамперед 
треба було вселити в них віру в те, що вони можуть подолати відста
вання, взятись за піднесення культури землеробства. Лукашівці зне
вірились у тому, що вони можуть зробити свої землі родючими, і 
ферми високопродуктивними, жити заможно. Адже на трудодні во
ни одержували, як кажуть, «копійки» і «грами». От і подались лука
шівці хто куди: одні в місто на заробітки, інші зайнялися власним гос
подарством, вишукували додаткові джерела заробітків. Та ми й не 
винили лукашішів. Бо свідомість, про яку говорили лукашівські ке
рівники,—то важливий показник, але, крім свідомості, колгоспнику 
треба ще й мати що їсти і в що одягатись. Лукашівцям сказали: бу
дете сумлінно працювати — матимете гроші і хліб. А поки що кожно
го місяця одержуватимете аванс. 

— Нам його уже не раз обіцяли, так що ми не дивуємось,— ви
гукнув хтось з лукашівців. 

— Не повірив. Нічого, прийде час — переконаються,— думаю собі, 
і як же здивувалися лукашівці, коли через місяць після об'єднан

ня всюди висіли оголошення (зробили це навмисне), де повідомлялось, 
І що такого-то дня у бригадах і на фермах колгоспники повинні одер-
» жати аванс. 

У Лукашівку приїхало два касири з відомостями і грішми. Приїха
ли і сказали: «Одержуйте аванс за минулий місяць». Причому вида
вали на кожний вироблений день щось близько десяти карбованців (у 
старих цінах), суму, якої лукашівці не знали і при остаточному розра
хунку. Скажу, враження від цього справді велике. Хто чесно працю
вав, дивись, відразу одержав 250—300 карбованців, а хто з недові
рою до цього поставився, тільки пожалкував про себе. Пожалкував 



хто, 

ПЛОІ 

ба 
ми 

І, мабуть, подумав, що у «Всесвітньому Жовтні» слів на вітер не ки
дають. Треба за розум братись. 

І що б ви думали? Другого дня уже ніхто з лукашівських бригадирів 
по ходив, як досі, попід вікнами і не вигукував: «Чому не йдеш на ро
боту? Сонце он ген де, давно пора» (досі тут це було звичкою). Те-
ор, ще ні світ, ні зоря, а люди вже на бригадному дворі. І до 
ригадира: 

осилай, Іване, куди потрібно. 
їли всі, навіть ті, кому вже за віком відпочивати можна, і ті, 

як за рятівний мур, ховалися за лікарську довідку. Відразу діло 
П І Ш Л О на лад. Було це в жнива, лукашівці дружно і організовано пра
цювали. Про допомогу й мови не було. 

От що означає матеріальна заінтересованість. От що значить, коли 
Л Ю Д И повірили і самі взялись як слід за діло, взялись з енергією, із 
авзяттям, бо були впевнені: за працю свою вони мають гарантовану 

оплату. А коли людина вірить, упевнена, вона й працює, сил не шко-
дус, вся віддається ділу. 

Укрупнення! Саме життя продиктувало нам цей важливий органі-
"чий захід. Після об'єднання у «Всесвітньому Жовтні» подвоїлась 

В всіх угідь, в тому числі орних земель. В господарстві тепер 
п'ять великих ферм. Є де розвернутись, є де застосувати могутню 
техніку, раціональніше використати добрива, розмістити культури, ши
роко запровадити передові прийоми праці. 

Зросло господарство — збільшилось турбот у правлінців, підвищи
лась відповідальність у партійної організації, у кожного комуніста. Тре-

' було в перший же рік домогтись, щоб лукашівська земля та фер-
і давали високі доходи, щоб лукашівці не були утриманцями анисів-

ців, а працювали на себе самі, тобто щоб відділок колгоспу Лукашів-
ка був рентабельним. 

Але як цього досягти? Нелегку взяли на себе «ношу» — відсталу 
артіль. Треба було, щоб анисівські колгоспники одержували не нижчі 
заробітки, ніж досі мали. Інакше — невдоволення і справедливі доко
ри: «Чого це ми повинні своїм заробленим ділитись з лукашівцями? 
лай самі про себе подбають». 

Самі подбайте про себе. Ми поки що беремо вас на утримання, 
авансуємо. Але за аванси ці треба буде розраховуватись. У нас прин-

«як дбаєш — так і маєш, що заробив, те й одержуй», 
'ому відразу після об'єднання розробили детальні плани і заходи, 
юпомфгою яких лукашівський відділок повинен був одержати пев

ні врожаї кожної культури, певні надої молока, і в які строки, чим їм 
потрібно допомогти. 

1959 рік по лукашівському відділку запланували зібрати по 12 



центнерів зернових з гектара. Що для цього треба? А для цього пот
рібно було, по-перше, у короткі агротехнічні строки провести всі ро
боти від підготовки грунту до збирання врожаю; по-друге, посіяти 
тільки сортовим насінням високих репродукцій, збільшити норми орга
нічних і мінеральних добрив. На кожний гектар планували внести по 
10 тонн органічних добрив. 

— На папері все можна,— сказав один з лукашівських колгоспни
ків.— Скільки живемо, то більше п'яти не вносили. 

— Від того, що запишемо на папері, урожай не підвищиться,— 
пояснив я. Значить треба виконати те, що накреслено. 

І знову скептична посмішка і неприховане недовір'я. Треба було пе
реконати лукашівців. Тому вже з осені створили механізовану брига
ду по заготівлі торфу на добрива, почали широко використовувати 
його на підстилку на фермах, заклали торфогнойові компости. Всі ор
ганізаційні заходи, вся виховна робота були спрямовані на те, щоб пе
реконати людей, що все залежить від них, тобто від їх роботи, щоб 
кожен зрозумів: «зробиш — матимеш». 

Є таке мудре прислів'я: «Дай землі, то й вона тобі дасть». І 
; Ц Є П р а В И Л Ь Н О Д Л Я б у Д Ь - Я К И Х г р у н т і в , ТО Т И М б І Л Ь Ш е Ц Є С Т О С У Є Т Ь С Я п о 
ших бідних поліських. Ось уже десять років, протягом яких на Поліс
сі були посухи та інші несприятливі явища, але менше 20 центнерів зер
на і 150—160 центнерів картоплі з гектара колгосп «Всесвітній Жовтень» 
не збирав. 

Розповім ndb такий прикрий випадок, який примусив нас багато над 
чим замислитись. Щось років з десять тому третя бригада, яку очо
лює досвідчений хлібороб і вмілий організатор Іван Романович Гор
лач, взяла зобов'язання виростити по 200 центнерів картоплі з гекта
ра на площі більше як 100 гектарів. Частину площі посадили по пре
красному для цієї культури попереднику — люпину, що йшов після 
озимої пшениці. Чого кращого? Крім того, внесли по 40 тонн гною та 
по центнеру азотних добрив на гектар. Посадили в кращі строки. Схо
ди були дружні. 

— 200 центнерів буде з гектара,— запевняв бригадир. 
А коли зібрали, засмутився. Ледве по 140 натягли. Не виї 

зобов'язання. 
В чому ж справаї — непокоїмося всі. А тут якраз до колгоспу при

їхав науковець з Українського науково-дослідного інституту земле
робства. Ми його й попросили, щоб допоміг розібратися. Уважно 
іислухав він кожного з нас, висловив свої думки, а потім порадив зро
бити аналіз грунту. Запросили спеціалістів з Чернігова. І що ж вияви 
"ося? На площ/, де посадили картоплю, і так було багато азоту, а мі 

е внесли гній і азотні добрива. «Передали, як кажуть, К У Т І 
замість користі — шкода, 



Еприклад наведено для того, щоб показати, як важливо знати 
З якими маєш справу. 1 справді, подивитися на наші землі — 
щ ніякої різниці між ними. А коли зробили обслідування зе-
иявилося, що грунти різні і підхід до них має бути різний. Кол
іс грунтові карти, на яких зазначені типи грунтів, показані їх 

механічний склад та агрохімічні особливості. Тепер ми знаємо, на 
яких площах яку краще культуру сіяти і скільки добрив вносити. По-
науковому підходимо до використання земель. 

«Дай землі, то й вона тобі дасть» — це стало правилом в нашій 
Артілі. Так, без достатньої кількості добрив не можна було б одержа
ти високі врожаї на Поліссі, а всі розмови про родючість грунтів, про 
наукове ведення господарства були б просто пустими розмовами. 

Вплив добрив на підвищення врожайності хотілося б проілюстру
вати такими двома прикладами. Є у нас механізована ланка, яка виро
щує картоплю без затрат ручної праці. Очолює її досвідчений меха
нізатор, Герой Соціалістичної Праці Олексій Якович Дмитренко. Три 
роки ланка вирощує картоплю за новою технологією, і за ці три роки 
менше ніж по 200 центнерів бульб з гектара механізатори не збира
ли* Були роки і по 220 накопували. 

А запитайте у Олексія Яковича, що є вирішальним в одержанні 
такого високого врожаю? Він, не вагаючись, відповість: «Добрива». 
У 1963 році на свою 50-гектарну ділянку вони вивезли 2 тисячі тонн ор-
ганічних добрив (торфокомпостів), тобто по 40 тонн на гектар, і одер
жали по 200 центнерів з гектара. Наступного року внесли лід картоп
лю по 50 тонн добрив на гектар і урожай підвищився до 221 центне
ра. В останні роки ланка вносить не менше як по 50 тонн тільки орга
нічних добрив. І не зважаючи на не зовсім сприятливі умови, урожай 
збирають високий. Ланка поставила перед собою завдання виростити 
у 1967 році по 250, а то й по 260 центнерів бульб. 

Іван Овсійович Вареник теж очолює механізовану ланку по виро
щуванню картоплі. Вони добре опанували нову технологію вирощуван
ня цієї культури, от тільки добрив вносили менше — 30—35 тонн на 
гектар І урожай, звичайно, був на 25—ЗО центнерів нижчий, ніж у лан
ці Дмитренка. 

Наш колгосп — це справжня фабрика зерна та картоплі. А все то
му, що велику увагу приділяємо удобренню полів, рік у рік збіль
шуємо виробництво та внесення в грунт органічних і мінеральних 
добрив. 

Признатись, і у нас питання про добрива у свій час стало дуже гост-
ІО і, як лукашівцям, здавалось нерозв'язаним. Ніхто не заперечував 

\х вирішальне значення у підвищенні родючості грунтів. Але де взя
ти погрібну їх кількість — от задача, над якою бились не один рік. 

953 році у господарстві вивозилось на поля 18 тисяч тонн органіч-



них добрив, а це ледве-ледве по 5 тонн на гектар припадало, це вла 
не те, що одержували від нашого, тоді ще малочисельного тварин
ництва. Потім почали використовувати на добрива торф. Норми доб
рив зросли, а ефективність нікудишня. Чому? Виявилося, що на полі
ських грунтах внесення чистого торфу мало впливає на підвищення 
врожайності культур. 

Звертаємося за порадою до вчених, і вони радять компостувати 
торф з гноєм, гноївкою та іншими добривами. 

Торф компостуємо з гноєм, бурти заливаємо гноївкою і обкладас-
мо землею. Через деякий час торф добре розкладається, поживні ро 
човини в ньому переходять у легкорозчинні форми. Влітку торф з ' 
возимо у тваринницькі літні табори і використовуємо як підстилку в 
загонах. Тут він вбирає сечу, перемішується з гноєм, і добриво 
готове. 

Біля кожного тваринницького приміщення обладнали сечозбірник* 
Від кожної корови за рік можемо одержати майже 2,5 тонни гноїв
ки. А це 58 кілограмів азоту, 29— фосфору. Скільки це треба купи
ти мінеральних добрив? — 2—3 центнери. 

Останнім часом що не рік, то все більше й більше виробляємо 
органічних добрив. У 1961 році виробили добрив у два рази більше, 
ніж виробляли чдо 1953 року. Тепер щорічно вносимо на поля 40 ти
сяч тонн добрив — в середньому по 11 тонн на гектар. Крім того, сіє
мо бобові культури — люпин, горох тощо, які нагромаджують у грун
ті велику кількість азоту та інших поживних речовин. Всі ці заходи 
сприяють підвищенню родючості грунтів і збільшенню виробництва 
зерна, картоплі, кормів тощо. 

Як правило, враховуючи тривалість післядії добрив, щороку удоб
рюємо 3—4 поля сівозміни, вносимо в середньому по 30 тонн орга
нічних добрив на гектар. 

Але мати велику кількість добрив — це ще не все. Треба їх з най
більшою ефективністю використати, щоб одержати найбільшу відда
чу» подумати про розміщення культур у сівозміні. Не проста це спра 
ва, і недарма й понині в народі ходить мудре прислів'я: «Хліб по 
хлібу сіяти — ні молотити, ні віяти». Недавнє непомірне, нічим не ви
правдане захоплення кукурудзою та горохом призвело до того, що 
в окремих господарствах і справді хліб по хлібу сіяли, до порушення 
сівозмін. I дуже добре, що Партія вчасно на березневому Пленумі 
ЦК КПРС застерегла від такого свавільного поводження з сівозміна
ми, надала широкий простір ініціативі господарів землі. 

Виходячи з досвіду, знання природних і економічних умов, хлібо
роби артілі особливу увагу приділяють виробництву зерна. Майже дв 
треті посівних площ у господарстві займають зернові. Провідні куль 
тури — озима пшениця і жито. У 1965 році озимі вирощували нш 



1100 гектарах. У порівнянні до попереднього року площа їх зросла на 
220 гектарів. 

З чого ми виходимо? Насамперед з досвіду, з господарської до
цільності. Звернусь до звітності, до результатів урожайності. 

1959 рік — в середньому з гектара артіль зібрала по 20,6 центне
ра пшениці, жита—по 18, а ще через рік з кожного гектара одер
жали по ЗО центнерів пшениці, більше ніж по 20 центнерів зібрали 
жита. I, нарешті, рекордний урожай озимої пшениці — по 34,5 цент
нере приніс нам 1965 рік. 

Озима пшениця — основна продовольча культура, і, зрозуміло, 
їй — наша увага. Вона розміщується у нас у сівозміні після найкра
щих попередників — конюшини, кукурудзи на силос, однорічних трав; 
сіємо тільки високоврожайний сорт Миронівська 808 насінням висо
ких репродукцій. 

Всі посіви озимини навесні неодмінно підживлюємо мінеральними 
добривами. Високий рівень агротехніки, багатий досвід дають можли
вість за будь-яких умов одержувати по ЗО центнерів пшениці, не менш 
ЯК по 20 центнерів жита. 

Другою провідною культурою в господарстві є картопля. Садимо 
її близько 350—400 гектарів. Картопля вибаглива щодо попередників 
І родючості грунтів. Щоб одержувати високі врожаї картоплі, у нас 
на Поліссі слід вносити великі норми органічних добрив. Це й зрозу
міло, бо вони не лише забезпечують рослини потрібними поживними 
речовинами, а й поліпшують фізико-хімічні властивості грунтів, спри
яють посиленню мікробіологічної діяльності. Під неї вносимо по 40 
тонн органічних добрив на гектар. В останні роки, як правило, 
під оранку, а також під час садіння безпосередньо в гнізда вносимо 
ще й мінеральні добрива в середньому по 2,5—3 центнери на 
гектар. 

Найбільший ефект ми одержуємо від внесення під картоплю тор
фогнойових компостів. А виготовляємо їх просто: компостуємо торф 
а гноєм, додаючи фосфоритне борошно, попіл та гноївку. Наш бага
торічний досвід показав, що 40 тонн торфокомпостів дають 50, а то 
й 60 центнерів приросту врожаю картоплі. 

Належну увагу надаємо і зеленим добривам, зокрема люпину у 
поєднанні з мінеральними добривами. Причому люпин використовує
мо на добрива в чистих посівах і як післяжнивну культуру. Важко пе
реоцінити значення зелених добрив у нас на Поліссі. Вони різко під
вищують родючість супіскових грунтів, збагачуючи їх на аізот та ор
ганічні речовини. В артілі ми не один рік провадили досліди по вияв
ленню впливу зелених добрив на врожай картоплі. І щоразу наслід
ки були разючі. Від заорювання 20—22 тонн люпину на гектар приріст 
урожаю картоплі становив 50—т60 центнерів на гектар. Це показує, 



од 
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що люпин як добриво не поступається за своєю ефективніст 
гноєм і компостами. 

Запровадження передових агротехнічних прийомів, зокрема пра
вильної системи удобрення картоплі, нової технології її вирощування, 
дає можливість за будь-яких умов одержувати щонайменше по 200 
центнерів бульб з гектара. Це звичайний урожай, який можемо одер
жувати рік у рік. 

Головним в організації землеробства, підвищенні його культури е 
правильні сівозміни, які дозволяють найбільш раціонально викорис
товувати наявні сільськогосподарські угіддя. Я не випадково на цьо
му наголошую, бо ж, як відомо, був час, коли сівозміни в 
грубо порушувались. Був такий гріх і в нас. За останній час .т.п «о 
то зробили, щоб виправити цей недолік. Складаючи польові сівоз 
ни, а їх у нас дві, ми насамперед запровадили таке чергування кул. 
тур, яке ставить кожну з них у найбільш сприятливі умови. Розміще 
ючи певну і&ультуру в сівозміні, ми враховуємо те, що не кожна 
рослина витрачає однакову кількість води, не всі культури забирають з 
грунту однакову кількість поживних речовин для утворення врожаю, 
по-різному вони реагують на забур'яненість полів тощо. 

І справді, хіба можна вирощувати, скажімо, озиму пшеницю, не 
зважаючи на її шкідників. Якщо сіяти пшеницю по пшениці два-три 
роки підряд, то врожаю високого не жди. 

Колгосп наш об'єднує два села — Анисів і Лукашівку. У кожному 
з них — окремий відділок. У зв'язку з цим і запровадили дві польові 
сівозміни: в Анисові — восьмипільну, Лукашівці — десятипільну. Сіво
зміни цілком відповідають умовам господарства, завданням йог 
шого розвитку, правильному поєднанню всіх галузей виробни 
ловне — прагнемо суворо дотримуватися чергування культур 
возміні. 

У десятипільній сівозміні культури розміщені у такій послідовнос
ті: перше поле — люпин; друге — озимі культури; третє поле —- к 
курудза; четверте — ярі зернові з підсівом конюшини; п'яте — коню 
на; шосте—озимі; сьоме — картопля; восьме — льон, зернобобові 
в'яте—озимі; десяте—цукрові буряки, кормові коренеплоди. 

У восьмипільній сівозміні дотримуємося такого чергування: 
поле — люпин; друге Щ озимі, картопля; третє — льон, коре 
четверте — ярі зернові з підсівом багаторічних трав; п'яте — багатч. 
річні трави; шосте — озимі; сьоме — люпин, вико-горох; восьме — озим 

Великого значення надаємо ми і системі удобрення полів 
іирішальне значення в піднесенні родючості грунтів. Вона 
заходи по регулюванню реакції грунту, зокрема вапнування 
та гіпсування солонцюватих земель. 

І 

у СІ-



іастосуванні добрив ми виходимо з того, щоб вони найповні-
ористовувались у сівозміні зерновими та технічними культура-

сновну масу органічних добрив ми вносимо під попередники ози-
ОІ пшениці та під просапні культури — картоплю, цукрові буряки, а 

Ікож під льон. 
Вносимо добрива як під зяблеву оранку, так і навесні під перед-

осівну культивацію, а мінеральні — під оранку, а також під час сів-
и та при підживленні. 

Запроваджуючи систему удобрення полів, наші рільники врахову-
також умови, які сприяють найкращому використанню добрив, 

іищенню врожаю: глибину оранки, догляд за посівами, снігозатри-* 
ня тощо. 

Важливе місце у кормовому балансі займає в нас кукурудза. Час-
на її (не більше 20 процентів) іде на зерно, а решта — на силос та 

•лений корм. Зрозуміло, недооцінювати цю культуру було б вели-
господарським прорахунком. 
і, власне, як можна зневажати її, коли вона навіть на Поліссі доб-
ебе зарекомендувала і за правильної агротехніки завжди дає до-
високі врожаї зерна і зеленої маси. 

Розповім зокрема про посіви кукурудзи на зерно. Ось уже кілька 
ків з гектара збираємо по ЗО—40, а то й по 50 центнерів зерна, 
окремі ланки збирали й більше. Це ланка Олександри Черківської, яка 

отири роки тому на двадцятигектарній ділянці одержала з кожного 
ектара по 90 центнерів зерна кукурудзи. Та хіба тільки окремі лан-

прославились майстерним вирощуванням високих урожаїв цієї 
•ьтури? Вся бригада, яку очолює досвідчений хлібороб Іван Рома-
ич Горлач, збирала з гектара по 72 центнери сухого зерна. 
Як же досягли такого врожаю? Яку агротехніку застосовували? Це 

"тильний вибір ділянки і вчасна якісна підготовка грунту, чітке до
дання інших вимог агротехніки. Головне ж — це добрива. Прига-
, що дівчата ланки Черківської, як тільки взяли зобов'язання, від-

азу почали заготовляти добрива. У заметіль і осінню сльоту дівчат 
ожна було бачити в полі. То вони вивозять і складають у бурти гній, 

'^реставляють снігозатримні щити. Гною та компостів вони внес-
зсь більш як по ЗО тонн на кожний гектар, протягом літа росли-

двічі підживили — вперше аміачною водою, вдруге і— супер-
іосфатом. 

Досвід ланки Черківської взяли на озброєння інші ланки. Щоправ-
і кукурудзу тепер вирощують механізатори без затрат ручної пра-

, а щодо добрив, то вони в усьому наслідують Черківську. Одним 
ловом, кукурудза заслуговує на увагу 'хлібороба. І починається ця 

увага з того, щоб' розмістити її по кращих попередниках. Насамперед 
сісмо її по бурячищу, потім — по картоплі, а іноді — і після озимини. 



Сіємо, звичайно, гібридним насінням, у кращі стр 
робляємо. 

Велике значення для господарювання на науковій основі має ' с т 0 " 
рія полів, яка ведеться в спеціальній книзі. Ця книга стає у великій 
пригоді як для агронома, так і бригадира. В ній записано, коли І (ДО 
було на тому чи іншому полі, яких і скільки вносили добрив, які аг
розаходи запроваджувались, який одержали урожай. Видно, як змі
нюються фізичні і агрохімічні властивості грунтів. І це за багато років. 

«Як дбаєш — так і маєш» — це мудре народне прислів я говорит 
нам, хліборобам, про те, що земля не терпить байдужих, вона аим 
гає до себе Фваги, вміння і досвіду. 

Звичайно,І*не завжди і не все у нашому господарстві йде гараз 
Бувають труднощі і невдачі. Дався нам узнаки рік 1963, ще й як да 
ся! А все через те, що піддались, як кажуть, моді і не все до КІні 
додумали, передбачили. Мова йде про нашу молочнотоварну ферм, 
Без вихваляння скажу, гордимося нею, по надоях завжди були пер
шими в районі. Майже по 3 тисячі кілограмів молока одержували від 
кожної корови. А корів — понад тисячу. По 400 центнерів молока на 
сто гектарів угідь. І раптом надій упав до 1800 кілограмів 

чому справа? — занепокоїлись у керівних районних орга-— В 
нізаціях. 

Що ж трапилось? А трапилось ось що. 
Пішла ото мода широко використовувати на корм цукрові буряки 

Вихваляли їх на всі лади, на основі розрахунків доводили, що за вміс
том кормових одиниць жодна культура не може зрівнятись з цукро
вими буряками. Посіяли 112 гектарів цукрових буряків на корм. І вро
дили вони непогано — по 200 центнерів на гектарі. Заготовили 22 ти
сячі центнерів. 

За кількістю кормів, за наявністю кормових одиниць артільне тва
ринництво було забезпечено не гірше, ніж у попередні роки, а надої 
падали. Причина полягає в тому, що в раціоні соковиті корми, в то
му числі кормові буряки, картоплю, замінили цукрові буряки, а в 
них, як уже потім виявилось, є речовини, які негативно діють на тва
рину. Корови втратили апетит. Тому і впали надої, різко знизилась 
жирність молока. 

У наступному році виправили це становище. Виправили — це не 
значить, що відмовились від використання цукрових буряків на корм. 
Ні, просто розумно збалансували раціон, причому не тільки за пере 
травним протеїном, кальцієм, фосфатами тощо, а й за вмістом кліт 
ковини і полісахаридів, які, як відомо, урівноважують бро 
рубці. 

На кожний кілограм-два цукрових буряків даємо кі 
рудзяного силосу, 200—300 грамів лучного сіна, кілограм кормових 
З А . Герасименко 
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буряків чи гарбузів, стільки ж червоної моркви, тобто культур, бага
тих на вітаміни. Крім того, тварини одержують грубі корми (солому), 
подрібнені та запарені. 

У кормовому балансі свиней цукрових буряків ЗО, не більше 40 
процентів. Решту ж складають зернобобові, силос та концентрати. 

При використанні цукрових буряків на корм обов'язково даємо 
тіаринам потрібну кількість кухонної солі. 

Ме випадково так докладно зупинився на цукрових буряках. Ад
же ж тепер можна почути в адресу цукрових буряків як кормової 



культури тільки осуд, а в деяких господарствах навіть різко скоро 
тили площі цукрових буряків на корм. Не по-господарськи це. Як і ї 
вміло їх використовувати, можна одержати велику користь. 

СТАЛЕВА ГВАРДІЯ 

Не знаю, хто першим назвав так наших механізаторів, та тільки влуч
но сказано, краще, мабуть, і не визначиш їх ролі у колгоспному ви
робництві. Бо й справді, немає такої ділянки, де б сьогодні не засто
совувались механізми, де б не працювали машини. Де найважче, до 
найскладніше, туди посилаємо механізаторів. А їх у нас немало — по
над 150 чоловік. Армія? Армія, озброєна найновішою технікою. 

Механізація нині у колгоспі — це не тільки трактор з сівалкою чи 
культиватором, та один-два зернових комбайни, як було десять років 
тому. Ні. Це безліч найрізноманітніших машин: різної потужності трак
тори, різноманітні комбайни, десятки електромоторів та інша техні
ка. Все це є в нас на озброєнні. Тільки тракторів працює на фермах 
ЗО, зернових комбайнів —8 , бурякозбиральних —2 та 4 картоплезби
ральних комбайни. Колись перевезення вантажів було вузьким місцем 
у господарстві. Настає, бувало, пора масового збирання врожаю та зда
чі продукції, і починаємо тоді день свій і закінчуємо його одними кло
потами: до кого звернутись, де взяти зайву автомашину? Тепер у нас 
їх близько трьох десятків: кілька саморозвантажувальних причепів, 
бульдозери, тракторні лопати. 

Тепер нікого не здивуєш тим, що рільництво у нас на 98 процен
тів механізовано. Механізовано не тільки підготовку грунту, сівбу, об
робіток посівів та збирання врожаю, машини широко використовуються 
на інших господарських роботах. Механізатори взяли на себе те, пре 

І що, скажімо, три-чотири роки тому й гадки не було, про що тільки 
мріяли та сперечались. Хіба не так було, скажімо, з тією ж картоплею 
чи цукровими буряками? 

— Як без нас, жінок, та картоплю вирощувати? Глузуєте, Андрію 
Степановичу,— звела на мене здивований погляд ланкова Марія Чо
біток, коли я чотири роки тому завів мову про створення механізо
ваної ланки по вирощуванню цієї культури без затрат ручної праці. 

До речі, так думала не одна Марія. Більшість людей, які багато ро
ків гнули спини, як кажуть, віру втратили, були твердо переконані, ЩО 
це вихваляння та й годі. 

— У людей же виходить, а чим ми гірші за них? Давайте попробус» 
МО,'—доводив я. 

— І справді, чому б не взятись? — поділяв мої думки Олексій Яко
вич Дмитренко. 
8* 
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Він і очолив першу механізовану ланку. Почали з ділянки в 50 гек-
арів, потім — 75. А в 1965 році вже обробляли всі 100 гектарів. 100 

гектарів уп'ятьох. Крім Дмитренка, в ланці працюють трактористи Ана
толій Даниленко, Леонід Луговий, Іван Дудник та Михайло Щерба. Во
ни вирощують не лише картоплю, а й цукрові буряки. Раніше таку пло
щу картоплі обробляло щонайменше 30 жінок. Та й урожай не такий 
був. По 214 центнерів бульб зібрала ланка Олексія Дмитренка з кож
ного гектара. Врожай високий і собівартість картоплі куди нижча, ніж 
була досі. 

Легко і просто розповідати, та не так легко, як кажуть, діло ро
бити. Скільки недоспано ночей, скільки передумано, діла переробле
но тим же Дмитренком та його товаришами, доки нову технологію 
опанували. Треба було не просто опанувати нову технологію, а й підібра
ти відповідні ґрунтообробні машини, випробувати Тх, досконало ви
вчити агротехніку, крім того, економістом стати. Так що одним тіль
ки «хочу», «прагну» успіху не доб'єшся. 

Якщо раніше про те, де, як і чим сіяти в першу чергу, думав го
лова артілі і агрономи, то тепер до цього не байдужий і ланковий, той 
же Дмитренко, та й всі інші члени його ланки. Хлопці добре знають, 
що врожай залежить від того, де й чим посієш. Тому ще з осені во
ни наполягали, щоб під майбутню плантацію виділити кращі землі. За
ходила мова про насіння, вони вимагали: «Нам тільки сортове давай
те!» Одним словом, зросло у людей почуття відповідальності, почуття 
господаря. 

Тепер всі думають над тим, як врожай виростити високий і щоб він 
дешевше обійшовся. Думають над тим, як краще організовувати пра
цю, найповніше використати техніку. В ланці Дмитренка дотримується 
суворий розподіл праці між механізаторами. Скажімо, тракторист Іван 
Дудник здавна зарекомендував себе неперевершеним майстром са
діння. Він тобі і картоплесаджалку відрегулює — краще й не треба, і 
на потрібну глибину покладе бульби, а машиною так правує, що ряд
ки, Як по шнуру. Він відповідає за цю складну операцію. Леонід Луго
вий та Михайло Щерба проявили себе на міжрядному обробітку. На 
них можна покластися. Ланковий добре знає, що ніхто з хлопців кра
ще не налагодить, не справиться з далеко не другорядною справою — 
-озкиданням гною, як Анатолій Даниленко. 

Отак дружно і злагоджено працює ця ланка. Та це зовсім не оз
начає, що в них все завжди йшло гладко, як по нотах. Ні, були невда
чі, часом хлопці помилялись, але наполегливо і терпляче переборю-
•али труднощі, шукали нових шляхів, добивались свого. Ланка рік у 
рік вирощувала високий урожай картоплі. Причому собівартість К О Ж 
НОГО центнера була найменшою в артілі—1 карбованець 36 копійок. 
Саме за це, за сміливість і новаторство, наш Олексій Якович удосто-



єнии високого звання — Героя Соціалістичної Праці. Він на власному 
досвіді довів переваги нової технології вирощування картоплі. 

І не лише він. В тому ж таки 1966 році за його прикладом картоп
лю і цукрові буряки вирощувала з мінімальними затратами ручної пра
ці ще одна ланка, яку очолює наш досвідчений механізатор Іван Ва
реник. Вона теж добилася високих показників —182 центнери бульб 
з гектара. 

А коли це так, то чого ж чекати та сумніватись. От і вирішили всю 
картоплю та цукрові буряки передати механізаторам. I якщо досі в 
нас здебільшого вирощували цю культуру з мінімальними затратами 
праці, то тепер вирішили повністю механізувати всі процеси праці — 
від лущення стерні до збирання та сортування бульб. 

Можливо, хтось скаже: «I що там мудрого вирощувати картоплю 
без затрат ручної праці». Насправді нелегке це завдання. Готуючись 
до семінару ланкових механізованих ланок, наш агроном Тимофій Ки-
рилович Лисенко, ланковий Олексій Якович Дмитренко і я взяли та й 
підрахували, скільки ж операцій треба виконати при такій технології, 
їх набралося більше тридцяти. Кожну з них треба старанно продумав 
до кожної підготуватись. 

Ось тут і хочеться більш докладно розповісти про саму техноло
гію вирощування картоплі без затрат ручної праці у ланці Дмитренка, 
про те, як він виконує оті тридцять операцій. 

Так от, все по порядку. 
Нова технологія — це насамперед висока агротехніка. Уже стало 

правилом, що площу під майбутню ділянку виділяємо ще з літа лан
кам. Тому відразу ж після косовиці зернових, коли картопля йде піс
ля озимини, поле дискується раз, а ще через тиждень — вдруге. Для 
чого це? Насамперед, щоб визвати проростання бур'янів, та й волога 
в грунті після дискування краще зберігається. А вже потім, у КІНЦІ 
серпня, оремо на зяб. 

Велику увагу приділяє ланка угноєнню відведеної площі. Механі
затори самі вивозять у поле торф, готують компости, вносять їх з 
розрахунку 50, а то й більше тонн на гектар. Все це роблять машинами. 
Крім органічних, вносять ще й мінеральні добрива. Наприклад, у 1965 
році на кожний гектар внесли по 2 центнери гранульованого суперфос
фату безпосередньо в гнізда. 

Садять картоплю картоплесаджалкою за схемою 70X30 на глиби
ну 12—14 сантиметрів. Це забезпечує достатню густоту рослин на 
гектарі — 40—42 тисячі кущів. Особливо ретельно слідкують механі
затори за прямолінійністю рядків, бо від цього залежить якість всьо
го комплексу механізованого вирощування — міжрядного обробітку І 
збирання врожаю. Тому садить картоплю Дмитренко с< 
стер прямолінійності рядків Іван Дудник. 



Після садіння настає найвідповідальніша пора у вирощуванні кар-
.оплі — обробіток та догляд за посівами. Правильний обробіток дає 
можливість створити сприятливі умови для розвитку рослин і форму
вання високого врожаю. З чого складається система обробітку в лан
ці Дмитренка? Це боронування, міжрядне розпушування та заходи 
по боротьбі з шкідниками. В ланці дотримуються обов'язкового пра
вила — після садіння, на другий-третій день, заборонувати посіви. І так 
аж три рази до появи сходів. Виявляється, що внаслідок такого боро
нування знищується до 80 процентів бур'янів. 

Після того як на плантації чітко визначаться рядки, приступають до 
розпушування міжрядь: спочатку—на глибину 14—16, а дал і—на 
12—14 сантиметрів. Причому, щоб знищити бур'яни не лише в між-

Рряддях, але й у ряднах, в агрегаті з культиватором досвідчений ме
ханізатор пускає борони. Коли рослини досягають 18—20 сантиметрів 
заввишки, кущі підгортають тракторним підгортачем КОП-2,8П. Така 
система догляду дає можливість протягом усього вегетативного пе
ріоду тримати посіви в чистому від бур'янів стані аж до збирання 
врожаю. 

Переважну частину площі картоплі збираємо картоплезбиральни
ми комбайнами. А ланка Олексія Яковича всю картоплю збирає ма
шинами потоковим методом. Викопану картоплю прямо з поля дос
тавляють на сортувальний пункт КСП-20. Тут бульби перш за все очи
щаються від різних домішок і сортуються за фракціями. Крупні буль
би продаємо державі, а дрібні — на корм худобі. Достатня кількість 
техніки, добра організація збиральних робіт дає можливість протягом 
трьох тижнів впоратися і з цим, колись найбільш трудомістким проце
сом вирощування картоплі. 

До цього варто додати, що нині за новою технологією в нашому 
господарстві картоплю вирощують на всій площі. 

Як бачите, не така-то проста справа нова технологія. Вона вимагає 
• І д механізаторів багато знань, ініціативи, винахідливості. Та справа 
пологшується тим, що в нас є досвід ланки Дмитренка. Є необхідна 
техніка. Тільки навесні цього року колгосп одержав нові чудові трак-
ори та інші машини. Одним словом, все є для того, щоб з честю впо

ратись із механізованим вирощуванням картоплі та інших просапних 
культур. Тепер все залежить від людей, від тих, хто взявся за цю 
праву. 

Так що цього року в нашому господарстві всі площі картоплі та 
цукрових буряків вирощують механізатори. Постає питання: чому це 
тало можливим? Коротко можна відповісти так: тому, що в село 

прийшла нова досконала техніка і технікою цією оволоділи освічені 
ЛЮДИ) ЯКІ правильно її використовують. І справді, взяти хоча б боро
ни. Здасться, прості знаряддя. А в умілих руках вони майже повністю 



знищують бур'яни. Завдяки вмілому користуванню цим знаряддям 
у 1966 році всі площі картоплі, кукурудзи не знали ручного обробітку. 
А культиватор? Теж ніби нескладне знаряддя. А в новій технології ви
рощування просапних культур без нього не обійдешся. Міжряддя роз
пушуємо на різну глибину, залежно від стану грунту і погоди. Це спри
яє доброму розвитку рослин. Одним словом, всюди пошуки, творчість. 

Так от про пошуки, про творчість. Ще недавно, скажімо, щоб роз
кидати на гектарі 40 тонн гною, доводилось цілий день працювати 
двом-трьом чоловікам. А на ста гектарах? Сотні з вилами в руках не 
розгинали спини. А якість яка? Чисто тобі як у прислів'ї: «Де густо, а 
де й пусто». Тепер один гноєрозкидач за день на 20, а то й на 25 г 
тарах встигає рівномірно розкидати добрива. До речі, у нас чотири 
таких гноєрозкидачі, три з них сконструювали і виготовили наші кол« 
госпні винахідники. 

Та хіба тільки гноєрозкидачі? Сіно чи солому скиртувати — теж с. 
ціальні машини. Траншею чи канаву викопати — для цього у госпо-

Ідарстві також знайдуться машини. 
...Механізація і послідовна інтенсифікація — ось головний шлях під

несення сільськогосподарського виробництва. Так сказано у Програмі 
нашої партії. А потім гортаю сторінки Ленінського тома і читаю, що 
чудеса техніки повинні піти в першу чергу на перетворення виробни
цтва найбільш загального, такого, що займає найбільше людей, най 
більш відсталого — землеробства. Писані вони Іллічем через рік піс
ля перемоги Великого Жовтня. Вдумуюсь у прочитане, - осягаю нами 
здобуте і в пам'яті знову зринають рядки з Програми партії: «Меха
нізація вивільнює багато робочої сили для інших галузей народного 
господарства, робить сільськогосподарську працю більш кваліфікова
ною, тим самим істотно наближаючи її за характером до індустріаль
ної». Читаю і думками переношусь на поля і ферми наші. 

...Поля. Куди не глянеш — всюди машини. Це й найновіші і найріз
номанітніші марки тракторів, починаючи від потужних, призначенні 
для меліоративних робіт, ДТ-54, яких у нас більше десяти, ДТ-54 М 
невеличкий ДТ-14, «Беларусь» та інші. -Ж 

Головне,, що більшість наших тракторів та інших машин відлові^, 
ють поліським умовам. Так, трактор ДТ-54М пристосований для оран
ки та передпосівного обробітку грунту, сівби та збирання зерноіих 
культур і картоплі, трактор ДТ-54МБ — незамінна машина для оранки 
на заболочених землях. Є в нас два трактори ДТ-40. Це машина за
гального призначення. Трактори ДТ-24— найбільш придатні для між
рядного обробітку просапних культур, а також широко використовую
ться на різних транспортних роботах. 

Проте той набір тракторів та знарядь, який .~м«^ ш?шяпш и*' 
повністю відповідає умовам Полісся. Враховуючи те, що в цій 



евеликі оброблювані ділянки, нам потрібні машини менших розмірів, 
.обто маневреніші і економічніші, ніж ті, що є. Треба мати і спеціаль
ні зернові комбайни, призначені для збирання в /мовах Полісся. Пот-

ібні і спеціальні знаряддя для виконання гідромеліоративних та зем-
яних робіт. 

У нашій артілі широко використовується на добрива торф. А добу
вати його доводиться все ще примітивним способом. Оскільки і на
далі зростатиме в ньому потреба, то слід мати відповідні торфодо
бувні машини. 

А такі машини, як картоплезбиральний комбайн та льонокомбайн 
К-7, потребують дальшого удосконалення. 

Рівень механізації в артілі досить високий. Це дає можливість вчас-
і високоякісно виконувати всі польові роботи. Із сівбою ранніх куль-

ф управляємось за 3—5 днів. Урожай збираємо за декаду. А площ 
зернових у нас чималенькі —1830 гектарів. Що допомагає? Насампе 
ред достатня кількість тракторів, комбайнів, лафетних жаток та іншої 
збиральної техніки. Це головне. Але ж можна мати багато машин і ла
ду їм не дати. Ось тут і допомагає широке впровадження на сівбі, і 
особливо на збиранні, передових прийомів праці. На весняних роботах 
кожний тракторист, кожний агрегат має маршрут, погодинний графік. 
Тракторист знає, де і що має робити сьогодні, завтра, скільки треба 
заборонувати чи посіяти. Кожна хвилина на обліку. 

У причорноморських степах, на Одещині, зародився чудовий по-
"Чн швидкісників. А у доброго почину, як кажуть, хороші крила. Діз-

авшись про нього, анисівські механізатори обговорили його, на все 
зважили, що не підходить, відкинули. Так з'явились в Анисов і свої 
•швидкісники. 

Хто з наших механізаторів добивається найвищих показників? Трак-
рист Іван Титаренко. Зяб оре — замість 7 гектарів за зміну дає 

9—10. На збиранні зернових теж дві норми. Та хіба тільки Титарен
ко? У нас важко знайти механізатора, особливо в гарячу пору, який 

не виконував змінного завдання. Правило: «Не залишай поля до-
, поки не виконаєш змінного завдання» — стало законом для всіх. 

Якщо в 1960 році виробіток на умовний трактор становив 2,8 (не 
•)Ше 2,9 гектара), то вже за останні три роки, включаючи 1965 рік, 
зріс до 4 гектарів. Можна назвати ще одну цифру — це собівар-

гектара тракторних робіт. І цей показник у нас рік у рік знижує-
| та ще й як! Від 5 карбованців 46 копійок у 1960 році до 4 кар-

ованців 97 копійок у 1965. І заслуга тут, я не боюсь перебільшити, 
насамперед наших механізаторів, які майстерно працюють і ефектив
но використовують техніку. Той же тракторист Титаренко своїм 
ДТ-54М виробляє щороку по 900 гектарів. Не відстає і його напарник 
Григорій Клюка. Олексій Даниленко, наприклад, на Т-75 протягом ос-



Комбайн Михайла Сіроша у повній бойовій Г0тД 
ності — можна виходити в поли, 

танніх трьох років менш як по 1200 гектарів не виробляє. А комбай 
нери наші! Теж по півтори норми за сезон дають. 

А тваринництво! Ферми наші — це справжнє індустріальне МІСТІЧ-
ко. Чому містечко? Та тому, що своїм зовнішнім виглядом і благоуст
роєм воно справді схоже на впорядкований квартал. У два ряди 
стоять красиві цегляні приміщення. В центрі — водонапірна башта. Обп 
біч сріблястими стрічками стеляться асфальтові доріжки. Ферми об" 
саджені деревами. А коли над селом спустяться вечірні сутінки, над 
містечком спалахують сотні електричних ліхтарів. 

Що ще можна еказати про артільні ферми? Вони не гірші, а пш ш 
чому кращі, ніж в інших господарствах області. Поголів'я рік у рік 
зростає, і по продуктивності йдемо вгору. Приведу кілька покални-



Комбайн Михайла Сіроша у повній бойовій готов 
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кі і . Ось дані за 1953 рік. Що було тоді на наших фермах? Мали тися
чу голів велико? рогатої худоби, з них корів всього-навсього 200. Сви
ней —300—400 та кілька сот овець. Ось і все наше тваринницьке гос
подарство. Все це поголів'я ледь-ледь розміщувалось у глинобитних, 
критих соломою, похилених і перекошених трьох-чотирьох хлівах. 
А надої? Якщо одержували від корови 1000—1100 кілограмів молока, то 
це вже було добре. 

А нині ж як? Худоби маємо у три з половиною рази більше, ніж 
було тоді. Одних корів тепер стільки, скільки було тринадцять років 
тому всього поголів'я. І корови ж які? Чистопородні сименталки. На
дої — 2500—3000 кілограмів на корову. Що ж дають наші ферми? На 
кожну сотню гектарів угідь виробляємо 380—390 центнерів молока, 
близько 70 центнерів м'яса. Ферми артільні — справжнісінька фабри
ка м'яса, молока та іншої тваринницької продукції. Фабрика не тільки 
тому, що виробляє ці продукти. За характером виробництва — це ін
дустріальне підприємство. І той, хто був у тваринницькому містечку, 
мав нагоду переконатися у цьому. 

Пригадую, проводили якось у нашій артілі одноденний семінар тва
ринників. Були на ньому керівники господарств, зоотехніки, механі
затори, свинарі, доярки, чабани. Заходимо на свиноферму. Приміщен
ня світле, чисте. І відразу запитання: 

— Скільки голів свиней тут? 
— А це хай відповідають господарки,— показую на дівчат, які сто

ять поруч у білосніжних халатах. 
— Свинарки? — з недовірою перепитує хтось з гостей. 
— Тисяча голів,— відказує старша з них Галина Молибога. 
— А скільки вас тут працює? 
— Двоє. Я та моя подруга Олександра Герасименко,— представ

ляє вона свою подругу. 
— Удвох тисячу голів доглядаєте?! —аж вигукнув хтось від здиву-

я. і просить розповісти все по порядку, як це вони справляються. 
— А що розповідати, краще вам покажемо. Це переконливіше,— 

відповідає Галина.— Включи, Сашо, рубильник,— просить вона свою 

Їодругу. 
Чується тихий шум моторів, легенький скрегіт трансмісій. Ось на 

підвісній дорозі з'явилася навантажена кормами вагонетка. Галина від
криває люк — і корм полився у годівницю. 

За півгодини всю тисячу голів встигаємо нагодувати,— пояснює 
Молибога. 

— А очищаєте приміщення як? 
— На жаль, чисто в приміщенні так, що показати нічого, то я вже 

розповім,—пояснює та ж Молибога і знову каже своїй подрузі вклю
чити Іншого рубильника. Свинарка розповідає, що за допомогою скреб-



Відгодівельний майданчиМі 

нових транспортерів, які розміщені під ґратчастою підлогою, нечисто
ти видаляються на естакаду, звідки машинами Тх вивозять прямо • 
поле. 

Свинарка! За професією, можливо, і підходить ця назва, але імі 
нився характер роботи. ї ї обов'язки полягають у тому, щоб контро-
лювати роботу механізмів, регулювати Тх. 

З великим інтересом оглядали учасники семінару і наш кормоцех* 
Тут всі процеси приготування кормів від початку до кінця механізо» 
•ані. Водій розвантажує корм, що йде на переробку у бункер, розта
шований під навісом з зовнішнього боку приміщення, і через повний 





МАС иже в іншому кінці одержуй готові корми. І не просто готові, а й 
яблгечені дріжджами, різними мінеральними домішками. 

Отак одна свинарка вирощує за рік до тисячі голів свиней на м'я
со. Ще зовсім недавно до такого поголів'я ми ставили не мало-не ба
гато - -15 , а то й 20 жінок. 

А хіба не так на молочнотоварній фермі чи на відгодівельному 
ункті великої рогатої худоби? Приміщення добротні, світлі, бетоно
вії годівниці, механічні роздавальники кормів, автонапувалки, скреб

кові транспортери для очищення приміщення. Всюди машини, електро
двигуни. 

Є звичка у мене, давня і незмінна, вставати дуже рано і — на 
форму. 

Чого це ви, Андрію Степановичу, в таку рань? — іноді ка
жуть.— Відпочивали б краще. Адже ж вчора допізна працювали. 

Воно-то так,— відповідаю моїм доброзичливцям,— але ж що 
•и скажете, повертаючись після першої годівлі, коли сонечко підіб'є
ться, вже напрацювавшись, а я тільки-но встану? Ледарем назвете. Та 
моні сором буде й за сніданок сісти. 

І хоч розмова ця була жартом, але в ній багато правди. Щоб зна
ти, як почнеться новий день, треба починати його з людьми. 

Так було і цього разу. Схопився разом із сонцем. Разом з дояр
ками поспішаю на ферму. Наздоганяю Ганну Василівну Жук. Десять 
років тому закінчила вона школу і прийшла на ферму. Прийшла, коли 
ще тільки-тільки починали механізацію. І починала вона, як і її попе
редниці. Брала вила, чистила приміщення, потім мила дійницю і почи
нала доїти -—12 корів і кожну з них треба до краплини видоїти — пів
тори години тратила. А потім треба напоїти кожну тварину, роздати 
корми. І так з світанку і до пізнього вечора. Все це було на моїх очах. 
А тепер поки Ганна Василівна прийшла, приміщення вже очищене. Це 
зробив механізатор. Доярка прямує у кімнату відпочинку. Тут пере-
о д я г а с т ь с я в білий халат і — до корів. Тим часом на підвісній дорозі з'я
вилася саморозвантажувальна вагонетка. Доярка звичними рухами роз-
•антажус у годівниці запашний силос. Поруч — доїльні апарати. За 
якусь хвилину вона спритно прилаштовує їх. Починається доїння. 

«Доярка.. .» — подумав собі. Щ о спільного з тим, якою вона була 
Дісять років тому? І чому доярка? Це знов-таки людина, яка має спра
ви $ технікою, зі складною апаратурою. Це новий характер праці. 

Тому І називаємо ферми індустріальним містечком, бо виробництво 
продукції тваринництва поставлене на індустріальну основу. 

Чий • цьому заслуга? Звісно, насамперед тих, хто постачає селу нову 
•КНІмУі"" Працівників промислових підприємств. Багато зробили вони, 

їм н Г н і м ш і і а останні роки, щоб полегшити працю хлібороба, перетвори
ти 11 • р!вИО0идність праці індустріального робітника. І справді, тепер 



Як же не вирощувати на Поліссі конюшину, коли вона дає по 230—250 центнерів 
зеленого корму з гектара, та ще й якого кормуі 

важко, а точніше неможливо знайти такої галузі, навіть ділянки в и р о б 
ництва, де б не застосовувалася техніка. І ми, трудівники села, завжди 
сповнені почуття глибокої вдячності нашому робітничому класу за тур
боту про розвиток сільського господарства. В цьому — справжній п р о я в 
все міцніючого союзу робітничого класу і селянства. 

Та не менш важлива заслуга і тих, кому доручили найскладнішу тех
ніку,— наших трактористів і комбайнерів, електротехніків і монтерів. 
Чуєте, скільки нових, у минулому незвичних для села, професій? А коли 
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розібратись, то кожен механізатор, де б він не працював,— у полі чи 
не фермі ,—має справу з технікою, з електрикою. Механізатор — це 
новлтор, борець за технічний прогрес у сільському господарстві. 

Очолює нашу сталеву гвардію Василь Федорович Лисенко. Йому вже 
за сорок. Більше двадцяти років працював трактористом, був комбайне
ром, опанував ще кількома суміжними професіями. Працюючи, закінчив 
технікум механізації' сільського господарства. Невтомний раціоналізатор 
І винахідник. Треба щось складне розв'язати, якийсь пристрій скон
струювати до нього: подумай, Василю Федоровичу, і він неодмінно 
вробить. Був час, важко було придбати заводського гноєрозкидача. 
Як же бути? Не до лиця ж у віці двадцятому та дідівськими методами 
працювати. Довгенько ламали механізатори разом з своїм бригадиром 
голови, але зробили. І тепер у нас свої, до р'ечі, не гірші заводських, 
і мог розкидачі. Не вистачало в господарстві картоплесаджалок з туко
висівними апаратами. А хіба можна садити бульби без внесення в гніз
да мінеральних добрив? І знову виручили механізатори, наші інженери. 

Між іншим, поки що немає в артілі свого інженера. Та незабаром 
будуть. Троє механізаторів навчаються в Українській сільськогосподар
ській академії на факультеті механізації та електрифікації сільського 
господарства. По закінченню всі повернуться у рідний Анисів і всім 
ДІЛО знайдеться. 

Та механізація — це не тільки полегшення праці хлібороба, підви
щення її продуктивності. Найголовніше завдання, яке ставить наша пар
тія перед працівниками сільського господарства, можна коротко сфор
мулювати так: «При найменших затратах виробляти більше продукції». 

•

це завдання без механізації виконати неможливо. 
Ось довідка бухгалтерії, в якій йдеться про собівартість зерна, кар-

ОПЛІ, молока і м'яса. Що впадає у вічі? Що не рік, за окремими В И Н Я Т 

К А М И , то все менші затрати на одиницю продукції. Чим це пояснити? 
Мабуть, що рівнем механізації. Порівнюю. Беру лерший-ліпший, скажі
мо, 1962 рік. Центнер зерна господарству коштував 2 карбованці 89 ко
пійок. Замість 20 центнерів зерна з гектара, як передбачали планом, 
одержали 18, очищення і навантаження провадили вручну. А в 1965 році 
«ородній урожай зерна становив більше 21 центнера, до того згадані 
Процеси були повністю механізовані. ( от результат. Собівартість цент-
морл — 2 карбованці 10 копійок. А якщо зважити, що валовий збір його 
становив понад 45 тисяч центнерів, то виявляється, що в порівнянні 
• 1962 роком колгосп заощадив понад ЗО тисяч карбованців. 

Та Хіба тільки зерно? Ще разючіші показники маємо по інших куль-
Турах та галузях виробництва. Візьмемо одну з провідних в артілі куль
тур — картоплю. Знов-таки приведу приклад з ланки Героя Соціалістич
ної Праці Олексія Яковича Дмитренка. Ланка вирощує цю культуру без 
ІІТрвТ ручної првці, за винятком хіба що перебирання насінного мате-



ріалу і сортування (процеси, на яких не можна ще обійтись без ручної 
праці). Центнер картоплі, вирощеної' ланкою Дмитренка, обійшовся 
1 карбованець 36 копійок. А в 1966 році ще менше — 1 карбованець 
21 копійка. 

В ланках, де в 1966 році вирощували старим способом, де, власне, 
не було можливості застосувати механізований обробіток, він коштував 
З карбованці. В цілому по господарству собівартість становила 2 карбо
ванці 53 копійки. 

До чого все це ведеться? Майбутнє за комплексною механізацією 
сільськогосподарського виробництва. І ми вже стали на цей шлях, стали 
міцно. Стали, щоб іти далі, щоб поряд із комплексною механізацією 
запроваджувати вже автоматизацію окремих процесів. Дещо в цьому 
напрямку вже робиться. Автомат і напівавтомат незабаром прийде на 
наші ферми і поля, в інші галузі виробництва. До цього нас кличуть, зо
бов'язують рішення XX Ш з'їзду КПРС, величні завдання, що стоять пе
ред трудівниками села в цьому п'ятиріччі. 

ЯКЩО ЛЮДИ ВІРЯТЬ... 

Признатись, ота моя перша зустріч з колгоспниками, коли мене 
обрали головою, які замість того, щоб поспішати на артільне поле, 
прямували в Чернігів на базар, оті гнівні слова вдови: «А хто ж дітей 
моїх годуватиме та зодягатиме?» назавжди запали в серце. Знав я, не 
відмовиш нашим людям у свідомості високій, в ентузіазмі революцій" 
ному. Адже ж у тяжку воєнну годину і нелегкі роки післявоєнної від
будови вони ні сил, ні праці не шкодували, щоб тільки відродити кол
госп, більше давати країні продуктів харчування. І всім, чим багата наші 
артіль, чим славиться вона сьогодні, ми зобов'язані їм, невтомним тру
дарям землі, активним і свідомим будівникам нового життя. 

Висока свідомість — характерна риса радянської людини. Та на од
ній свідомості, на одному ентузіазмі далеко не підеш, бо, як учив нас 
великий Ленін, не на голому ентузіазмі будується комунізм, а з допо
могою ентузіазму на особистій заінтересованості. Великим прорахун
ком було порушення ленінського принципу особистої заінтересованості. 
А кому від цього шкода? Насамперед громадському господарству, на
шій державі. Хіба не про це свідчить гіркий досвід тієї ж Лукашівки, де 
грубо порушувався принцип матеріально)' заінтересованості, врожаї 
збирали низькі і ферми давали мало продукції, артіль відставала. А по
тім об'єднались лукашівці з анисівцями. Одержали платню люди раз, 
другий і по-іншому почали до роботи в колгоспі ставитись, працювати 
на повну силу. Згодом і врожаї збільшилися, продуктивність ферм 
пішла вгору. 



Цей приклад наочно показав, як діє принцип матеріальної заінтере
сованості людей у наслідках своєї праці. Тобто від того, як ти працюєш, 
який твій внесок у громадське господарство,— таку і плату маєш. «Ти 
колгоспу — колгосп тобі» — отакий практичний принцип лежить в основі 
оплати праці в нашій артілі. Як же він здійснюється? 

Відомо, що ще недавно єдиною формою оплати праці у колгоспах 
і трудодень, на який видавалась певна сума грошей і натура; зерно, 

ОВОЧІ та інші продукти. За останній час у багатьох колгоспах все ширше 
запроваджується грошова оплата. Яка ж з них ефективніша? Звісно, та, 
ЩО найбільше відповідає інтересам колгоспу і колгоспників. Якщо вихо
дити з цього, то я завжди стояв і стою на грошовій формі оплати. 
Чому? 

Як було у нас раніше? Десь раз на рік, а було це, приміром, у дру-
'у півріччі, коли розпочиналась масова здача сільськогосподарської 
ідукції, колгоспникам видавали аванс грішми і натурою. Видавали 

його, виходячи з норм виробничо-фінансового плану, на фактично ви
роблені у першому півріччі трудодні. А решту? Решту після закінчення 
року. От і гадають керівники, гадає колгоспник, що ж він матиме після 
остаточного розрахунку в кінці поточного чи на початку наступного 
року. І що ж виходило? Здебільшого аванс був фактичним розрахунком, 
особливо це стосувалось натуральної оплати, тому, що система, а це 
таки була система додаткових планів, приводила до того, що колгосп 
змушений був у рахунок виконання цих планів здавати і ту частину 
зерна, картоплі та іншої продукції, яка мала розподілятись на трудодні. 

І не випадково саме в цей найвідповідальніший період, коли треба 
ебирати врожай, заготовляти корми, закладати основи майбутнього 
врожаю, різко падала трудова активність колгоспників. Господарські 
роботи, як правило, зволікались до пізньої осені, а то й до зими. 
А втрачали від цього знов-таки колгосп і держава. 

А щоб цього не було, потрібна матеріальна заінтересованість, пев
ний стимул. Таким, зокрема, є гарантована грошова оплата праці. В ній 
зацікавлений кожний колгоспник. Його куди більше влаштовує одержати 
зарплату за пророблений рік не на початку наступного року (до того ж, 
невідомо, що одержить), а регулярно, раз на місяць. Він виконав певну 
роботу і, будь ласка, одержуй за неї плату. Зробив більше і краще — 
більше й одержав. Тому колгоспник прагне виконати роботу вчасно, 
Я Л *роякісно. 

елегка то справа впроваджувати грошову оплату праці, навіть у та
кому економічно міцному господарстві, як наше. Нові турботи, висока 
відповідальність покладались на правління. Та це й зрозуміло, бо треба 
було мати відповідний перехідний фонд для оплати, день у день 
контролювати, як виконується план грошових надходжень по кожній 
Гілуші виробництва, шукати додаткових джерел доходів. Але до цього 

добр 
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Чудовий настрій у кращих доярок колгоспу Олександри Баланець (справа) та Олек
сандри Вареник. 

ми заздалегідь і наполегливо готувались. Були в нас і розрахунки! 
Якщо для переходу на грошову оплату праці потрібно було мати близь
ко 600 тисяч карбованців, то перехідний фонд повинен був дорівнювати 
хоч би третині цієї суми. А інакше не було чого й думати про нову 
форму оплати праці. 

Ось коли в артілі було все підготовлено, нагромаджено відповідні 
перехідні фонди на оплату праці, до речі, ці суми в нас зберігаються 
в Держбанку на окремому рахунку, тоді на колгоспних зборах повідо
мили колгоспників. Як сприйняли люди цю нашу пропозицію? Схвально, 
проте з якоюсь настороженістю. Одні сумнівались, що перехід на гро
шову оплату праці позбавить їх натуральної частини, інші висловлювали 
побоювання, що тепер, мовляв, будемо одержувати рік у рік незмінні 
4 А . Герасименко 
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ставки і ні про яке зростання заробітку й мови не може бути. Як і на
лежало, життя спростувало ці сумніви, підтвердило переваги нової си
стеми. 

Було це на початку січня, а рівно через місяць, у лютому, в бригади 
і на ферми виТхали бухгалтери, касири, щоб виплатити колгоспникам за 
місяць заробітну плату. 

Цікаво, навіть радісно спостерігати за цією процедурою. Перша 
'плата. Ось до касира підходить наша знатна свинарка Олександра 
асименко. Той швидко находить у відомості ТТ прізвище, ставить про

ти нього червоним олівцем знак, мовляв, розписуйся і одержуй. Потім 
вправно відраховує червоні купюри, одну, другу, п'яту — більше десяти, 
та ще й кілька дрібніших. 

— Одержуйте на здоров'ячко, Олександро Миколаївно,— вручає він 
зароблене. 

Майже таку ж суму одержала молода телятниця Паша Кравченко. 
Заслужено. Надворі зима, привіси живої ваги у телят, за якими догля
дач Паша, як і влітку,— 750—800 грамів. Дівчата в доброму настрої, 
жартують, сміються, а звідси прямо у сільський універмаг за по
купками. 

Але ось підходить до касира червонощокий парубок. Касир швидко 
відшукує у списку його прізвище і так же вправно відраховує гроші, 
але.,, три п'ятірки та кілька карбованців. Відраховує'! жартує. 

— Не гнівайся, Іване,— каже парубкові,— проїздив десь місяць по 
гостях, то й одержуй. 

Той тільки густо червоніє і, заховавши мізерний заробіток, іде геть. 
Видача зарплати. Здавалося б, що тут особливого? А насправді стіль

ки цікавих розмов не тільки жартівливих, але й ділових доводиться по
чути. Один задоволений, інший нарікає на те, чого не зробив і що від 
цього втратив. Все зводиться до одного: працювати краще, сумлінні
ше. Спостерігаєш за цим і думаєш: ось, вона, справді дійова і наочна 
агітація. 

З чого виходили, встановлюючи грошову оплату? Та перш ніж до-
адно про це розповісти, повернуся все до того ж трудодня, від якого 

дмовились, бо він себе зжив. 
Що ж виходило на ділі? Працювали люди день, що зробили і як 

•робили — це не враховувалось, а день записувався. Закінчився рік, 
обимо підрахунки — трудоднів сила-силенна, як правило, завжди біль

шої ніж плануємо, а віддача яка? Мізерна. 
А чому так? Та тому, що кожний прагне більше заробляти трудоднів. 

ІО чим більше їх, тим навіть за низької оплати трудодня будуть більші 
заробітки. От і з'явились такі шукачі вигідних робіт, де, як кажуть, 
НЄ Пильно І заробітно, тобто там, де більше записують трудоднів, де 
чимось заохочують. Почнеться сінозбирання, охочих — не відіб'єшся. 



Бо й заробітки високі — по чотири, а то й більше трудоднів виробляли, 
а, крім того, на ці трудодні розподіляли 10% від скошеного сіна. По» 
працюєш два-три тижні і річний мінімум трудоднів маєш, і сіна корові 
на всю зиму запасеш. Так само і під час жнив. Ідуть люди, бо вигідно. 
Основна оплата висока і додатково нараховують трудодні за перші дні 
жнив, і зерно, й солома. А спробуй допроситись вийти взимку гній ви
возити чи корм підвезти. Вигоди мало. От і агітуй людину, доводь, що 
це для артілі треба. Тут і дається взнаки недосконалість старої систе
ми оплати. 

Потрібна була нова система оплати, яка б відбивала прагнення шу
кати вигідну роботу, за яко» б колгоспник твердо знав: оце я маю зро
бити, за це одержу таку-то суму. Тому грошова оплата і є найбільш 
досконалою системою оплати праці. 

Що ж таке грошова оплата? Це тверда плата за певну виконану р 
боту. Причому колгоспникові гарантується, що він за будь-яких умо 
матиме певний заробіток і не тільки грішми, але й продуктами. 

В нашій артілі встановлено шість розрядів кінно-ручних робіт — від 
робіт, які не потребують високої кваліфікації, і до складних, де потріб-

- на спеціальність. Чим вищий розряд, тим вища оплата. Так, за всі роботи, 
віднесені до першого розряду, при умові виконання норми виплачуємо 
1 карбованець 29 копійок, а за роботи, віднесені до шостого розряду,— 
З карбованці 46 копійок. Це в рільництві. 

А в тваринництві? Також встановлені норми і розцінки, той же при 
цип: більше і краще зробив — і заробіток вищий. Праця доярок оці
нюється залежно від надоїв. Причому враховуємо умови праці, тобто 
рівень механізації, пору року. На більшості ферм всі процеси механі
зовані. Одна доярка доглядає 15—18 корів. За центнер надоєного мо
лока базисної жирності вона одержує карбованець, а там, де ручне 
доїння (є в нас одна така ферма), доярці за день нараховуємо 2 кар
бованці. Та доярка не лише доїть, а й годує та доглядає корів. За це 
їй окрема плата. Яка? За кожну тварину їй нараховують щомісяця по 
15 копійок. А потім ще й за кожну спаровану корову платимо окремо 
2 карбованці. Отелилася корова, одержали здорове теля, знову доярці 
виплачується 3 карбованці 50 копійок. 

Влітку корови в таборах. Довкола випаси. Хто їх пасе? Звісно ж не 
доярка. Тй і так вистачає роботи. Є для цього пастухи. За кожну корову 
пастухові нараховуємо по 20 копійок. Та це ще не все. По-різному 
можна пасти. Вигнав уранці, покрутив череду навколо табору, де вже 
трава вибита, а не встигне як слід припекти сонце — заганяє у загони, 
а сам у холодок. А спало сонце — знову на пашу. Чи ж можна чекати 
добрих надоїв? Щоб цього не траплялося, організували оплату праці 
пастухів так, щоб вони були зацікавлені. Крім основної плати, нарахо
вуємо за кожний центнер молока по 10 копійок. Знають вони про Ц* 



ПІ 

І череду ганяють, де паша краща, навіть уночі підпасують. Пастухам 
вигідно і артілі прибуток. 

Господарство наше високомеханізоване. Тому до оплати праці меха-
іаторів усіх профілів підходимо особливо уважно. Враховуємо на-

іамперед те, що праця механізатора чи то тракториста, який працює 
у полі, чи моториста на стаціонарі, комбайнера або електромонтера — 
це висококваліфікована праця. Тому і розцінки тут у порівнянні з кінно-
ручними роботами набагато вищі. Тх праця оплачується за встановлени
ми нормами за шестирозрядною тарифною сіткою, і якщо за виконану 
норму на кінно-ручних роботах за першим розрядом платимо 1 карбо
ванець 29 копійок, то на механізованих роботах — 3 карбованці 59 ко-

Ійок. Крім того, є різні види заохочувальної оплати. Так, за роботу 
у перші три-чотири весняні дні оплата збільшується на 25 процентів. 
Або ще: заощадив тракторист пальне, добре зробив діло, і правління 
артілі вирішило нарахувати йому половину вартості цього пального. 
Всіляко заохочуємо перевиконання завдань. 

Отже, всюди на всіх ділянках виробництва намагаємося стимулювати 
•охочувати працівників. Це стосується також і керівних кадрів. 'Зв
ітна плата завідуючого фермою залежить від продуктивності ферм, 

бригадира механізаторів — від роботи трактористів. Зарплата останнього 

Іна третину вища від середньої зарплати рядового тракториста. 
Гарантована грошова оплата в колгоспі — це не експеримент, а жит

тям продиктована необхідність. Центральний Комітет КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР прийняли постанову, яка рекомендує ввести гарантовану 

•

грошову оплату праці колгоспників, починаючи з липня 1966 року. Це 
вияв постійного піклування нашої партії про дальше поліпшення ма
теріального добробуту трудівників села, живе втілення ленінської ідеї 
про матеріальну заінтересованість людини в результатах своєї праці. 
Здійснити цей важливий захід стало можливим завдяки невпинному 
зміцненню економіки колгоспів, особливо після рішень березневого 
Пленуму ЦК КПРС. Запровадження гарантованої оплати праці вимагає 

II керівників колгоспів повсякденно дбати про дальше зростання ви-
бництва продукції, підвищення продуктивності праці, удосконалення 
робництва. 
Значення цього важливого заходу, спрямованого на дальше зміц

нив економіки колгоспів, поліпшення матеріального добробуту сіль-
<ого населення, полягає також у тому, що він знаменує собою докорін-
удосконалення всієї системи розподілу доходів у колгоспах, новий 

№ІД ДО формування фонду оплати праці. Якщо, скажімо, досі ці 
ЖДИ створювались після відрахування коштів до неподільних та інших 
омадських фондів, то тепер колгоспам надано право при розподілі 

С Х О Д І В у першу чергу виділяти кошти на оплату праці колгоспників. 
Крім того, рекомендується створювати в господарстві гарантований на-



туральний фонд розподілу за працею, а також корм худобі колгоспник" 
може одержувати в рахунок гарантованої оплати праці. 

Це дуже важливий захід. Адже коли заходила мова про перехід на 
грошову оплату праці, до речі, так було у нас, у багатьох колгоспників 
виникали побоювання, що вони будуть позбавлені можливості одержу
вати зерно, картоплю, овочі та інші продукти. Даремні побоювання. 

Як це робиться в нашому господарстві? Високі врожаї зернових 
та інших культур дозволяють господарству не тільки достроково вико
нувати основний план продажу й значну частину продукції продавати 
понад план, але й створювати належні натуральні фонди для оплати 
праці. Так, на кожний зароблений карбованець колгоспникам продаєть
ся 800 грамів зерна, 500 грамів картоплі, а також сіно та солома для 
худоби, яка знаходиться в особистому користуванні. 

Одним словом, гарантована грошова оплата праці сприятиме підне
сенню трудової активності колгоспників, підвищенню продуктивності 
праці і добробуту сільських трударів. Вона є важливим кроком до 
здійснення одного з історичних завдань у побудові комуністичного су
спільства — підвищення рівня життя сільського населення до рівня місь
кого. 

Крім основної оплати праці трудівників полів І ферм, ми також ши
роко запроваджуємо різні форми додаткової оплати. Це вже прямо 
заохочення — заохочення більше, швидше і краще зробити, збільшити 
виробництво продукції. 

Почну з механізаторів. Під час збирання зернових чи копання кар
топлі тим, хто працює на цих роботах, заробітну плату нараховуємо за 
зібрані гектари, за намолочене зерно чи викопану картоплю. А щоб 
заохотити людей швидше і без найменших втрат зібрати врожай, 
достроково продати державі сільськогосподарську продукцію, знов-
таки пускаємо в дію всесильний важіль — заохочення. Так, наприклад, 
за кожний зібраний понад план гектар зернових комбайнеру виплачує
мо до основної зарплати ще карбованець надбавки, за зібраний гектар 
картоплі понад завдання—3 карбованці додаткової плати. 

І що ж? Перегляньте наші відомості за час збирання врожаю і ви не 
знайдете механізатора, який би не перевиконав норми. Так на сівбі та 
збиранні, так і на інших роботах. Ось кілька прикладів. У 1965 році 
свинарка Олександра Герасименко тільки в рахунок додаткової оплати 
праці одержала 230 карбованців, майже по 20 карбованців на місяць, 
доярка Галина Дюка —168, а механізатор Олександр Кликов до своїх 
1400 карбованців основної плати одержав ще 252 карбованці додатко
вої оплати. 

Ось ще приклад. Бригаді Івана Романовича Горлача на 1966 рік був 
встановлений план врожаю картоплі 120 центнерів з гектара. Зібрали ж 
картоплярі по 161 центнеру. Понад план накопали 4600 центнерів, з них 



половину розподілили між членами бригади як додаткову оплату. Крім 
того, бригада одержала надпланові врожаї інших культур — кукурудзи, 

ечки тощо. 
А як же заохочуються керівні працівники — бригадири і ланкові, 

керуючі відділками, завідуючі фермами тощо? Вони теж мусять бути 
зацікавлені у виробництві надпланової продукції. Ланкова, яка очолює 
ланку по вирощуванню картоплі, одержує додаткової оплати на 25 про
центів більше, ніж член ланки, бригадир — на одну п'яту більше. А щодо 
агронома та голови колгоспу, то вони одержують додаткової оплати на 
20 процентів більше, ніж одержує бригадир. 

Отже, в артілі всі, від рядового колгоспника до голови колгоспу, ма
теріально зацікавлені в тому, щоб рік у рік зростали врожаї, збільшу
валось виробництво продуктів рільництва і тваринництва, щоб зміц
нювалась економіка колгоспу. На це спрямовані зусилля трудівників 
подів і ферм. Ленінський принцип матеріальної заінтересованості — 
в дії. Оплата праці зростає рік у рік, бо зростають доходи артільні. Так, 
у 1963 році на один людино-день видавали по 2 карбованці 80 копійок, 
а через рік, тобто в 1965 році,— 3 карбованці 61 копійку, і що не рік, 
то вартість людино-дня буде зростати. 

ВЧИСЬ РАХУВАТИ 

Навесні 1966 року в Чернігові проходила республіканська нарада 
артоплярів. І от серед інших промовців виступав на цій нараді і наш 

представник — ланковий механізованої ланки по вирощуванню картоплі 
Олексій Дмитренко. Він розповів, як його ланка запроваджує нову тех
нологію, про агротехніку, які одержує врожаї. А показники в його ланці 
непогані — в середньому за три роки одержано з гектара майже по 
200 центнерів бульб. 

— Проте всі члени нашої ланки,— каже промовець,— невдоволені 
оезультатами своєї праці в минулому році, тому що собівартість одного 
центнера картоплі ще висока — 1 карбованець 36 копійок. У 1966 році 
МИ взяли зобов'язання—на кожному із ста гектарів зібрати не менш 
як по 220 центнерів бульб, а собівартість знизити на 25 копійок. 

Слухав я Олексія і радів за нього. Радів тому благородному почут
тю невдоволення, прагненню добитися ще вищих урожаїв з найменши
ми затратами праці і коштів. До речі, якщо говорити щиро, то собівар
тість картоплі в ланці не така вже й висока, в усякому разі в п'ять разів 
нижча від заготівельної ціни і на 1 карбованець 09 копійок нижча, ніж 
у середньому по колгоспу. Почуття ощадливості, прагнення до знижен
ня затрат на виробництві властиві кожному з нас. А сприяє цьому 
іпровадження госпрозрахунку. 

Заходжу вранці на молочнотоварну ферму. Доярки тільки-но за-



Механізоване навантаження гН0Юі 

кінчили поратись біля корів, зібрались на проході. Привітався з НИМИ 

та й питаю: 
— 51к справи, дівчата? 
— Та було б нічого, коли б не заковика з тією собівартістю,— З І 

всіх відповіла Галина Жук. 
— Це ж про яку ти заковику кажеш? 
— Як про яку? Що над молоком нависла. Он Степан Арсентійозич 

щойно був тут. Такого наговорив, що страх один. Мовляв, не господа
рі ви, «в трубу» колгосп пустите і самі без заробітків залишитесь,— 
гарячилась жінка та так і не сказала що до чого. 

А виявилось ось що. Наш колгоспний бухгалтер Степан АрсвнтІЙО* 
вич Медвідь зайшов на ферму повідомити доярок про те, що у березні 



Механізоване навантаження гною. 



собівартість центнера молока на Тх фермі обійшлася щось у 17 карбо
ванців, на 5 карбованців вище планової. Коли б це було два-три роки 
тому, то, можливо, це так не стурбувало б доярок, які знали тільки 
одне — більше надоїти. А тепер, коли ферму перевели на госпрозра
хунок, вони не можуть залишитися байдужими. Тх тепер турбує і план, 
і собівартість, бо від цього залежать заробітки. 

З того часу, як наші бригади, ферми й інші ділянки господарства 
перейшли на госпрозрахунок, люди ніби переродилися. Кожному до 
всього діло є. Ніхто не пройде повз безгосподарність і безладдя, не 
змовчить, коли помітить, що хтось недбало до діла ставиться або до
пускає марнотратство. 

Раніше, бувало, в тракторну і рільничі бригади не встигали постачати 
різний дрібний інвентар. Іде наряд, а бригадир тобі вимогу: немає відер, 
вил, граблів не вистачає, вози дайте тощо. А тепер обходяться, надовше 
зберігають бригадне майно. Бо все це потім тягарем лягає на бригаду, 
позначається на заробітках колгоспників. 

І я ні на краплину не перебільшую. Якось навесні того ж таки 1966 
року, в переддень виходу в поле, відбулась широка виробнича нарада, 
на якій ще й ще раз переглянули план весняних робіт, як розставлені 
люди. А під кінець слова попросив наш комірник, власне, то було не 
слово, а скарга на бригадирів, які чомусь не забирають з комори відра, 
лопати, мішки та інший дрібний інвентар. 

— Для вас же старався, Василь Кузьмич (це заступник голови кол
госпу), взимку закуповував, а тепер тільки місце займає.' 

— А справді чому? — питаю бригадира першої бригади Миколу 
Дюку, який сидить поруч. 

— Обходимось, Андрію Степановичу. Зібрали та відремонтували все, 
що було, так що виписувати немає потреби,— відказує він. 

Виявляється, що так зробили всі. Здається, дрібниця, але тільки на 
цьому артіль заощадила більше двох тисяч карбованців. 

Госпрозрахунок — прогресивний метод ведення господарства. Вели
ка його, я б сказав, організуюча сила, яка проявляється насамперед 
в тому, що примушує турбуватись про господарство і голову колгоспу, 
і керуючих дільницями, бригадирів, завідуючих фермами, ланкових 
і кожного колгоспника. Скажу більше, без госпрозрахунку, який би до
ходив до кожного, саме до кожного, у бригаді чи на фермі просто жити 
не можна. 

У Директивах XXIII з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку на
родного господарства країни вказується на необхідність всемірно роз
вивати господарський розрахунок. 

Про госпрозрахунок у нас багато говорять, пишуть. Проте приживав
ся він дуже і дуже повільно, часом добрі наміри швидко згасали. Чому? 
Та тому, що до березневого Пленуму ЦК КПРС його не в усіх навіть 



передових господарствах можна було запроваджувати. На перешкоді 
стояли довільно встановлені ціни на сільськогосподарську продукцію, 
які ледве-ледве покривали затрати на їх виробництво, зневажались 
й інші економічні закони. Грішили в цьому, як мені здається, і наші 
учені-економісти, які пропонували виробництву настільки складну і не 
завжди зрозумілу систему лімітних госпрозрахункових завдань, таку 
кількість вихідних звітних даних, що їх важко було запроваджувати 
у життя. От і з'явився такий науковий термін, як «елемент госпроз
рахунку». 

Скажу про свій колгосп. Оті «елементи» запроваджували і 
проваджували планомірно і наполегливо, але доводити його до оста
точних результатів не було практичної можливості. Особливо тоді, коли 
мова йшла про розподіл продукції та остаточний розрахунок, бо в гос
подарстві ще не назріли тоді умови, при яких можна було запроваджу
вати повністю госпрозрахунок. Тому доводилось обмежуватись тільки 
елементами, тобто ми встановлювали і доводили бригадам тверді плани 
по виробництву продукції, сумі доходів, затратах праці, коштів, а коли 
доходило до розподілу, тоді свідомо утримувалися від застосування 
всіх елементів госпрозрахунку. 

Проте навіть елементи госпрозрахунку, як я уже відзначав, пози
тивно позначилися на господарській діяльності кожної виробничої оди
ниці зокрема і в цілому артілі. Бо це прищеплює людям почуття відпо
відальності не лише за ту ділянку, на якій працює той чи інший 
колгоспник, але Й за стан справ у своїй бригаді чи на фермі, в усьому 
колгоспі, примушує кожного шукати і приводити в дію нові резерви 
збільшення виробництва продукції. І колгосп від цього має велику 
користь. 

Приведу хоч би такий приклад з роботи тієї ж таки тваринницьк 
форми, про яку уже йшла мова. В 1963/64 господарському році бу; _ 
заготовлено кормів в розрахунку на голову за поживними якостями 
стільки, скільки в 1964/65. А надої молока зросли майже на 400 кіло
грамів від кожної корови. Причому витрати кормів (у кормових о д и н и 
цях) на кілограм молока значно зменшились. А чому? Та тому, що пра
цівники ферми багато докладали зусиль, щоб ощадливіше витрачати 
к о р м и , краще готувати їх до згодовування, урізноманітнювати раціон. 

А ось ще приклад, де проявляється важлива роль госпрозрахунку• 
II 1966 році в порівнянні з попереднім наш тракторний парк зріс на 
Три одиниці. Обсяг польових робіт виріс більше як на 20 процентів, 
й пального витрачено на 7 тонн менше. Собівартість гектара у м о в н о ї 
і р а н к и зменшилась. У порівнянні з 1965 роком на 6 копійок. Ніби Й не
б а г а т о шість копійок, а в цілому по господарству це склало не о д н у 
Тисячу карбованців. 



Якщо в 1966 році грошові доходи від тваринництва зросли більш як 
на 140 тисяч карбованців порівняно з минулим роком, то велику роль 
тут відіграв госпрозрахунок. 

Запровадження елементів госпрозрахунку дало можливість побачи
ти, в чому ми помилялись, де і які допускали промахи. Тепер артіль 
перейшла на повний господарський розрахунок, який грунтується на 
врахуванні цін, собівартості, прибутків. Одною з головних вимог госп
розрахунку є забезпечення рентабельності виробництва. Якщо доходи 
від реалізованої продукції не покривають витрати на її виробництво 
І не забезпечують прибутків, то про яке ж відтворення може йти мова. 
Щоб легше цей метод можна було запроваджувати у виробництво, він 
повинен бути простим і зрозумілим для всіх — від спеціаліста до ря
дового працівника. 

У нашій артілі понад двадцять самостійних господарських одиниць 
I кожна з них на госпрозрахунку, кожна самостійно веде своє вироб
ництво. Що це означає? Це — простір для ініціативи, для пошуків; на
віть більше, це згуртовує і організовує колектив, у якому людей об'єд
нує не лише спільна праця, але й відповідальність одного перед іншим 
за наслідки праці. У такому колективі не терплять ледаря і злодія, 
нехлюя і байдужу людину. Бо його дії, мораль ідуть у розріз з інтере
сами колективу. 

Отже, госпрозрахунок у повному розумінні слова. Та нова, більш 
прогресивна організація виробництва і оплата праці, нові відносини між 
працівниками вимагають від правління артілі, керуючих відділками, від 
усіх інших керівників міняти стиль, форми і методи керівництва госпо
дарством. І це зрозуміло. Кожний колектив потребує розумних, добре 
обміркованих і обгрунтованих наказів, порад, вказівок, як краще вести 
господарство, як ефективніше використати техніку, розставити людей, 
з боку керівників і спеціалістів. Тепер керівник не може бути нагляда
чем. Кожний керівник має бути вмілим організатором і порадником, 

Ябайливим господарем. 
А звідси вимога: вчити і переучувати, підвищувати кваліфікацію на

ших керуючих відділками, бригадирів, завідуючих фермами і навіть 
спеціалістів треба вчити мистецтву керівництва» Всі повинні опановувати 
•кономічні знання. 

Друге, не менш важливе, завдання — це демократизація управління 
виробництва. Велику роль у цьому відіграють створені у відділках 
ради — колективний керівний орган, наділений великими правами. Рада 
•ирішус основні питання керівництва виробництвом, контролює вико
нання госпрозрахункових завдань. 

Яка ж структура госпрозрахунку була у нас на 1966 рік? Ми не тільки 
чітко визначили завдання по виробництву продукції кожній бригаді, фер
мі чи Іншій виробничій одиниці, але Й встановили витрати коштів у кож-



ній галузі на виробництво кожного виду продукції і доход, який вон 
мали одержати. 

Скажу хоч у загальних рисах про наші госпрозрахункові плани. Ось 
план доходів та витрат у рослинництві на 1966 рік. Так, доход, або вар* 
тість валового збору продукції, був встановлений у сумі 495 800 карбо
ванців, витрати на виробництво — 300 тисяч карбованців. Цифри ці —• 
результат розрахунків, зроблених нашими спеціалістами. На основі 
технологічних карт було визначено планову врожайність з гектара по 
кожній культурі і валові збори їх, вартість одного центнера і всієї про 
дукції. 

Такі ж плани були доведені до кожної ферми, до окремих виробни 
чих одиниць. 

Не перебільшу, коли скажу, що контроль за виконанням госпрозра
хункових планів є головним у діяльності правління. Досить сказати, що 
на своїх засіданнях правління не рідше разу на квартал, а по окремих 
галузях, зокрема по тваринницьких фермах, щомісяця слухає звіти ко
рівників цих галузей про виконання планів, про дотримання госпрОІ-
рахункових завдань. Головна наша увага: чи здійснила, скажімо, брига
да або ланка накреслені агротехнічні заходи, чи в строк і якісно 
проводяться певні види робіт, чи не допускаються перевитрати на І 
робничі потреби. 

А слухаємо, приміром, завідуючого фермою, то цікавимось на
самперед, як дотримуються раціони годівлі, як оплачуються корми, ЧИ 
виконали за певний період план виробництва продукції і в що вона об
ходиться. Так, наприклад, слухаючи одного разу на правлінні звіт за
відуючого свинофермою про виконання госпрозрахункового плану, М И 
виявили, що за два місяці на фермі набагато перевитрачено концкормів 
проти плану, недодала ферма щось близько ста центнерів свинини. 
А чому? З'ясувалося, що не було контролю за витратами кормів тут. 
Раціон існував тільки на папері, а годували тварин абияк, налягали на 
концентрати. Звісно, довелось підправити завідуючого, а наш зоотех
нік проконтролював виконання вказівок правління. А коли б вчасно HO 
втрутились, не допомогли навести порядок на фермі, були б неминучі 
збитки. 

Після цього свиноферма успішно вправилася з планом і дала пр 
бутки, хай не високі, та все ж прибутки. 

Як же ми виконали свої госпрозрахункові плани? Почну з рослин
ництва. Завдання по доходах ми виконали з незначним, всього на 10 
тисяч карбованців, приростом. До колгоспної каси надійшло 500 тисяч 
карбованців. Правда, дещо не вклались у план витрат на виробництво 
продукції рільництва — перевитратили 15 тисяч карбованців. Чому? 
Бригади значно не добрали врожаю пізніх культур — гречки і проса та 



що деяких. Отже, потрібні затрати зробили, а віддачі належної не 
одержали, тобто понесли збитки. 

Значно краще, ніж передбачалось, закінчили рік тваринники. Замість 
запланованої продукції на 660 тисяч карбованців одержано її на 797 ти
сяч. Набагато перевиконали планові показники по виробництву молока. 
На кожні сто гектарів угідь в господарстві вироблено по 390 центнерів, 
або на ЗО центнерів більше передбаченого. М'яса виробили по 71 цент
неру на 100 гектарів угідь, на 11,2 центнера більше плану. 

"рапда, і тут не обійшлося без промахів. На деяких фермах були 
витрати на виробництво продукції. Загалом вони склали близько 

исяч карбованців. Та навіть і за цих умов чистий прибуток від тва
ринництва становить 117 тисяч карбованців. 

966 році різниця між доходами і витратами склала чималу суму — 
зько 120 тисяч карбованців. За них ми плануємо в 1967 році спору-

ити зразкову колгоспну їдальню, частина грошей піде на інші громад
ські потреби. 

зші, одержані за надпланову продукцію, за рішенням правління 
і на додаткову оплату праці колгоспників, зайнятих у даній галузі, 
ткову оплату нараховуємо на кожний зароблений карбованець 

основної зарплати. Тут уже в повній мірі діє закон господарського роз-

Шахунку: більше вироблено продукції, менші затрати — вищі заробітки. 
На звітно-виборних колгоспних зборах за 1966 рік наш бухгалтер, 

Степан Арсентійович Медвідь, розповідаючи про значення госпроз
рахунку, привів досить цікаві дані по третій рільничій бригаді. У цій 
бригаді зуміли дотриматись госпрозрахунку від початку до кінця. І кож
ний член бригади, крім основної оплати праці, в середньому одержав 
ще по 154 карбованці. Окремі ж колгоспники одержали додатково по 
250—300 карбованців. Дехто може сказати, навіщо, мовляв, колгоспни
кам такі високі заробітки? Я думаю, що в цьому немає нічого поганого, 
добре попрацював — добре заробив! Вигоди від цього насамперед кол
госпу. Якщо заробітки у людей високі, то й виробництво продукції йде 
вгору, зростає продуктивність праці, збільшуються громадські фонди. 
А головне, колгоспники переконуються в тому, що все залежить від 
них, від їхньої праці. 

Госпрозрахунок — це науково обгрунтована організація виробницт
ва, яка вимагає глибоко продуманого і в той же час простого обліку, 
ЧІТКОЇ економічної служби. Працівники обліку, економісти повинні пра
цювати так, щоб кожний керівник певної виробничої одиниці, кожний 
КОЛГОСПНИК завжди знав, як виконуються завдання, як цього досягти, 
Яку форму обліку запровадити. 

Кожна госпрозрахункова одиниця має госпрозрахункову книгу, в якій 
•а КОЖНИЙ день, де це можливо, записуються надходження і витрати. 
Крім того, с книга особистих рахунків колгоспників, до якої записується, 



• де, хто і скільки працював, яку суму за це нараховано. І, нарешті, щ 
один документ •—це бланк-розпорядження керівника певної виробничої 
одиниці, який служить для взаємних розрахунків між виробничими оди
ницями. 

Раз на місяць підводяться підсумки, і відразу видно, зі збитками чи 
прибутками працювала ферма або бригада. Кожний колгоспник може 
дізнатися, скільки заробив він не тільки за місяць, а навіть за кожний 
день. На наш погляд, правильний це облік, бо він дає можливість і 
дня аналізувати стан доходів та витрат, шукати шляхів економії, і, 
найголовніше, такий контроль здійснюється самими виконавцями, людь
ми, які в цьому зацікавлені. Бо кожний заощаджений карбованець —• 
це прибавка до оплати праці. 

І ще хочу розповісти про взаємовідносини і взаєморозрахунки між 
окремими ділянками та галузями виробництва. От, наприклад, з ріль
ничої бригади завезли на ферму корм. Завідуючий фермою випису 
бланк-розпорядження в бухгалтерію, а до своєї книги в графу «витрд 
ти» заносить, скільки і яких кормів одержано, їх вартість та витрати НІ 
перевезення з поля. Бригадир рільників після одержання розпоряджен
ня до своєї книги в графу «надходження» заносить відповідну суму. 

Чому я так докладно розповідаю про це? Та тому, що облік при 
госпрозрахунку дуже важливий. Досі в цій справі було багато незрозу
мілого і плутаного. А такий облік забезпечує повсякденний, чіткий конт
роль, контроль карбованцем, а без цього немає госпрозрахунку. 

Скільки можна було б навести прикладів, що показують, як зростас 
взаємозаінтересованість усіх людей, які працюють у певній галузі ви
робництва, в тому, щоб і резерви краще використовувались, і ощадли
віше та раціональніше велась та чи інша галузь виробництва. 

Багато років за Лукашівкою був вигін — піски, невгіддя. Що з них 
візьмеш. Не використовувалася земля, Якось заїжджаю в Лукашівку, 
бачу трактор з плугом на тому вигоні. 

— Думаю люпином засіяти,— пояснює Микола Маяш, бригад*.,, 
землі бригаді належать. Площа 12 гектарів. Посіяли — по 200 центнерів 
зеленого корму зібрали. Наступної весни засіяли конюшиною. Зі 
урожай. До того ж, і ферми поруч. Думають і дбають лю 
мадське господарство, а значить, і про себе. 

Два-три роки тому у кожній бригаді, крім бригадира, 
ступник. А чому б і не так. Бригадиру вільніше і у заступника клопоту 
небагато. А головне за рахунок колгоспу. Впровадили госпрозрахунок, 
Все враховується. 

— Без заступника обійдусь. Даремні витрати,— прєЩюнує бригадир 
Іван Горлач. 

А за ним і решта бригадирів. Це сім бригад, сім КОЖ" 



>го середній заробіток щось близько ста карбованців. Таким чином,, 
сімсот карбованців на місяць і більше восьми тисяч за рік заощаджено. 

...Тваринницьке містечко, ряд у ряд стоять приміщення. На кожній 
»рмі —сторож. Для чого? 
— Мало що може трапитися серед ночі. Пожежа, а то, дивись, яка 

корова заплуталась чи бійку зчинили. А то й злодій. 
До речі, йшли роки, але жодного подібного випадку не було, а сім 

:торожів місяць у місяць зарплату одержують. Порадились. Звісна річ, 
іоз сторожа не обійтись, замість семи залишили трьох. 

І знову економія. 
І так скрізь — поле чи ферма, майстерня чи пасіка — запровадили 

:прозрахунок. 

КОЖНИЙ З НАС ГОСПОДАР 

Ще й ще читаю і перечитую заходи, розроблені на березневому 
ленумі ЦК КПРС. У кожному рядку з особливою силою підкреслює
мся роль землероба, як треба вести господарство, що треба робити, 

б щедрішою була земля, більше прибутків давав кожний гектар. Ду
же вчасною була ця постанова. Бо було у нас так, чого таїти: добре 
ЙДУТЬ справи у господарстві — значить хороший керівник, відстала ар-

, не лагодяться в ній діла — поганий голова. Навіть прислів'я з'яви-
ь: «Який голова — такий і колгосп». 
В якійсь мірі я поділяю таке визначення ролі керівника. Від голови 
івління, його обізнаності, досвіду, організаторських здібностей і вмін-
багато чого в артілі залежить, проте не все. Мені не раз доводи-

пересвідчуватись у тому, до чого призводить ота згубна форму-
"кий голова — такий і колгосп». Вона веде до зазнайства і само-

ності. Очолить людина з такими поглядами колгосп і думає: «Як-
керівник, то мені видніше і все дозволено». А насправді видніше 

збоку. Той, хто так розуміє роль керівника, той грубо порушує 
»кий принцип колективного керівництва господарством, той за

буває про природу колгоспу, який за формою своєю є добровільним 
кооперативним об'єднанням трудівників села, де всі рівні, де кожен 
повновладний господар. Тому управління виробництвом, та не тільки 
виробництвом, усім життям артільним, треба будувати на демократич
них основах, залучаючи до управління колгоспників. 

Повновладним господарем колгоспу є не голова і не правління ар
тілі, а загальні збори колгоспників, які обирають правління. А правлін
ня підзвітне цим зборам. У «Всесвітньому Жовтні» стало правилом си
стематично звітувати перед зборами колгоспників про діяльність прав
ління. Ви. мовляв, господарі й самі судіть, чи виправдовуємо ми, прав-



Є чим похвалитися і Галі Тищенко, члену городньої бригади» 

лінці, ваше довір'я, чи правильно керуємо господарством. Звітно-ви
борні збори у нас проводяться раз на рік. Як правило, проходять вони 
по-діловому, люди відверто вказують на недоліки, підказують, як їк 
усунути. І в цьому прояв справжньої турботи про справи артільні. Та 
хіба тільки в цьому? Щодня можна спостерігати, як люди вболівають за 
справи колгоспні. 

Живе в нашому селі колгоспник Олексій Пилипович Кошарний. Він — 
один із організаторів нашої артілі. Йому за сімдесят. За віком та ста
ном здоров'я Олексій Пилипович уже не працює. Йому призначи
ли добру пенсію. Пішов Олексій Пилипович на відпочинок, а від кол
госпного життя не відривається, все його стосується; доброю порадою, 



Є чим похвалитися і Галі Тищенко, члену городньої бригади. 



Досвідом багатим служить своТй громаді. На неподобства натрапить — 
не змовчить, викаже тим, хто допускає їх . Зупиняє, буває, машину. 

— Не можу всидіти дома, до людей тягне, підвези. 
І я завжди радий цьому. Зайве око та ще таке пильне і досвідчене, 

ЯК у нашого Олексія Пилиповича/ тільки на користь. А він, як справж
ній господар, до всього придивляється, треба — зауважить. Пригадую, 
поїхали на ділянку, відведену під картоплю. По полю розкиданий гній. 
У багатьох місцях зроблено це недбало, він лежав великими купами. 

— Де ж ти бачив, щоб нерозкидані добрива приорювали,—доко
ряє він нашому механізатору Андрію Молибозі.— Стривай же, увечері 
на нараді я тобі задам. 

— Сонце, бач, як припікає. Треба було б легенькі борінки пустити, 
розпушити верхній шар грунту, а то вся волога он туди піде,— показує 
старий хлібороб у небо. 

Часом і мені дістається від нього: «Більше з людей питай, Андрію, 
вже надто довіряєш, а треба й перевіряти. Дивись...» 

Щ о й казати, доречні докори, корисні поради досвідченого хлібо
роба. І до них неодмінно прислухаються, виконують. Правда, декому, не 
д о вподоби таке втручання, а тим більш критика. Хтось із бригадирів 
розгнівався на Олексія Пилиповича, коли той зауважив, що насіння по
гано загорнуте, і сердито кинув: 

— На печі б вам, діду, сидіти, а тут і без вас обійдемось. 
— Мені, на печі?! — скипів старий.'—Колгосп — то життя моє, а ти 

мене на піч посилаєш. Чекай, будуть збори... 
І не забув старий хлібороб про цей випадок. Пригадав його мало 

не через півроку, на чергових звітно-виборних зборах. З гнівом гово
рив він про байдужість бригадира, про його зневагу до колгоспника. 

— Ми тобі довірили —- нас слухати маєш. Ми, як і ти ,— господарі. 
А коли кандидатуру цього бригадира висунули до складу нового 

правління, він дав йому відвода. «З думкою колгоспників не рахуєть
ся»,— так вмотивував він свою пропозицію. І його підтримали. 

Я зовсім не випадково навів цей приклад. Цим самим хотілося під
креслити, що управління виробництвом —справа , обов'язок всіх. І прав
ління уважно прислухається до думок і голосу НОЛГОСПНИКІВІ завжди 
підтримує добрі поради і пропозиції, всіляко виховує у них почуття 
господаря, почуття відповідальності за свій колгосп, за громадське гос
подарство! 

Почуття господаря! Дуже важливе почуття. Але як його виховати 
у кожного колгоспника? Бо ж не таємниця, є ще люди, які часом недба
ло ДО своїх обов'язків ставляться, і такі , що живуть по принципу: «Моя 
хато скраю».. . Вони знають тільки себе і Тм байдуже, як працює сусід, 
ИК ідуть справи у бригаді, байдуже проходять повз неподобства. Звід
ки ж таке береться у людини, яка зросла за колгоспного ладу? 



Не сидять без діла й ветерани наші. У гарячу пору вони також допомагають артілі» 
На фото: Іван Олексійович Лисенко (зліва) та Пантелій Демидович Максименко ма 

силосуванні конюшими. 

Мені часто доводиться бувати на різних зборах, нарадах, конферен
ціях, часом за завданням районних і обласних організацій в інших госпо
дарствах. «Поїдь, товаришу Герасименко, познайомся, розберись, тобі 
воно ближче, видніше»,— просять мене. Поїдеш у таке господарство, 
заводиш розмову з головою, чого, мовляв, у тебе, друже, так погано 
йдуть справи. 

— Важкі у нас люди, за колгосп не вболівають,— чуєш у відповідь. 
Знайомишся ближче з господарством, людьми. Чому тут «важкі» 

люди? А тому, що самі керівники винні, бо не радяться з колгоспника
ми, не рахуються з їх думкою* Окрик, наказ — ось метод керівництва. 
Провадяться тільки звітно-виборні збори. Засідання правління склика
ються хіба для того, щоб послухати когось із бригадирів чи завідуючого 
фермами, вчинити рознос, накласти штраф чи доганою почастувати. 
Протиставив такий голова себе цілому колективу, а тоді ще й скар
житься. 

Скажу прямо: тільки тоді господарство досягне успіхів у виробницт-
/4 А . Герасименко 
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ві зерна, молока, м'яса та іншої продукції, збільшенні громадського 
багатства, коли правління артілі, цей бойовий виробничий штаб, буде 
справжнім органом демократичного колективного управління, а голова 
правління завжди і в усьому буде опиратися на широкий колгоспний 
актив, прислухатиметься до голосу колгоспників, всіляко підтримувати* 
ме і розвиватиме їх творчу ініціативу. Правлінці покликані завжди І і 
усьому бути прикладом для колгоспників. 

Мене часто колеги запитують: 
—- А скажи, Андрію Степановичу, який у тебе розпорядок дня? Чи 

й ти отак, як ми, з досвітку і до пізнього вечора крутишся, мов та б 
в колесі? 

Ну що можна відповісти? Треба виходити з умов нашого виробницт
ва. Головні наші цехи — поля, сади, де вирощуємо зернові, ЛЬОН 
картоплю, овочі, плоди, корми для тваринництва, та наші ферми. І хіб 
не зрозуміло, що в своїй діяльності слід враховувати і пору року, 
і примхи природи, від яких сільське господарство ще дуже заложим. 
Всім відомо, що весна і літо та й початок осені завжди вимагають ве
ликого напруження. Пізньої осені та взимку трохи вільніше. Таким чином, 
самі умови виробництва, сама, якщо хочете, природа диктує голові, як 
скласти розпорядок дня. І для голови колгоспу аж ніяк не підходи і 
принцип: «від і до», як це, скажімо, на підприємстві. Не буває у нього 
скороченого робочого дня . Проте я далекий від того, що довелось по
чути: «крутишся, мов білка в колесі». День свій треба продуматИі Го
лова повинен показувати приклад високої організованості і ДІЛОВИТОСТІ! 
У мене, наприклад, завжди кожний день розписано, де і коли маю ПО" 
бувати, щ о зробити. 

З чого виходжу? 

Кожний вечір, чи то в гарячу пору весняних робіт, чи взимку у М 0 С М 

кабінеті проходять короткі, 20—25-хвилинні наради-планерки, на яких 
бригадири, керівники інших ділянок виробництва коротко повідомляють, 
що зроблено за минулий день. А потім всі разом уточнюємо план н і 
наступний день, причому в деталях. Одержавши завдання, бригадири 
розходяться. А ми з агрономом залишаємось і визначаємо, як у тій чи 
іншій бригаді, фермі ідуть справи; де не лагодиться, туди зранку йду 

Встаю на світанку, разом з людьми іду на поля і ферми, щоб поро 
вірити насамперед, чи все правильно враховано, і не тільки перевірите 
але й на місці допомогти. 

Контроль—І це найголовніше у діяльності голови правління. Тому 
треба самому добре знати всі галузі виробництва, завжди бачити, де 
добре, а де погано, знати людей, їх психологію. Колгоспники не люб
лять верхоглядів, людей, які часом приїздять у бригаду, щоб тільки 
себе показати, когось «рознести», а то й просто вилаяти та ще й да» 
ремно. Є ще у нас і таке. Але не окрик і рознос, не погрози і штрафи* 
б"!-1/* А ' Герасименко 



л вмілий! педагогічний підхід до кожного, чуйність 7 в той же час 
вимогливість, принциповість—ось те , що потрібно кожному керівнику. 
Адже ж люди різні. 

Переважна більшість колгоспників-—сумлінні, свідомі люди. Та є й 
такі, у яких, дивись, і випливе на поверхню дрібновласницька психологія. 
Така людина тільки й думає, як би менше дати для громади і більше 
собі урвати. Такі люди вдаються д о обдурювання, навіть до дрібних 
крадіжок та зловживань. 

Як бути з такими? Не звертати уваги на Тх антигромадські вчинки? 
Проходити повз них? Ні, так не годиться. Розповім про такий випадок. 
Правда, і трапився він у нас давненько, і ніби й уваги особливої не за-
< луговує, та все ж обійти мовчанкою теж не можна, бо в ньому йдеться 
про ставлення до громадського добре, про вимогливість. 

Влітку це було. Іду полем, аж бачу — хтось поспішає мені назустріч 
і дає знак зачекати. Впізнав нашого колгоспного об'їждчика полів, 
а поруч з ним іде з великим мішком жінка якась. 

Злодійка, серед білого дня впіймав, люпин крала,— обурюється 
об'їждчик. 

І його можна зрозуміти, людина він чесна, йому доручено охороня
ти громадське добро, а тут на тобі. 

Так що, в міліцію накажете? — показує він на жінку, яка від со
рому не знає, де й очі подіти. 

> Навіщо ж у міліцію. Хай несе додому. Вона така ж господарка, 
як і ти, і я , — відповідаю йому. От тільки уточни, скільки там, приміром, 
трави буде, і нехай несе. А ввечері прийдете до контори,— звертаюся 
до жінки. 

У такому разі не вважайте мене об'їждчиком,— категорично за
явив він. 

Мене самого вкрай обурив цей прикрий випадок. Адже ж колгосп
ники наші всім забезпечені. У нас висока грошова оплата. Вони одержу
ють не тільки зерно, картоплю, овочі та інші продукти, але й корм 
худобі. Навіть випаси відводимо. Працюй чесно і всього матимеш вдо
сталь. Так в чому ж справа? Напевне, жадоба взяла верх, і жінка на-
нажилася брати те, що належить всім. Як же бути? Порадились у прав
лінні І вирішили: кількість люпину записати на рахунок цієї колгоспниці 
ПО підвищеній ціні, а на наступий день про цей негідний вчинок розпо
вісти у черговому випуску колгоспної радіогазети і обговорити у брига
дах, на фермах. 

А ось ще один випадок, теж давній, але повчальний, повчальний 
а тієї точки зору, як треба виховувати людей, викорінювати у них погані 
ІІИЧКИї 

Увечері під час чергової нашої «літучки» тодішній бригадир трактор
ної бригади Молибога розповів, що сьогодні один тракторист, не хочу 

4 



Д о б р е вродила Антонівка,— радіє Люба Кравченко, яка після закінчення середньої 
ШКОЛИ прийшла працювати в колгоспний сад. 



називати прізвища, бо він давно усвідомив свій вчинок, а нині один 
з кращих механізаторів, на роботу вийшов п'яний. Його довелося не 
допустити до роботи. Через це майже три години простояв трактор 
і бригада не виконала завдання по обробітку картоплі. 

І знову перед правлінням те ж саме питання: як бути? Питання не 
стільки виробничого, скільки морального плану. Справа ж зрештою не 
в тому, що простояв трактор. У нас були всі можливості надолужити 
прогаяне. Справа в іншому: людина не просто порушила дисципліну 
в робочий час, а порушила моральний кодекс колективу. Обмежитись 
одними розмовами (до речі, це вже зробили його товариші по роботі, 
комуністи, комсомольці бригади) — та цього мало. 

— Вперше зі мною таке трапилося,— каявся механізатор. 
— А шкоди якої завдав,— докоряв його ж товариш по роботі трак

торист Дмитренко.— Нас усіх осоромив. 
— Робіть, що знаєте, але більше такого ніколи не буде,— клянеться 

винний. 
Правління вирішило: за скоєне хай винний відповідає матеріально. 

Порахували і простій машини, і те, що довелося викликати на роботу 
його напарника. У добру копієчку обійшлось це гультяю. Обговорили 
його вчинок по радіо, у бригадах і ланках. Тепер правлінцям ось уже 
кілька років більше не доводиться обговорювати подібних питань. Той 
тракторист, про якого йде мова, не раз був премійований за хорошу 
роботу. 

Ці приклади привів для того, щоб показати, як керівники повинні 
відповідати за людей, за їх виховання. Виховувати людей — це дуже 
складна справа. Треба знати, як на кого вплинути, до кого які заходи 
застосувати: одному добре слово допоможе, а до іншого слід більш 
суворі заходи застосувати. І найдійовіше впливає осуд громадськості. 

Почуття господаря. Як виховати в людині це високе і горде почуття? 
Багато є засобів і шляхів. Це і засоби громадського впливу, вміла орга
нізація праці, правильне застосування матеріальних і моральних стиму 
лів. Як важливо знайти в людині, як-то кажуть, струну, яка б забриніли, 
тобто розкрити її здібності, прагнення, дати роботу до душі. Та про це 
далі скажу. Хочу зараз висловити свої міркування про розвиток кол
госпної демократії , про демократичні основи управління колгоспним 
життям. Як проходять наші загальні збори, одна з форм проявів кол
госпної демократії, цього найвищого органу керівництва колгоспом? 
€ таке у «Всесвітньому Жовтні» правило — збори провадити не рідше 
чотирьох разів на рік, приміром в кінці кожного кварталу. 

Хороше правило. На таких зборах колгоспників широко інформують 
про те, як ідуть справи в артілі, про найважливіші завдання на най
ближчий час, кожний може сказати про свої особисті потреби. А ми ні
коли не відокремлюємо особисті потреби від колгоспних. 



З а традицією одні з них відбуваються на початку лютого. В цю пору 
уже підведені остаточні підсумки минулого року, розподілено доходи. 
Та незважаючи на те , що такі збори бувають рік у рік, до них завжди 
ретельно готуємося. Ревізійна комісія глибоко перевіряє фінансово-гос
подарську діяльність, правління разом з партійною організацією пере
віряють роботу кожної бригади і ферми. Такі перевірки допомагають 
глибше розкрити і показати наші успіхи і невдачі з тим, щоб все це 
урахувати і все цінне запровадити в майбутньому, а недоліки випра
вити. 

Прагнемо до того, щоб збори проходили не формально (заслухали 
звіти, схвалили роботу правління), а творчо, по-діловому, щоб після 
кожних таких зборів і голова, і члени правління артілі, всі керівники 
певних галузей могли ясно бачити, де добре зроблено, а де маху дали, 
за що й справедливо критикували, що слід надолужити. А що це так, 
свідчить такий випадок, який трапився на звітно-виборних зборах. 

Відзвітував я, доповів і голова ревізійної комісії, Маяш Григорій Ми
хайлович. Почалось обговорення. Першою слово бере колгоспниця 
Олександра Черкасова. 

— Тут наш голова називав багато цифр, я їх, звичайно, не запам'я
тала. А от одна з них запала в голову. Виявляється, що один центнер 
картоплі обійшовся артілі, якщо не помиляюсь, більш як по два карбо
ванці. 

— Два карбованці п'ятдесят три копійки,— уточнює наш бухгалтер 
Степан Арсентійович Медвідь. 

-— От бачите. А ми не скажете, скільки коштував центнер торік, Сте
пане Арсентійовичу,— звертається Черкасова до нашого бухгалтера. 

— Чому ж, це можна,— гортаючи сторінки звіту, відказує той-— На 
шістдесят копійок дешевше. 

— Ось про це я й хотіла поговорити сьогодні,— продовжує Олек
сандра Іванівна.— Пригадуєте, як торік навесні ось у цьому залі меха
нізатори нас запевняли, що всю картоплю вирощуватимуть без затрат 
ручної праці. А що вийшло на ділі? Тільки одна ланка Олексія Дмитрен-
ка до ладу діло довела, а на решту площ жінок довелось запросити. 
Оце вже ваша вина, товаришу Лисенко,— звертається вона до брига
дира механізаторів. 

Не я ж звітую, а голова, чого до мене претензії маєте,—- хотів 
було відмахнутися той. 

Як не ти? — спалахнула жінка.— Всі ми сьогодні звітуємо: і наш 
Голова, товариш Герасименко, і ти зі своїми механізаторами, товаришу 
Лисенко, і я. Будь ласка, розкажіть, чому так вийшло, бо ж здорожен
им картоплі нам ус ім , усьому господарству тягарем на плечі лягло, от 
І звітуйте, чому не виконали зобов'язання. 

Дісталось на тих зборах не тільки механізаторам, а й нашим тва-



ринникам. Слухаєш виступи рядових колгоспників і радієш за них, ра
дієш за те , що кожний отак по-господарському вболіває за стан справ 
в артілі, турбується про її майбутнє. 

Друг і збори присвячуємо обговоренню виробничо-фінансового пла
ну, укладаємо договір на змагання з сусіднім колгоспом. Немає поі|><< 
би багато говорити про життєву важливість виробничо-фінансового 
плану. Адже ж в ньому майбутнє артілі. Виконаємо накреслені плани -
артіль підніметься на одну сходинку вище у розвитку економіки, кра
ще заживуть колгоспники. Тому ці збори проходять особливо активно, 
ло-діловому. Кожний прагне вказати на резерви підвищення врожаю 
культур, підвищення надоїв молока та збільшення виробництва іншої 
тваринницької продукції. 

Резерви.. , вони невичерпні. Вони є всюди — і в рільництві, і в тва
ринництві. ( як важливо їх вчасно виявити. Отак працюєш день у донь, 
буваєш у бригадах, на фермах, і здається тобі, що все йде добре, по
казники високі, всюди застосовуються прогресивні методи прації 
а уважно придивишся, послухаєш людей, і розкриваються нові мож 
ливості. Особливо активно пройшло обговорення плану на 1966 рік, 
перший рік нової п'ятирічки. Скільки пропозицій було внесеної 

— Створити ще одну механізовану бригаду по виробництву та виве
зенню добрив з тим, щоб цього року внести на гектар не менш як 
15 тонн добрив,— пропонує бригадир т. Горлач. 

— Завершити комплексну механізацію ферми,— висувають як пер* 
шочергове завдання тваринники. 

— Запровадити внутрішньогосподарську спеціалізацію,— пропонус 
колгоспний бухгалтер. 

— Ущільненим післяукісним посівам — широку дорогу, бо це до
датковий резерв збільшення кормів. 

—•• Оголосити рішучу боротьбу з непродуктивними витратами. 
Ощадливість у всьому,— вимагали в кожному виступі колгоспники. 

Щ о в цих думках? Турбота про завтрашній день свого колгоспу І про 
те, щоб зростало і множилося громадське багатство. 

На початку літа, точніше по закінченню першого півріччя, у перед
день жнив теж скликаємо загальні колгоспні збори. На них підводимо 
підсумки виконання виробничих планів рільничими бригадами і механі
заторами під час весняно? сівби та догляду за посівами, в деталях об
говорюємо плани збиральних робіт, як розставити техніку і людей* 

А коли на поля наші приходить господиня-осінь, коли врожай зібра
но, посіяна озимина, виконано всі плани продажу державі продуктів 
землеробства! а худоба поставлена на зимове утримання, знову скли
каємо збори. Скликаємо, щоб зробити, як у нас кажуть, попередні під
сумки господарського року, тобто проаналізувати, як виконали вироб
ничі плани та взяті соціалістичні зобов'язання по виробництву юрна, 



картоплі, кормів, м'яса, молока та іншої продукції, як працювали брига-
і ферми, як усунути недоліки, щоб успішно завершити рік, зраз-
» підготуватись до зими, закласти надійну основу майбутнього 

рожаю. 
Кожні загальні збори в кінці року— подія в житті колгоспу, в житті 

жного трудівника. Трапилося так, що восени 1965 року трохи відклали 
збори, не лагодилось у бухгалтерії із звітністю. І от поїхав в поле, 

до кагатували картоплю, а мені відразу посипались запитання: 
— А чи скоро, Степановичу, збори? Вже є про що поговорити. 
Довелося пояснити, що і до чого, та й думаю собі, як це добре, що 

олгоспники самі турбуються, хочуть знати, як ідуть справи. І це зако
номірно. Вони — господарі, і їм до всього діло є. Тому правлінню легко 
І в той же час важко. Вся наша робота протягом цілого року, як-то 
кажуть, в усіх на виду, під постійним контролем. Тому кожні збори 
проходять жваво, по-діловому, активно. Кожний хоче виступити, ска-

"ч, що є у нас хороше, і на недоліки вказати, висловити свої думки 
їх виправлення. 

ВЕДУЧІ 

зк, у нашій артілі справді кожен господар. Бо ж, як сказано у Про
грамі нашої партії, при комунізмі всі люди матимуть рівне становище 
в суспільстві, однакове відношення до засобів виробництва, рівні умови 
праці та розподілу і братимуть активну участь в управлінні громадськи
ми справами. Мова йде про виховання в кожного з нас почуття відпо-
Ідальності не лише за себе, за свої діла, але й за стан справ у тому 
олективі, де ти працюєш, за стан справ у всій країні. 

Уважно вчитайтеся в рішення XXIII з'їзду КПРС, глибше вдумайтесь 
у заходи, які здійснює наша партія за останній час, і ви переконаєтесь, 
як вона підносить людину, повсякденно дбає не тільки про поліпшен
ня матеріального добробуту і культурного рівня радянських людей, 
але й про те, щоб кожний трудящий почував себе справжнім господа-

своєї країни. 
господарі Яке це високе почуття і як багато до чого зобов'язує 

кожного з нас. І це добре, добре тому, що в цьому —• джерело 
к сил і зростання, прояву ініціативи і творчості всіх і кожного. 

А хто виховує у хліборобів «Всесвітнього Жовтня» це високе і горде 
почуття господаря своєї землі, своєї долі? Відповідь на це може бути 
одна — комуністи, наша колгоспна партійна організація. Без перебіль
шення можна сказати, що вони є ведучою силою в нашому ГОСПО
ДАРСТВІ . 

КомуністиГ То вони у ті далекі роки першими принесли у наш Анисів 
ВІСТІ про революцію, про владу Рад, про перші Ленінські декрети про 



мир, про землю. Вони піднімали селян на боротьбу за встановлення 
влади Рад у селі. А в тридцяті роки комуністи повели селян новим, Ле
нінським заповітним шляхом колгоспного життя. 

Хто був одним із перших організаторів колгоспу в Анисові? Комуніст 
Семен Семенович Власенко. Немає вже його серед нас, а справа його 
живе. Важко було, ой, як важко було у ті далекі роки йти вперед і вести 
за собою людей. Йшли і перемагали. А хіба легко було нам, кому
ністам, у перші роки після страшно? війни. Шестеро було нас. От і спро
буй охопити всі ділянки виробництва. Тоді і взялися комуністи за ство
рення громадського активу, а самі завжди підставляли свої плечі ту, 
де найважче. Хоч усюди було нелегко. 

Де найважче, де знання і досвід потрібні, а часом і сила,— там ко
муністи. Тепер нас 74. На кожні десять колгоспників — один комуніст» 
Є з кого спитати за роботу серед колгоспників і за стан справ на тій 
ділянці, де працює член партії. А найголовніша вимога до комуністів — 
це завжди і в усьому подавати приклад. Чи це в роботі, чи в особисто
му житті — ти мусиш бути прикладом, бо ти представник партії, великої 
Ленінської партії комуністів. 

Якось підрахували ми з секретарем парткому Миколою Миколайо
вичем Ігнатенком, де ж, на яких ділянках працюють наші комуністи. 
І що ж вийшло? З 74 тільки 9 працюють в кооперації і в сільській Рад) 
та інших установах, а решта — в рільничих і тракторних бригадах, у тва
ринництві. Значить, правильна наша лінія — більше зосередити партійні 
сил там, де створюються матеріальні цінності. 

Та й структура нашої організації відповідає цьому головному завдан
ню. У кожному відділку — в Анисові і Лукашівці — окремі парторгані-
зації, міцні, бойові, які здатні повести за собою людей. У складі кожної 
тридцять, а то й тридцять п'ять комуністів. Партійні бюро. Роботою ни
зових парторганізацій керує колгоспний партком. 

Вникати глибоко й конкретно у виробництво, працювати з людьми, 
виховувати їх, організовувати на виконання виробничих планів, очолю
вати соціалістичне змагання — такі вимоги до наших парторганізацій, до 
кожного комуніста зокрема. 

Виробництво — це найголовніше. Ось тут і виникає запитання —• 
як же парторганізація займається виробництвом? Чи не підміняє собою 
правління колгоспу, а на місцях керуючих відділками? Що ж, призна
тися, було й таке. Давненько, правда, але було. Як засідання комітету, 
то й питання: стан підготовки до весняної сівби. Доповідає голова прав
ління. Про хід ремонту техніки в колгоспі. Доповідає заступник голови 
тов. Лисенко. Про підготовку до зимівлі худоби тощо. 

Почитайте рішення: відзначити... зобов'язати... суворо попередити..» 
Такі ж питання, як і на правлінні, схожі постанови. Звертаємось у парт
ком виробничого управління (такий стиль особливо характерний за час 



Існування парткомів). Як бути — дублювання, копіювання? Відповідь 
одна: «все правильно, партійна організація покликана займатись вироб
ництвом, вникати, контролювати». 

Але ж як? Почали думати у себе на парткомі. Вирішили міняти курс. 
Займатись виробництвом, але не так, не в лоб, як кажуть, а саме з пар
тійних позицій, впливати, вчити, підказувати, а коли треба, то й під
бавляти, можливо. 

Як це практично? Рік у рік доярка Галина Жук одержує від корови 
по 3300—3500 кілограмів молока. Показник? Так. А в середньому по 
фермі 2500, в кращі роки 2600. Непогано. Але ж досвід Галини Жук 
показує, що можна більше. Ось тут і розкривається широке поле для 
роботи партійної організації, для комуністів тваринницької ферми. І не 
взагалі, а конкретно. Бо, скажімо, здавна у нас передовим людям 
загальна шана. їх всіляко заохочуємо матеріально і морально. І Дошка 
пошани -з портретами, і в стінгазетах про них пишемо. Все це добре. 
А я э цього не досить. 

І от на зборах комуністи-тваринники обговорюють незвичайне пи-
іня: впровадження досвіду роботи доярки Г. Жук. На зборах при-

fiw всі працівники ферм. Тепер більше не чути загальних розмов про 
значення передового досвіду, про необхідність його запровадження. 
Ні, йде конкретна і ділова розмова'про те, як, за рахунок чого передо
ва доярка досягає високих надоїв. Чому те, що робить вона, не запро
ваджують інші, хто винен, а головне, як її досвід зробити надбанням 
усіх доярок. Замість загального рішення «зобов'язати, попередити, 

Івпровадити...» уже на другий день завідуючий фермою і наш зоотех
нік почали практично впроваджувати досвід кращої доярки. Перегля
дають і комплектують групи корів за продуктивністю, складають най
доцільніший раціон годівлі, дбають, щоб краще перероблялись і готу
вались до згодовування корми. I I дивись—за тиждень, два, хай поступово, та все ж краще пішли 
справи на фермі, внаслідок чого за рік надої молока збільшилися май
же на 500 кілограмів на корову. А цього року знову крок вгору, знову 
прибавка на 400 кілограмів. Тепер по фермі надоєно майже по 3 тисячі 
кілограмів від корови. 

А ось ще приклад. Першу бригаду Лукашівського відділка очолює 
Посиль Сергійович Скляр. Комуніст. А крім нього, у бригаді ще двоє 
членів партії — Василь Євлампійович Лутченко та Володимир Михайло
вич Горус —рядові колгоспники. Що про них скажеш? Як і бригадир 
Скляр, дисципліновані, сумлінні. А господарські справи в бригаді? Ма
буть, чи не найгірші. 

Якщо в третій бригаді цього ж відділка, яку очолює комуніст Во-
одимир Нестеренко, за однакових умов у 1965 році середній урожай 

" Ї Т О П Т І І становив 150 центнерів з гектара, а льон дав по 7,1 центнера 



волокна, то в бригаді Скляра зібрано картоплі на 40 центнерів, а льон 
волокна на 2 центнери менше. Так не один рік. І всім ніби байдуже до 
цього. Невчасно посіяла бригада Скляра. Ну що ж з того, буває, що не 
все виходить, як слід. Замість того, щоб вивезти на гектар по 10 тонн 
органічних добрив, а під картоплю по 50, вивезли в середньому по 
7 і по 39. І знову є виправдання: що, мовляв, поробиш. Як видно, Скляр 
не все до кінця продумав і передбачив, а загалом людина він працьови
та, старанна. 

Але ж Скляр комуніст. А для комуніста, тим більше керівника, мало 
бути працьовитим і сумлінним. До комуніста-керівника вимоги вищі, ніж 
до рядового: треба бути справжнім організатором, ініціатором впро
вадження у виробництво всього нового, передового. 

До речі, хоч це і прикро, але Скляр не один. Тому і вирішили обго
ворити на зборах у всіх парторганізаціях питання про авангардну роль 
комуніста. Не взагалі, а конкретно. Про кожного і про мене, як голову, 
і про того ж Скляра та інших комуністів, що працюють у бригаді. При
чому розмова принципова, об'єктивна. Оце ти робиш добре, честь 
і хвала тобі, товаришу, а тут помилки припускаєш, а цього недороб
ляєш, це не до лиця комуністу — зваж. Одним словом, це були ділові 
і по-справжньому потрібні збори: кожний з нас звітував про те, як до
тримується статутних вимог, чи все робить, як належить комуністу-ле-
нінцю. І тут же сувора критика і застереження, конкретні і щирі поради 
комуністів. 

Про що говорять ці приклади (їх можна навести багато)? Насампе
ред про те, як змінився характер партійної роботи, підхід до господар 
ських справ, до форм і методів роботи партійної організації після 
жовтневого (1964 рік), березневого (1965 рік) Пленумів ЦК КПРС Т і 
листопадового (1966 рік) Пленуму ЦК КП України. 

Конкретність і діловитість — ось що стало головним у діяльності кол
госпної парторганізації, всіх сільських комуністів. Конкретністю і діло
витістю можна пояснити і той факт, що вже в 1966 році, тобто через 
рік після розмови, яка відбулась на партійних зборах, справи у бригаді 
Скляра значно поліпшились. Підвищились виробничі показники. Урожай 
зернових тут зібрали такий, як і в передовій бригаді комуніста Нестерен
ка. Не набагато поступилась колись відстала бригада і у врожаї картоп 
лі. А чому? Та тому, що Скляр та інші комуністи бригади зрозуміли, 
що вони відповідають перед партією, перед своєю совістю за стан 
справ у господарстві. 

Так відстала бригада стала в рівень з передовими. В ювілейному 
році вона виступила ініціатором змагання за гідну зустріч 50-р)ччя 
Жовтня. 

Особистий приклад комуніста і на виробництві, і в побуті — ось 
найголовніше, чим завойовують авторитет, глибоку повагу наші кол-



оепні комуністи серед трудівників села. Не перебільшу, якщо скажу: 
комуністів вони вчаться, з них беруть приклад. 

Уважність і чуйність до людей, турбота про їх запити і потреби — 
не із завдань парторганізації, кожного комуніста. 
У центрі села стоїть колгоспна Дошка пошани. На ній портрети тих, 

ХТО добивається найвищих виробничих показників. Про досвід їх розпо
відають комуністи-агітатори, їм вони присвячують і спеціальні бесіди, 
і окремі листівки. Честь і шана людям праці! 

А хто з дороги збивається, несумлінно до колгоспної роботи ста
виться— вони теж ніде не сховаються від пильного ока громадськості. 
Для них свої ліки: «Колгоспний перець», «Комсомольський прожектор». 
Тут і дотепна карикатура, і гостре слово. На щастя наше, таких людей 
в Анисові стає все менше і менше. В цьому теж велика заслуга партій
но? організації. Всі форми і засоби використовує вона у вихованні 
нової людини, людини комуністичного майбуття. 

Так ось про виховання. Комуніст — звання високе. І найголовніша 
його місія — бути вихователем людей. Нелегка це справа. Бо ж для 
цього потрібні знання, вміння, досвід. Тим-то партійний комітет колгоспу 
в своїй практичній діяльності багато уваги приділяє вихованню кому
ністів, їх ідейному гарту. В арсеналі партійної організації багато випро
буваних форм і методів. 

Серед них найважливіше— це партійні збори, які є справжньою 
школою виховання комуністів. Проводяться вони регулярно. У первин
них парторганізаціях відділків — раз на місяць і загальноколгоспні 
партзбори — раз у три місяці. Різні питання виносимо на обговорення 
комуністів і немає потреби називати їх, тільки скажу: чи це мова йде 
про справи господарські, чи про ідеологічну роботу — в центрі уваги 
завжди комуніст, його роль і місце у розв'язанні конкретного завдання. 
Закінчились збори і кожен член партії знає, що йому слід зробити, який 
•нести вклад у загальну справу. Бо ж рішення приймають конкретні, д і 
лові. В них визначається, хто за що відповідає, що і в який строк нале
жить зробити кожному комуністу. В нас стало правилом на кожних чер
гових зборах секретар парткому чи секретар парторганізації доповідає, 
як же виконуються рішення попередніх партзборів. 

Хороша, дійова форма контролю! І збори в нашій парторганізації 
завжди проходять організовано і активно, бо кожні з них старанно го
туються, бо для їх підготовки залучаються широкі кола рядових кому
ністів. Переважна більшість партійних зборів — відкриті. І біди в цьому 
НІЯКОЇ. Хай знають всі, чим займається колгоспна парторганізація, які 
1 як вирішує вона питання, знають та й самі беруть участь в роботі парт
організації. Це тільки зміцнює наші зв'язки з безпартійними. 

У кожного комуніста, крім його виробничої діяльності, є й певне до
ручення. Одні працюють агітаторами, інші лекторами чи пропагандиста-



Не менш як по 25 цент
нерів жита зберемо,— 
каже агроном Тимофій 
Кирилович Левченко кол
госпному ветфельдшеру 
Михайлу Іоновичу Че
редниченку. 

6 А. Герасименко 



Іми або відповідають за випуск стінних газет. Важко переоцінити виховне 
значення партійних доручень. В них, насамперед, проявляються здібності 
Кожного комуніста, його вміння працювати з людьми, по-друге, вихо
вують у кожного з них почуття обов'язку, почуття відповідальності пе
ред партією за доручену справу. Саме на практичній діяльності пере
віряються ділові й політичні якості кожного комуніста. 

•

Комуніст — політичний боєць партії. І колгоспна парторганізація ро-
ить все для того, щоб кожен член, кандидат у члени КПРС з честю 
иправдовував це високе звання політичного бійця. А стати таким, крім 

практичної діяльності, допомагає кожному комуністу політична освіта. 
Два гуртки і один семінар працюють при нашій парторганізації. Вчаться 
R них, проходять ідейний гарт, крім комуністів, сільські активісти. Всього 
щось понад 150 чоловік. А коли до цього додати, що в артілі протягом 
року працюють різні агротехнічні і зоотехнічні гуртки, школа передово
го досвіду, то можна сказати, що в нас майже всі трудівники полів і 
ферм вчаться, наполегливо опановують знаннями з найрізноманітні
ших галузей сільськогосподарської науки і практики, вчаться господа
рювати. 

Отак в ділах і навчанні зростають і виховуються люди майбутнього, 
люди комуністичного завтра. 

Б у/ 
вочірн 

МИ ДРУЖБОЮ СИЛЬНІ 

Було це навесні, в розпал сівби. Як зараз пригадую, зранку й до 
ІЧІрнІх сутінків у полі. Земель у нас не те, що оком не осягнеш, а за 

день «газиком» не об'їдеш. А хочеться всюди побувати, на власні очі 
побачити, як ідуть справи і в Лукашівці, і у найвіддаленішій анисівській 
бригаді. І не тому, що сумніваєшся в людях, не так щось зроблять, час 
•марнують. Ні. Кадри у нас досвідчені. Знають, коли, як сіяти. Це звич
ка хліборобська, тяга до землі. Бо й справді, хіба ж можна всидіти 
у конторі чи займатись іншими справами тоді, коли сівач кладе у землю 
••рно, коли закладається майбутній урожай. 

Надвечір повернувся до контори, а тут чекають керуючі відділків 
І бригадири рільничих бригад, ланкові і агрономи. Вони обвітрені, заго
рілі, теж прямо з поля. Прийшли, щоб обмінятись думками про день 
Минулий, про зроблене, накреслити план на завтра. Такі короткочасні 
наради стали традицією. Та ось серед командирів колгоспного вироб
ництва бачу людину поважну і заслужену в нашому селі, старого вчителя 
Петра Леонтійовича Кошарного. За віком і станом здоров'я він уже 
Давненько не працює, але не пориває зв'язків з колгоспом, завжди, 
ЯК-ТО кажуть, у курсі справ. 

— Ви щось хотіли, Петре Леонтійовичу? — звертаюсь до нього. 



— Займайтесь своею справою, а я з своїм потім. Сам знаєш, мені 
поспішати нема куди,— сідаючи, відказав він.— Та, признатись, кортить 
послухати, що на полях робиться. 

Щось з годину радились, а коли закінчили, я до нього. 
— Розповідайте,— кажу йому,— з чим прийшли. 
Кошарний довго шарудів у своєму боковому кармані, а П О Т І А & И Й Н Я В 

З В І Д Т И щось загорнуте у газету. 
— На, подивись, Андрію,— подав він мені пожовклу від часу і вже 

до дірок зачитану невеличку книгу.— Сподіваюсь, знадобиться тобі, 
та й всім нам. Про нас написано. 

Я розгорнув і на титульній сторінці читаю: В. Семок. 
Володимир Семок! Кому невідоме у нас на Чернігівщині це прізви

ще. Це була людина високої культури, виняткової вдачі і сміливості. 
Одна згадка його прізвища примушувала тремтіти білогвардійців та 
іншу контрреволюційну наволоч. Йому не пощастило дожити до наших 
днів. Загинув Семок у боях за владу Рад десь у 1918... Ще до революції 
частенько бував він у нашому Анисові, в ту пору вийшла його книга 
про наше село, в якій він називав його селом злидарів і крайнього 
зубожіння. Темрява і голод, визиск і безправ'я — ось що собою являв 
тоді наш Анисів. Єдине чим на всю округу славився він, так це своїм 
так званим «цілющим колодязем», про який в усі дзвони дзвонили на
ставники Троїцького монастиря, розповсюджуючи нісенітниці про чу
додійну силу води, яка здатна виліковувати всілякі недуги. Тільки від 
цього монастир мав неймовірні прибутки. Та, власне, не в цьому справа. 
Є в цій книзі слова, які глибоко запали в душу. «Щоб покінчити з таким 
становищем, потрібна єдність усіх народів»,— писав Семок. 

Читав ці слова і думав: давно замулилось «святе» джерело, в »™ 
нуле відійшли злидні і безправ'я. Нове щасливе життя завітало в оселю 
поліщука. Незліченні могутні джерела забили на нашій землі. Це єд
ність і дружба радянських народів. І куди б ти не пішов, до чого б не 
звернувся — всюди відчуваєш животворну силу цієї дружби. 

І справді, перегляньте ви наші машини і трактори. Трактори нам 
шлють з Білорусії і Сибіру, автомашини — з Мінська і Горького, Москви 
і Ярославля, різні складні машини одержуємо з усіх кінців неосяжної 
Батьківщини. Наш Анисів тисячами ниток, і в цьому ніякого перебільшен
ня, зв'язаний з найвіддаленішими підприємствами і колгоспами, науко
во-дослідними закладами, установами. Така природа нашої багатонаціо
нальної соціалістичної держави. Мені, як колишньому депутату Верхов
ної Ради СРСР, доводилося брати участь у роботі сесій і на власні очі 
бачити, з яким інтересом, наприклад, депутат-узбек цікавиться станом 
справ на Україні, а мені цікаво дізнатись, як там в Узбекистані чи в Бі
лорусії. 

6* 



Чому? Зрозуміло. Бо кожний з нас, депутатів, знав: добре йтимуть 
справи в Узбекистані, на Україні — міцнішим буде все наше сільське 
господарство, краще житимуть радянські люди. 

Наш колгосп підтримує дружні зв'язки з багатьма колгоспами інших 
братніх республік. Вже не один рік дружать анисівські хлібороби з відо
мим усій країні білоруським колгоспом «Рассвет», який очолює про
славлений голова Герой Радянського Союзу і Герой Соціалістичної Пра
ці Кирило Прокопович Орловський. З ним я познайомився і здружився 
в Москві на сесіях Верховної Ради СРСР. У перервах між засіданнями 
розповідали один одному про свої колгоспи, про умови праці, труд
нощі і нерозв'язані проблеми. Щирими, цікавими і корисними були ці 
розмови. Та хіба все розкажеш? Адже ж недаром говорять: «Краще 
раз побачити, аніж сто разів почути». 

— Взяв би, Кирило Прокоповичу, та й завітав до нас, подивився б, як 
ми на Поліссі живемо. 

— З великим бажанням,— відказує Орловський.— Неодмінно побу
ваю у вас. 

І от Орловський в Анисові. Всюди побував він, усім цікавився, давав 
багато порад і сам охоче сприймав те, чого у них немає. 

— Добрі у вас свині,— відзначив він, оглядаючи свиноферму.— Це ж 
що за порода? 

— Кролевецька. Дуже продуктивні тварини. Ростуть швидко і до 
кормів невибагливі. 

— У нас таких немає. 
— Так будуть, якщо бажаєте,-— пропоную йому. 
— А от корови ваші мені не дуже подобаються. Різнопоріддя. 

У нас одні костромчанки. Можемо поділитись з вами. 
Незабаром відправили у «Рассвет» партію породистих свиней, а звід-

і привезли кілька молодих плідників і теличок високопродуктивно? 
костромської породи. 

Відтоді і зав'язалась тісна дружба з білорусами. Ми часто буваємо 
у них, частенько приїздять і вони до нас. Під час таких зустрічей завжди 
обговорюємо, як краще вести господарство, дискутуємо, сперечаємось, 
доводячи, що доцільно, а що ні, що економічно вигідно для господар
ства, а від чого, можливо, і відмовитись варто. Пригадую, оглянув Ки
рило Прокопович наші ферми, а вони у нас всі з цегли, шифером криті, 
та Й каже: «Такі приміщення — зайва розкіш. Адже ж дорого кош
тують. Невигідно це. У нас з дерева, дешеві». 

— Як сказати,— заперечую йому. 
Тоді Орловський назвав суму, в яку обходиться приміщення. У порів

нянні з вартістю наших будівель воно й справді десь наполовину де
шевше. А якщо глибше подивитися, то приміщення білорусів значно 
Дорожчі за наші. Не погоджується Орловський. Сіли, порахували, і ви-



Красивий сучасний Палац культури спорудив колгосп, є де відпочити ї літнім КвП-
ш 7 госпникам і повеселитися МОЛОДІ. 

явилось, що я правий. Адже ж дерев'яні приміщення недовго про» 
стоять, Тх треба часто ремонтувати. Одним словом, невигідно. А наші -
довговічніш!. 

—• Твоя правда, Андрію Степановичу,— погоджується Орловський. 
Доведеться і собі поступово перебудовуватись. 

Розповідаю про наші зв'язки і дружбу з колгоспниками Білорусії 
і в той же час думаю про наших підмосковних друзів. Не один рік зма
гаємось з землеробами артілі «Дружба» Луховицького району. Ми 



Красивий сучасний Палац культури спорудив колгосп, є де відпочити і літнім кол
госпникам і повеселитися молоді. 



Мійбутні хлібороби 

буваємо у них, вони приїздять до нас. То вони подали нам багато цінних 
порад—-як налагодити виробництво овочів, як підвищити продуктивність 
тваринництва, а ми в свою чергу поділилися з ними насінням люпину, 
продали кілька свиноматок кролевецькоТ породи тощо. 

Звісно, справа не тільки у взаємній допомозі. Є щось більше, знач
ніше у цих взаємозв'язках. Кожний з нас, надаючи матеріальну допо
могу чи допомогу щирою порадою, думає насамперед про всю країну, 
про свій народ. Міцнітимуть наші колгоспи, зростатиме їх економіка, 
могутнішою буде наша держава. В цьому проявляється ще одна чудова 
риса нашого радянського суспільства, у якому людина людині друг, то
вариш І брат. 



Майбутні хлібороби. 



ДО ВЕРШИН 

Майбуття... 3 думою про нього починається кожний наш день. Йому 
присвячуємо свій труд натхненний, свої знання і досвід, все своє життя. 
Про нього, краще майбутнє, думав кожний з нас, анисівських хліборобів, 
і тоді, як тільки-но починали будувати нове колгоспне життя, і в най
тяжчу годину воєнного лихоліття та роки післявоєнної відбудови, КОЛИ 
з руїн і попелу піднімали свою артіль. Турботою про майбутнє, про завт
рашній день свого колгоспу живе кожен з нас і сьогодні. її, оцю турбо
ту, помітно всюди і в усьому. 

Щойно прибране поле, а по ньому тракторист Іван Титаренко повів 
свого невтомного ДТ-54, щоб зорати його під майбутній урожай, услід 
за плугом — борінка. Робить він усе з любов'ю, старанно, бо це вже 
для майбутнього врожаю. 

На околиці села в нас невеликий розсадник. Завідує ним літня ЛЮДИ" 
на Петро Захарович Горлач. Зранку і допізна трудиться. Він людина 
поетичної душі, по-справжньому закохана у свою професію, гордиться 
нею. Та й як не гордитисьі Адже ж і отой сад колгоспний, і десятки 
тисяч фруктових, декоративних дерев, що прикрашають наш Анисів, 
пішли звідси, з колгоспного розсадника, вони зрощені натрудженими 
руками. I все в ім'я майбутнього. Адже ж пройде небагато часу і всі ЦІ 
молоденькі яблуні і груші забуяють пишними садами. 

А зовсім недавно в центрі села, над колгоспним ставом, виросла 
нова споруда, справжня прикраса Анисова — дитячий комбінат. Спору
джував його наш колгоспний архітектор Іван Парфенович Полужухно. 
І як колись на порозі нового дому на щастя прибивали підкову, так 
хтось з будівельників по закінченню роботи написав: «Вам, нашому 
майбутньому, в дар від батьків ваших». Хороше сказано! 

Майбутнє. З ним зв'язані наші найзаповітніші думи і пошуки, зусиллц 
трудівників полів і ферм спрямовані на успішне перетворення завдань 
п'ятирічки, історичних накреслень XXIII з'їзду КПРС. 

Яким буде «Всесвітній Жовтень» завтра, через рік, яких вершин до
сягнемо на кінець п'ятиріччя?! Ось що хвилює правління, партійну 
організацію, кожного трудівника. 

Коли я думаю про це, переді мною знову постають цифри -— показ
ники зростання, показники нового економічного розквіту громадського 
господарства. І не одні цифри, а й люди, їх матеріальний добробут, їх 
духовний світ. Думаю про наше зростання, і переді мною та й перед 
кожним трудівником вимальовуються ясні дороги, які ведуть вгору, ДО 
нових звершень. Чудових показників досягли наші хлібороби в першому 
році'п'ятирічки. Я уже називав деякі цифри, робив порівняння. Але не
зайвим буде назвати ще деякі. Так, кожен гектар озимої пшениці, а ЇХ 
у нас було 600, дав майже по 38 центнерів зерна. Це справді рекордний 



Показник для Полісся. Тільки понад план артіль продала державі 6 тисяч 
центнерів добірного зерна. А надпланова здача — це додаткові тисячі 
карбованців. 

А поліський шовк — льон? Кожен гектар його дав по 6,5 центнера 
насіння та 6 центнерів волокна. Краще, ніж у минулому році, вродила 
картопля — по 161 центнеру з гектара, хоч відверто кажучи, не задово
лені ми цим показником. Не задоволені тому, що впевнені: можна мати 
значно вищий її урожай, бо ж окремі ланки ось уже не один рік зби
рають по 200 і більше центнерів з гектара. 

У перерахунку на кожну сотню гектарів угідь у господарстві одержа
но 390 центнерів молока, або майже по 3000 кілограмів на корову. До 
колгоспної каси надійшов мільйон триста тридцять тисяч карбованців, 
або на сто тридцять тисяч більше, ніж передбачали. А звідси зростання 
заробітної плати, підвищення добробуту трудівників артілі. Якщо рік 
тому середній заробіток колгоспника становив дев'яносто-сто карбован
ців на місяць, то в 1966 році він зріс до 110 карбованців. 

Новими громадськими будівлями прикрасилась наша артіль, не один 
десяток нових міського типу будинків колгоспників з'явилося за один 
рік у нашому Анисові. Все це нагороди трударям за їх самовіддану 

А далі ж як? Зупинитись на цьому? Ні, бо це означало б втратити 
перспективу. То ж коли на колгоспних зборах визначали конкретні ру
бежі артілі на ювілейний 1967 рік, другий рік п'ятирічки, всі були одно
стайні в тому, щоб іти далі, день у день збільшувати виробництво зер
на і картоплі, льону і овочів, м'яса і молока, вносити гідний вклад 
у здійснення завдань, поставлених партією перед трудівниками села на 
це п'ятиріччя — збільшити середньорічний обсяг виробництва сільсько
господарської продукції на 25 процентів у порівнянні з середньорічним 
обсягом у попередньому семиріччі. 

Партія й уряд нашої країни не тільки визначили завдання хліборобам, 
але й вказали шляхи їх здійснення — це послідовна інтенсифікація сіль
ського господарства на основі всемірної механізації, електрифікації 
І хімізації, а також широкого розвитку меліорації. 

Найпершою хліборобською турботою і надалі залишається найефек
тивніше використання основного багатства колгоспів — землі, щоб кож
ний її гектар при найменших затратах давав більше продукції. А для 
ЦЬОГО тепер є всі умови. Держава дає селу різноманітну техніку, невпин
но збільшує виробництво мінеральних добрив, не шкодує коштів. Все 
Тепер залежить від нас, хліборобів, від нашої наполегливості. 

Небувалі перспективи відкриваються перед нашим колгоспом після 
"••нового (1966 рік) Пленуму ЦК КПРС та червневого Пленуму ЦК КП 
'країни. Пригадую, з яким піднесенням обговорювали комуністи, а по

тім і всі трударі нашої артілі рішення Пленумів. Адже ці рішення без-



посередньо стосуються нашої поліської артілі. Ніби про нас сказано 
у постанові: здійснити вапнування всіх орних земель, лук і пасовищ 
з кислими грунтами. Це найболючіші завдання і для анисівських хлібо
робів. 

Багато, дуже багато належить зробити нам для піднесення родючост 
грунтів. Адже ж майже три чверті їх — це слабоопідзолені піщані з під
вищеною кислотністю. Вони потребують вапнування. Значення цього аг
ротехнічного заходу важко переоцінити. Усуваючи кислотність, цим 
самим поліпшуємо умови розвитку рослин, підвищуємо урожайність 
провідних культур. 

Правда, вапнування для нас — справа не нова. Але досі через від
сутність вапна запроваджували цей захід на незначних площах. Та зро
бити все відразу не під силу. Тому ми розробили докладний план по-
ліпшення грунтів, визначили конкретні завдання на кожний рік. Так, уже 
в 1966 році вапнування провели більше як на 200 гектарах, в 1967 році 
цей захід заплановано здійснити на 400 гектарах. А далі в середньому 
щороку будемо вапнувати 400—500 гектарів з тим, щоб протягом п'я
тирічки провести вапнування на всіх площах з кислими грунтами. 

Що це дасть? Зішлюсь на власний досвід, Так, у \965 році від вне
сення двох тонн вапна приріст урожаю жита на гектарі становив близь
ко 2 центнерів зерна, а картоплі — понад 20 центнерів. Особливо ефек
тивні вапняні добрива в суміші з мінеральними та органічними. Якщо 
зважити на те, що вапнування діє на підвищення врожаю протягом 
трьох-чотирьох років, то від цього наш колгосп одержить додатково 
багато зерна, картоплі та іншої продукції, матиме високу економічну 
вигоду. 

У колгоспі є більше тисячі гектарів лук та пасовищ, проте багато 
з них ще низькопродуктивні. З кожного гектара збираємо лише 12—15 
центнерів сіна, і якщо рік-два тому ще можна було миритися з такими 
врожаями, то тепер, коли не по роках, а по місяцях зростає поголів'я 
худоби, нам цього мало. Єдиний шлях збільшення виробництва сіна — 
докорінне поліпшення лук і пасовищ. У цій справі у нас уже чимало 
зроблено, а ще більше передбачається зробити. Так, восени 1966 року 
на частині малопродуктивних лук провели вапнування і посіяли тимо
фіївку, вівсяницю лугову та стоколос безостий. Це вдвічі збільшить 
продуктивність лук. А протягом наступних трьох років передбачасмо 
поліпшити усі луки і пасовища. Весною значні площі лук будемо під
живлювати мінеральними добривами. 

І це ще не все. Є у нас за Десною заболочені, усіяні чагарниками 
та пеньками землі. Хай їх небагато — всього 20—22 гектари, але 
й вони мають приносити користь нашому господарству. На цій ділянці 
вже розгорнув роботу спеціальний загін Чернігівської луко-меліоратив-



неї станції. У 1967 році цю площу засіємо лучними травами. Одним 
гповом, приводимо в дію всі резерви. 

Та все ж головним завданням є збільшення виробництва зерна — 
нови основ всього господарювання. Зерну — наша увага. Хлібороби 
ГІлІ поставили перед собою завдання — в ювілейному році одержати 

середній урожай зерна з гектара по 22 центнери, це майже на 3 цент
нери більше, ніж зібрали в попередньому році. Зобов'язалися і дотри
маємо слова. На кінець п'ятирічки зернових збиратимемо в середньому 
по 25 центнерів з гектара. І знову виручатиме золота пшениця — по 
40 центнерів. По 200 центнерів у середньому по артілі даватиме нам 
гектар картоплі. І якщо, скажімо, в 1953 році валовий збір зерна в арті
лі становив 19 200 центнерів, то вже на кінець семиріччя він зріс до 
45 тисяч, а в 1970 році плануємо одержати 55 тисяч центнерів. І все це 

1 колись безплідних анисівських землях! 
Звідки ж все це візьметься, де джерело такого невпинного зростан

ня? «Плани — ще не дійсність»,— сказав хтось на зборах, коли обгово-
оювали ці цифри. 

Ні, наші плани — це дійсність, бо будуються вони на точних розра
хунках, на нашому досвіді, бо вони науково обгрунтовані. Ми знаємо, 
що кожна тонна органічних добрив дає на гектарі центнер приросту 
ірожаю зерна. Торік вносили їх по 11 тонн на гектар, а під урожай 
967 року ця цифра зросла до 13 тонн та мінеральних добрив до 1,5 

центнера. А якщо провести всі роботи високоякісно і в кращі агротех
нічні строки, то оце і є та реальна основа, яка вселяє впевненість 

", що поставлене завдання буде виконане. 
ь у нас не всі резерви використані. Перед звітно-виборними збо-
на яких обговорювали підсумки 1966 року та завдання на 1967 

ювілейний рік, підрахували, як використовується земля в двох з наших 
бригад— у третій та другій, яка віддача кожного гектара. Що ж ви
явилось? У третій бригаді 410 гектарів ріллі, з них під озиминою було 
зайнято 127 гектарів. На цій площі бригада зібрала 3360 центнерів зер
на. У Другій бригаді—620 гектарів ріллі, під озимими культурами — 
*90 гектарів, і зібрала бригада тільки 3400 центнерів. Площа посіву на 
ретину більша, ніж в третій бригаді, а валовий збір зерна майже одна-

І
коний. Це все тому, що у другій бригаді вносять добрив на 2-—3 тонни 
менше, запізнюються з проведенням польових робіт, от вам і недобір 
зерна. До чого все це я веду? До того, що у нашому передовому гос
подарстві все ще є бригади, які працюють гірше, одержують нижчі ви
робничі показники. Та хіба тільки бригади? Є такі ланки і окремі кол
госпники. 

Підтягти всіх до рівня передовиків — наше найперше завдання. їм , 
відсталим ділянкам виробництва,— велика увага, піклування, бо це ре
зерв, додаткові можливості. І так у кожній галузі господарства. 



Зростатиме виробництво продукції, невпинно збільшуватимуть^ 
і грошові доходи. На кінець п'ятирічки вони становитимуть близько 
мільйона п'ятсот тисяч карбованців. Чи реально це? Цілком. Змогли ж 
ми за останні п'ять років збільшити громадські доходи майже на тре
тину внаслідок підвищення врожайності культур, продуктивності тва
ринництва. До речі, тільки тваринництво дасть за рік, останній рік п'яти
річки, 910 тисяч карбованців доходів. Цим шляхом, шляхом піднесення 
культури всіх галузей виробництва будемо йти й далі. А це значить най
ефективніше використовувати кожний гектар землі, підвищувати його 
родючість. Мріємо, плануємо...— кожен гектар наших поліських зeм6J 
повинен принести у колгоспну касу щонайменше 410 карбованців. 

А заради чого все це ми робимо? До чого прагнемо? Щоб більше 
робляти зерна, картоплі, овочів, льону, молока, м'яса, яєць та ініЬп 
сільськогосподарських продуктів. А чим більше вироблятимемо ЦІсТ 
продукції, тим багатшою буде наша Батьківщина, тим краще житимуть 
радянські люди. 

Вигідно це державі, вигідно і колгоспникам. Бо від цього залежить 
матеріальний добробут, культура трудівника села. А турбота про його 
благо найголовніше у діяльності правління артілі, партійної організації. 

Трудівник... 

•
Про нього наше піклування, йому, трудівнику і господарю, повсяк

денна увага. Вона проявляється в усьому. І в тому, які створені умови 
праці і відпочинку для кожного рільника і тваринника і як він живо, 
8 чому потребу має. Не можна не враховувати того, що вимоги і запити 
колгоспника незрівнянно зросли і зростають день у день. Сьогодні вій 
хоче носити модний одяг. Значить треба, щоб в селі було своє ателье, 
а в ньому працювали досвідчені майстри. Мова йде про те, щоб і в салі 
було все так, як у міст]. 

Багато чого вже зроблено в нашій артілі в поліпшенні сільського 
побуту. Вже тепер у нас ніхто з колгоспників не думає про те, до діста
ти на зиму палива, як змолоти борошно. Про це дбає правління артілі. 
Кожна сім'я одержує вугілля, торф. Борошна потрібно? Здай на наш 
механічний млин зерно і одержуй першосортну крупчатку. 

Та моя розповідь про наш Анисів, про великі перетворення, що ста
лися в селі за 50 років Радянської влади, про його людей була б не
повною, коли б я не додав, що велика роль у всьому належить нашій 
сільській Раді. Вона є найвищим органом влади на селі. Турбота про 
благо людське, про задоволення запитів трудящих, виховання у кол
госпників свідомого ставлення до праці, суворого дотримання держав 
ної, трудово? дисципліни, були й залишаються головним у ДІЯЛЬНОСТІ 
Ради та її депутатів. Яку б галузь сільського життя ми на азяли, ЧИ ЦІ 
питання виробництва, чи культури, побуту, 
ми завжди відчуваємо велику організуючу р 

лагоустрою, в усьому 
ь сільської Ради, 



Ось і тепер зусилля сільської Ради, правління колгоспу спрямовані 
на те, щоб зростав добробут колгоспників. Приведу тільки один при
клад. Чотири карбованці коштуватиме кожний людино-день, в середньо
му місячна заробітна плата становитиме 110—120 карбованців. Вдосталь 
одержуватимуть колгоспники зерна та інших необхідних продуктів. 

Коли називаю ось ці показники, вдумуюсь у цифри, які визначають 
і нові рубежі, в уяві постає новий Анисів з широкими впорядковани

ми вулицями, з світлими багатоквартирними двоповерховими будинками 
9 центральним опаленням, водопроводом, у кожній квартирі — газ, 

ШРНна. 

Мрія це? Колишня) А тепер вона перетворюється у дійсність. У нас 
же є проект генеральної реконструкції села в селище міського типу. 
'ваабаром в Анисові буде споруджено хлібобулочну пекарню, а в цент

рі села виросте споруда, в якій розташується ательє та інші заклади 
комунального обслуговування. У Чернігові вчаться наші закрійники жі
ночого і чоловічого одягу, модельєри взуття. 

Багато плануємо зробити ми в селі для полегшення праці жінки. 
Іде правди діти, великі турботи лягають на її плечі і в громадському 

господарстві і вдома. І ми беремо курс на те, щоб полегшити Ті життя, 
ільнити від багатьох домашніх справ. Велику роль в цьому відіграє 

дальший розвиток громадського харчування на селі. Трудівники «Все
світнього Жовтня» гаряче схвалили заходи партії та уряду по дальшому 
розвитку громадського харчування взагалі і зокрема в селах. Обгово-

юючи ці заходи, ми вирішили побудувати за рахунок колгоспу їдаль-
' на обох відділках та на центральній садибі. Вони будуть забезпечені 
лодильним устаткуванням, найдосконалішим обладнанням для того, 
об готувати смачні страви, щоб кожна сім'я могла одержати за не

велику плату сніданок, обід, вечерю. І все це буде зроблено протягом 
1967—68 років. Десь у передостанньому році п'ятирічки збудуємо банно-
пральний комбінат. Ось тоді і жінкам буде вільніше, в село наше при
йде міський побут. Прийде. А чому власне прийде? Він прийшов і міц
но входить у життя сільських трудівників, варто тільки уважніше 
придивитись. 

Тепер у кожній колгоспній хаті — радіоприймач, у більшості — теле-
Ізори. Дехто з анисівців має мотоцикли і легкові автомашини. 

А якщо порівняти з минулим. Запитайте будь-кого з літніх анисівців, 
ЧИ знали вони у дореволюційні часи, що таке бібліотека? А хто з них 
тримав у руках книгу? Хіба що в дитинстві букваря чи арифметику. На 
букварі і кінчалась наука поліщука. А нині? Майже дві третини анисів
ців мають середню або неповну середню освіту. Кожна сім'я одержує 
журнал чи газету, у багатьох колгоспників власні бібліотеки. Подружив 
соляний з книгою, яка полегшує йому життя, допомагає розібратись 
у багатьох справах. 



Часто після роботи я заходжу до нашої сільської бібліотеки і заь-
жди там повно людей. За книгою можна бачити молоду і літню людину, 
хлібороба, тракториста і вчителя, тваринника і медичного працівника! 
Щось близько тисячі читачів відвідує нашу бібліотеку. Понад шість ти
сяч томів книг зберігається тут. І мало, не вистачає. Щороку ми за ра
хунок культфонду купуємо до 500 томів нових книг. 

Чим цікавиться сільський читач? Всім, від літератури, яка потрібна 
йому в практичній роботі, до класичних і сучасних творів художньої 
літератури, книг про космос і кібернетику. 

Ідеш вулицею села, а з розчинених вікон світлиць лине чарівна му
зика Чайковського, Лисенка, Моцарта, Леонтовича, Глінки, сучасних 
українських і російських композиторів. І не подумайте, що по радіо 
чи з голубих екранів телевізорів. Ні, класичні музичні твори виконують 
на баяні чи піаніно учні сільської середньої музичної школи, діти ани-
сівських хліборобів. Десятки учнів успішно закінчили музичну школу, 
дехто з них продовжує навчання у Київській державній консерваторії. 

Біля колгоспного Палацу культури і на вулицях села можна часто 
бачити барвисті афіші, які сповіщають про те, що на сцені Палацу ви
ступають артисти з Чернігова, Києва і не лише з концертами, але й спек
таклями. Люблять анисівці театр і.музику. Усім своїм єством тягнуться 
до мистецького життя. Щосуботи на сцені колгоспного Палацу культури 
йде коли не вистава, то концерт. 

Та не думайте, що то виступають тільки приїжджі артисти. НІ. Здо^ 
більшого це робиться силами самодіяльних гуртків, які працюють при 
палаці. Щось понад 200. колгоспників, сільських інтелігентів беруть у НИК 
участь. Часто наші артисти виїжджають з концертами в інші села райо
ну. І не лише району. Не раз вони демонстрували свою майстерність на 
сцені обласного театру в Чернігові. 

Отакий наш Анисів, отакі живуть в ньому працьовиті і талановиті 
люди! 

Та щоб і далі зростали добробут і культура села, нам треба багато 
і наполегливо працювати, перетворювати в життя наші мрії і плани. Це 
шлях до щастя і добра, шлях, який веде до заповітних вершин • 
комунізму. 



ЗМІСТ 
Здрастуй, Анисів, 

І рідне сторона! 
9 Сторінки минулого 
12 Круті сходинки 
19 Простір 
24 Як дбаєш, так і маєш 
35 Сталева гвардія 
47 Якщо люди вірять... 
54 Вчись рахувати 
62 Кожний з нас господар 
72 Ведучі 
78 Ми дружбою сильні 
33 До вершин 
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