
XXVII з’їзд КПРС висловлює тверду 
впевненість, що цілей, які ставить партія 
на дванадцяту п’ятирічку і на період 
до 2000 року, буде досягнуто. В результаті 
ще повніше розкриються творчі сили со
ціалізму, багатшою і могутнішою стане 
наша Радянська Батьківщина. Гарантія 
цього — творча праця радянських людей, 
непорушна єдність партії і народу.

ПОСТАНОВА XXVII З’ЇЗДУ КПРС
Про Основні напрями економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-1990 роки і на період до 2000 року

Заслухавши і обговоривши доповідь Голови 
Ради Міністрів СРСР т. Рижкова М. І. про Ос
новні напрями економічного і соціального роз
витку СРСР на 1986 — 1990 роки І на період до 
2000 року, XXVII з’їзд Комуністичної партії Ра
дянського Союзу відзначає, що проект Основ
них напрямів відповідає попоженням нової ре
дакції Програми КПРС, генеральному курсові 
партії на прискорення соціально-економічного 
розвитку країни, завданням інтенсифікації народ
ного господарства на основі науково-технічного

прогресу, забезпечення неухильного підвищення 
народного добробуту, підтримання на належному 
рівні обороноздатності країни.

XXVII з’їзд Комуністичної партії Радянського 
Союзу ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Основні напрями економічного І 
соціального розвитку СРСР на 1986 — 1990 роки 
і на період до 2000 року.

2. Раді Міністрів СРСР розробити відповідно 
до Основних напрямів проект Державного пла
ну економічного і соціального розвитку СРСР на

1986 — 1990 роки з розподілом завдань по ро
ках п’ятирічки, по міністерствах І відомствах 
СРСР, союзних республіках, найважливіших еко
номічних районах і подати його на розгляд Вер
ховної Ради СРСР у травні 1986 року.

У п’ятирічному плані передбачити реалізацію 
встановлених Основними напрямами завдань і за
ходів щодо підвищення темпів й ефективності 
розвитку економіки, досягнення дальшого зро
стання життєвого рівня радянського народу. При 
розробці п'ятирічного плану розглянути пропо

зиції, внесені на XXVII з’їзді КПРС, у ході звітно- 
виборної кампанії в партії І всенародного обго
ворення проектів нової редакції Програми КПРС 
і Основних напрямів.

3. XXVII з'їзд КПРС вважає якісну розробку І 
організацію чіткого виконання нового п’ятиріч
ного плану надзвичайно важливим економічним 
і політичним завданням усіх партійних, радян
ських, профспілкових, комсомольських І госпо
дарських організацій.

У дванадцятій п'ятирічці необхідно забезпечи
ти докорінний перелом у роботі, повніше мобі

лізувати наші ресурси і можливості, привести в 
дію всі резерви для безумовного виконання на
мічених планів. Відкриваючи простір творчій Іні
ціативі мас, зміцнюючи дисципліну І. порядок, 
нарощувати темпи руху вперед на всіх напрямах 
соціально-економічного розвитку.

З'їзд висловлює тверду впевненість, що під 
керівництвом Комуністичної партії радянський 
народ доб'ється нових успіхів у комуністично
му будівництві, у зміцненні могутності нашої 
соціалістичної Батьківщини.

економічного і соціального розвитну СРСР 
на 1986—1990 роки і на період до 2000 року

Наша країна в історично короткі строки піднялася від ві
кової відсталості до висот суспільного прогресу, добилася 
видатних успіхів в усіх сферах життя. Радянське суспільство 
вступило в етап розвинутого соціалізму.

Працею поколінь радянських людей створено потужний 
економічний, науково-технічний і культурний потенціал. 
СРСР має тепер висококваліфіковані кадри, в його розпо
рядженні — могутня індустрія, велике механізоване сільсь
ке господарство, всебічно розвинута інфраструктура. По ба
гатьох напрямах розвитку науки 1 техніки країна займає 
провідні позиції у світі. Постійно зростає добробут населен
ня, вдосконалюється соціалістичний спосіб життя, дедалі пов
ніше реалізується принцип соціальної справедливості.

Безповоротно відійшли в минуле кризи, злидні та безро
біття, класова і національна ворожнеча, властиві капіталіс
тичному ладові. Утвердилися рівноправність, співробітництво

1 взаємодопомога людей, справжня демократія. Дедалі пов
ніше розкриваються переваги планової системи господарства, 
соціалістичного самоврядування народу, творчі можливості 
трудящих мас. Міцніє співдружність братніх соціалістичних 
країн — оплот миру і соціального прогресу.

Неухильно виконуючи заповіти В. І. Леніна, Комуністична 
партія впевнено веде радянський народ шляхом вдоскона
лення соціалізму, дальшого просування радянського суспіль
ства до комунізму на .основі виробленої XXVII з’їздом 
КПРС стратегії прискорення соціально - економічного роз
витку країни.

Основні напрями економічного 1 соціального розвитку 
СРСР на 1986 — 1990 роки і на період до 2000 року визна
чають конкретні планові завдання по реалізації програм
них цілей КГ1РС.

II. Основні напрями і завдання економічного
і соціального розвитку СРСР

на період до 2000 року

І. Основні підсумки економічного і соціального
розвитку країни за 1981 —1985 роки

У ході виконання рішень XXVI з’їзду КПРС зроблено 
, новий великий крок у піднесенні добробуту радянських лю

дей, розвитку всіх галузей економіки.
Значно зріс економічний потенціал країни. Національний 

доход підвищився порівняно з 1980 роком на 17 процентів. 
На зміцнення матеріально-технічної бази народного госпо
дарства, будівництво житла, соціально-культурних та інших 
об’єктів направлено понад 840 млрд. карбованців капі
тальних вкладень. Введено в дію близько тисячі нових сучас
них промислових підприємств.

Активізувалася робота по прискоренню науково-технічно
го прогресу, технічному переозороєнню і реконструкції дію
чого виробництва. Освоєно випуск більш як 19 тисяч нових 
видів машин, устаткування, апаратів, приладів та іншої про
мислової продукції. Розширилося впровадження маловідхід- 
них і безвідхідних, енерго- 1 матеріалозберігаючих техноло
гічних процесів та систем машин.

Досягнуто позитивних результатів в інтенсифікації вироб
ництва, підвищенні його ефективності. За рахунок зростання 
продуктивності суспільної прац’ одержано майже 90 про
центів приросту національного доходу. Поліпшилася вироб
нича дисципліна, скоротилися втрати робочого часу. Еконо
мніше стали використовуватися матеріальні ресурси.

Дальшого розвитку набула провідна галузь економіки — 
промисловість. Приріст її продукції становить 20 процентів. 
Виробництво предметів споживання (група <Б») зростало 
швидше, ніж випуск засобів виробництва.

Виконується Енергетична програма СРСР. Прискорено 
розвивалась атомна енергетика, па неї припадає десята час
тина електроенергії, що виробляється В країні. Радянський 
Союз, який раніше зайняв перше місце у світі за видобут
ком нафти, в нинішній п’ятирічці вийшов на це ж місце 1 за 
видобутком газу. Збудовано магістральні газопроводи та від
води від них довжиною 48 тис. км.

Неухильно втілювалася в життя аграрна політика партії, 
послідовно здійснювалася Продовольча програма СРСР. На 
зміцнення матеріально-технічної бази колгоспів 1 радгоспів, 
усього агропромислового комплексу направлено третину 
всі? капітальних вкладень. Зміцнюється економіка колгоспів 
і радгоспів. Набувають розвитку підсобні сільські господар
ства підприємств та організацій, а також міських 1 сільсь
ких жителів. Високими темпами здійснювалося на селі бу
дівництво житла 1 соціально - культурних об'єктів.

Збільшилися виробництво 1 закупівля основних видів сіль
ськогосподарських продуктів. Середньорічний обсяг валової 
продукції сільського господарства зріс на 6 процентів 1 до- 
сяг 131 млрд. карбованців. Виробництво м’яса підвищилося 
порівняно з десятою п’ятирічкою на 9 процентів, яєць—на 
18 процентів. Значно збільшився збір овочів 1 фруктів.

Вантажооборот транспорту зріс на 15 процентів. Відкри
то робочий рух поїздів на Байкало-Амурській залізничній 
магістралі, яка має важливе значення для розвитку Сибіру 
і Далекого Сходу.

На основі піднесення економіки 1 зростання її ефектив
ності підвищився матеріальний і культурний рівень життя 
народу. Реальні доходи на душу населення збільшилися на 
11 процентів.

Середньомісячна заробітна плата робітників І службовців 
зросла на 13 процентів 1 досягла в 1985 році 190 карбован
ців. Оплата праці колгоспників у громадському господарстві 
підвищилася на 29 процентів 1 становила 153 карбованці на 
місяць.

Здійснено важливі централізовані заходи в галузі оплати 
праці. Збільшено заробітну плату робітників 1 службовців 
вугільної промисловості, значної частини трудівників сіль
ського господарства. Здійснюються намічені заходи щодо 
підвищення заробітної плати працівників народної освіти. 
Встановлено додаткові пільги для ряду категорій працівни
ків легкої 1 харчової промисловості. Запроваджено виплату 
винагороди за вислугу років на залізничному 1 річковому 
транспорті, в підрядних будівельних організаціях і в деяких 
інших галузях. У результаті здійснення цих заходів підви
щено оплату праці більш як 20 млн. чоловік.

Виплати 1 пільги із суспільних фондів споживання збіль
шилися на 25 процентів 1 становили у 1985 році в розрахун
ку на душу населення близько 530 карбованців.

Поліпшено матеріально-побутові умови учасників Великої 
Вітчизняної війни та сімей загиблих військовослужбовців. 
Підвищено мінімальні розміри пенсій робітникам, службов
цям 1 колгоспникам. Збільшено пенсії великій групі робітни
ків І службовців, які вийшли на заслужений відпочинок 
понад 10 років тому. Запроваджено додаткові надбавки 
до пенсій за безперервний стаж роботи.

Реалізовано великі заходи для подання допомоги сім’ям, 
що мають дітей, і працюючим матерям. Для жінок-матерів

і запроваджено частково оплачувану відпустку по догляду за 
дитиною до досягнення нею віку одного року, збільшено 
одноразову допомогу в зв язку з народженням дитини.

Підвищено норми витрати на харчування в дошкільних 
закладах і школах-інтернатах, запроваджено безплатне за
безпечення учнів загальноосвітніх шкіл підручниками.

Щороку проводилося погашення державних позик, раніше 
розміщених за передплатою серед населення.

Повніше стали задовольнятися потреби населення в бага
тьох товарах і послугах. Збільшилося споживання овочів, 
фруктів, яєць, м’яса та інших найбільш цінних для харчу
вання продуктів. Роздрібний товарооборот зріс на 16 ’про
центів, а обсяг побутових послуг населенню підвищився на 
третину.

Послідовно розв’язується житлова проблема. Введемо в 
експлуатацію будинків загальною площею понад 550 млн. 
кв. метрів, що дало можливість поліпшити житлові умови 
більш як 50 млн. чоловік. Підвищився рівень благоустрою 
житла.

Поліпшилися медичне обслуговування, умови відпочинку 
населення. Здійснено вначні заходи щодо охорони навколиш
нього середовища.

Розвивалася система народної освіти, розпочато здійснен
ня реформи загальноосвітньої і професійної школи.

Набули розвитку культура 1 мистецтво. Вдосконалювалася 
діяльність культурно-освітніх закладів, засобів масової ін
формації 1 пропаганди.

Планомірно зростала економіка союзних республік, збіль
шився внесок кожної з них у розв’язання загальнодержавних 
завдань. Продовжувалося формування і розвиток великих те
риторіально-виробничих комплексів. Прискорено освоювали
ся природні багатства східних 1 північних районів країни. 
Дві третини загальносоюзного видобутку нафти 1 більше по
ловини видобутку газу тепер дає Західний Сибір.

Важливе значення мали заходи щодо вдосконалення уп
равління і господарювання, зміцнення дисципліни, організо
ваності в усіх ланках народного господарства.

У промисловості, сільському господарстві та Інших галу
зях здійснювались економічні експерименти, спрямовані на 
розширення господарської самостійності і посилення відпо
відальності об’єднань та підприємств, досягнення на цій ос
нові більш високих кінцевих результатів виробництва. Зміц
нюється господарський розрахунок. Набули поширення ефек
тивні форми й методи колективної організації та стимулю
вання праці, 1 в першу чергу ті, що грунтуються на бригад
ному підряді. «

У господарському 1 культурному будівництві підвищилася 
роль Рад народних депутатів, профспілок 1 комсомолу. Роз
ширилась участь трудящих в управлінні, прийнятий 1 реалі
зується Закон СРСР про трудові колективи. Зросла трудо
ва активність мас, удосконалювалась організація соціаліс
тичного змагання.

Наша країна бере дедалі активнішу участь у міжнарод
ному поділі праці. Значно зміцніло співробітництво Радян
ського Союзу з країнами—членами РЕВ та іншими соціаліс

тичними державами, поглибилася соціалістична економічна 
інтеграція. Здійснювалися заходи, передбачені рішеннями 
Економічної наради країн — членів РЕВ на найвищому рівні.

Збільшився зовнішньоторговельний оборот, розширились 
економічні зв’язки. СРСР має нині торговельні відносини з 
14о країнами.

Разом з тим у розвитку народного господарства мало 
місце уповільнення темпів зростання, слабо здійснювались 
Інтенсифікація виробництва, перебудова його структури, 
методів управління 1 господарювання. Недостатніми 
темпами освоювались у виробництві нова техніка й техноло
гія. Технічний рівень і якість багатьох виробів, у тому чис
лі товарів народного споживання, відстають від сучасних ви
мог. Допускалися порушення договірної дисципліни пос
тавок продукції. Деякі республіки, міністерства, об’єднання 
1 підприємства не досягли намічених п’ятирічним планом 
рубежів щодо обсягів виробництва, продуктивності праці, со
бівартості продукції 1 робіт, економії матеріальних ресурсів, 
уведення в дію виробничих потужностей. Це призводило до 
розриву між суспільними потребами і досягнутим рівнем 
виробництва, між платоспроможним попитом і його мате
ріальним покриттям. Є труднощі в забезпеченні населення 
окремими продовольчими товарами.

У зв’язку з загостренням міжнародної обстановки СРСР 
змушений був докласти додаткових зусиль для підтримання 
на належному рівні своєї обороноздатності, з тим щоб га
рантувати нашому народові мирне життя.

У цілому підсумки минулого п’ятиріччя свідчать про те, 
що наша країна просунулася вперед на всіх напрямах еко
номічного 1 соціального розвитку.

І

П'ятнадцятиріччя, в яке вступає наша країна, — важли
вий історичний період на шляху вдосконалення соціалізму, 
будівництва комунізму.

Найвищою метою економічної стратегії партії було й ли
шається неухильне піднесення матеріального і культурного 
рівня життя народу. Реалізація цієї мети в наступному пе
ріоді вимагає прискооечня соціально-економічного розвитку, 
всемірної інтенсифікації і підвищення ефективності вироб- 
;мцтвЬ на базі, науково-технічного прогпесу. Треба буде під

нести на якісно новий ступінь продуктивні сили-і виробничі 
відносини, кардинально прискорити науково-технічний про
грес, забезпечити швидке просування вперед на стратегічних 
напрямах розвитку економіки, створити виробничий потен
ціал, що дорівнював би за своїми масштабами нагромад
женому за всі попередні роки Радянської влади.

Виходячи з цього, в період до 2000 року:
Забезпечити дальше піднесення добробуту всіх верств 1 

соціальних груп населення, глибокі зміни у сфері праці та 
умовах життя людей. Посилити соціальну орієнтацію роз
витку економіки, її спрямованість на створення кращих умов 
для гармонійного розвитку особи, зміцнення соціалістичного 
способу життя, -дедалі повнішу реалізацію принципу соці
альної справедливості.

Здійснити широку соціальну програму. Збільшити реальні 
доходи на душу населення в 1.6—1.8 раза.

Піднести суспільний престиж високоякісної пра
ці 1 професійної майстерності. В міру зростання продук
тивності праці підвищувати оплату праці і вдосконалювати 
форми винагороди за неї. Продовжити лінію на підвищен
ня розмірів мінімальної заробітної плати 1 зниження по
датків з населення. Першорядну увагу приділити по
силенню морального заохочення трудових колективів і окре
мих працівників. Активніше виховувати у кожної людини 
усвідомлення необхідності сумлінно працювати на загальне 
благо, почуття особистої відповідальності перед суспільст
вом за результати праці.

Забезпечувати повну 1 раціональну зайнятість населення. 
Істотно поліпшити умови праці, добиватися швидшого скоро
чення ручної праці і знизити її частку у виробничій сфері 
до 15—20 процентів. Розширювати можливості для розвит
ку й застосування творчих здібностей усіх громадян.

Повніше задовольняти зростаючі потреби радянських лю
дей у високоякісних 1 різноманітних товарах та послугах. 
Щодо значного кола продуктів харчування 1 основних не
продовольчих товарів досягти, а щодо решти впритул на
близитися до рівня науково обгрунтованих норм раціональ
ного споживання. Збільшити обсяг роздрібного товарообороту 
державної 1 кооперативної торгівлі приблизно в 1,8 раза. 
Створити високорозвинуту індустрію послуг, різко скороти
ти на цій основі затрати праці на ведення домашнього гос
подарства. Сприяти підвищенню культури споживання, фор
муванню розумних потреб, що відповідали б соціалістично
му способу життя І гармонійному розвиткові особи, підне
сенню духовних запитів людини.

Послідовно розв’язувати надзвичайно важливе соціальне 
завдання щодо забезпечення практично кожної сім’ї окремою 
квартирою або індивідуальним будинком. Ввести в експлу
атацію житлові будинки загальною площею не менш як
2 млрд. кв. метрів. Поліпшувати благоустрій міст 1 сіл, схо
ронність житлового фонду.

Продовжити лінію на прискорене зростання суспільних 
фондів споживання, які є важливим засобом дальшого роз
витку загальнодержавних систем безплатної народної освіти, 
охорони здоров'я і соціального забезпечення, поліпшення 
умов відпочинку трудящих. Збільшити обсяг цих фондів 
приблизно в 2 рази.

Проводити демографічну політику, яка повніше врахову
вала б особливості різних регіонів країни. Всемірно сприяти 
збільшенню тривалості життя і трудової активності насе
лення, зміцненню сім’ї, створенню сприятливіших умов для 
виховання підростаючого покоління, поєднання материнства
3 активною участю жінок у трудовій 1 громадській діяль
ності. Розширювати і вдосконалювати державну допомогу 
сім’ям, що мають дітей, і молодим сім’ям.

Піднести рівень матеріального забезпечення та соціально- 
побутового обслуговування ветеранів війни 1 праці, громадян 
похилого віку, інвалідів. Створювати для осіб пенсійного 
віку, які бажають працювати, сприятливіші можливості для 
участі в суспільній праці. Вдосконалювати систему пенсійно
го забезпечення, в тому числі шляхом підвищення мінімаль
них розмірів пенсій, поступового зближення умов 1 рівнів 
соціального забезпечення колгоспників, робітників і служ
бовців.

Здійснити систему заходів Щодо зміцнення здоров’я радян
ських. людей. Неухильно поліпшувати якість медичного об
слуговування, здійснити перехід до загальної диспансериза
ції населення. Посилити заходи щодо охорони здоров’я ма
тері й дитини. Прискорено розвивати мережу закладів охо
рони здоров’я, а також санаторіїв, будинків відпочинку, пан
сіонатів. організацій туризму, поліпшуючи обслугову
вання в них.

Підвищити рівень освіти і культури населення, пов
ніше задовольняти його духовні запити. Посилити патріотич
не та інтернаціональне виховання радянських людей, особ
ливо молоді. Активніше вести роботу Пд, збереженню і при-

множенню національної культурної спадщини, по збережен
ню пам’яток вітчизняної та світової Історії і культури.

. Забезпечити створення єдиної системи безперервної освіти.
Удосконалювати діяльність загальноосвітньої школи, сис

тему професійно-технічної освіти, розвивати середню спеці
альну і вищу освіту. Підносити якість підготовки спеціаліс
тів і підвищення кваліфікації кадрів, насамперед з нових 
спеціальностей, пов'язаних з науково-технічним прогресом.

Поліпшувати формі’ та організацію дозвілля всіх, катего
рій населення Збільшувати тривалість оплачуваних відпус
ток з урахуванням підвищення трудового внеску працівни
ків. Широко розвивати колективне садівництво та городницт
во.

Заохочувати масовий розвиток фізкультури і спорту, 
сприяти повсюдному впровадженню їх у побут.

Наполегливо вести роботу по охороні навколишнього се
редовища. Бережливо використовувати природні ресурси.

Перевести виробництво на переважно інтенсивний шлях 
розвитку і на цій основі прискорити темпи еко
номічного зростання. Збільшити національний доход країни 
майже у 2 рази

Забезпечувати приріст національного доходу 1 продукції 
галузей матеріального виробниц ва повиіс ю за рахунок 
підвищення продуктивності праці. Піднести продуктивність 
суспільної праці у 2,3 — 2,5 раза, зробити вирішальний крок 
у здійсненні програмного завдання досягнення по цьому по
казнику найвищого світового рівня.

Послідовно посилювати режим економії, який є одним з 
найважливіших факторів інтенсифікації виробництва. Пере
творити ресурсозбереження у вирішальне джерело задово
лення зростаючих потреб народного господарства. Добитися, 
щоб приріст потреб у паливі, енергії, сировині і матеріалах 
на 75—80 процентів задовольнявся за рахунок їх економії. 
Знизити енергоємність національного доходу не менш як в 
1,4 раза 1 металомісткість майже у 2 рази. Комплексно ви
користовувати природні і матеріальні ресурси, максимально 
усувати втрати 1 нераціональні витрати. Широко включати 
в господарський оборот вторинні ресурси, а також супутні 
продукти.

Підвищувати ефективність капітальних вкладень, концен
трувати їх на пріоритетних напрямах, і насамперед на онов
ленні виробничих основних фондів, істотно збільшити част
ку коштів, що направляються на технічне переозброєння 1 
реконструкцію підприємств, скорочувати строки окупності 
капітальних вкладень

Поліпшувати використання виробничих основних фондів, 
забезпечувати повне завантаження потужностей і устатку
вання, добиватися збільшення фондовіддачі.

Забезпечувати всемірне прискорення науково-технічного 
прогресу, повсюдне застосування його результатів у вироб
ництві та управлінні, сфері обслуговування і в побуті.

Вивести народне господарство на передові рубежі науки, 
техніки і технології. Ефективніше використовувати властиві 
соціалізму форми й методи здійснення науково-технічного 
прогресу. Посилити інтеграцію науки і виробництва, поліп
шити організацію і скоротити строки розробки та освоєння 
в народному господарстві технічних новинок, наукових від
криттів і винаходів.

Піднести якість продукції та послуг до рівня найкращих 
вітчизняних і світових досягнень.

Забезпечити динамічний 1 пропорційний розвиток єдиного 
народногосподарського комплексу країни і ефективну взає
модію всіх його ланок. Здійснити прогресивні зрушення в 
структурі народного господарства.

Випереджаючими темпами розвивати галузі і виробництва, 
які визначають науково-технічний прогрес і розв’язання со
ціальних завдань.

Збільшити випуск промислової продукції не менш як у 2 
рази.

Неухильно зміцнювати важку індустрію — фундамент еко
номіки країни, основу забезпечення народного господарства 
засобами виробництва.

Значно прискорити розвиток машинобудування. Здійснити 
докорінне підвищення технічного рівня вироблюваної про
дукції. Забезпечити створення і освоєння виробництва тех
ніки нових поколінь, яка дає змогу в багато разів підвищи
ти продуктивність праці, поліпшити її умсви, істотно знизи
ти матеріальні затрати. Зміцнити матеріальну і науково-тех
нічну базу машинобудівного виробництва.

Ефективніше розвивати паливно-енергетичний комплекс, 
реалізовувати Енергетичну програму СРСР. З метою поліп
шення паливно-енергетичного балансу країни збільшити ви
робіток Електроенергії на атомних електростанціях не менш 
ян у 5—7 разів 1 видобуток газу — в 116—1,8 раза. Шир
ше використовувати нетрадиційні відновлювані джерела 
енергії і вторинні енергетичні ресурси.

Здійснити Комплексну програму хімізації народного гос
подарства СРСР. Забезпечити глибокі якісні зміни в мета
лургії на інших галузях, що виробляють конструкційні ма
теріали. Розширювати асортимент, нарощувати випуск най
більш економічних видів металопродукції, "принципово нових 
хімічних, будівельних та інших прогресивних матеріалів.

[Продовження на 2 стор.].



Послідовно проводити накреслену Продовольчою програ
мою СРСР лінію на повне задоволення потреб країни в сіль
ськогосподарській продукції, дальше зміцнення матеріально- 
технічної бази сільського господарства 1 соціальну перебудову 
села. Здійснювати прискорений 1 пропорційний розвиток га
лузей агропромислового комплексу, підвищити віддачу всіх 
видів ресурсів, що направляються на зазначені цілі. Завер
шити переведення сільського господарства на індустріальну 
основу шляхом комплексної механізації, хімізації, електрифі
кації, меліорації земель, широкого впровадження Інтенсив
них технологій. Добитися значного зростання врожайності 
всіх сільськогосподарських иультур І продуктивності тварин
ництва, забезпечити стабільність сільськогосподарського ви
робництва, звести до мінімуму його залежність від природ
но-кліматичних умов.

Здійснити Комплексну програму розвитку виробництва то
варів народного споживання і сфери послуг. Збільшити ви
пуск непродовольчих товарів не менш як в 1,8 —1.9 раза 
та обсяг послуг, що надаються населенню, — у 2,1 — 2.3 
раза.

Піднести на якісно новий рівень капітальне будівництво 
Добитися донорінного поліпшення будівельного виробництва, 
значного підвищення якості 1 зниження вартості робіт, ак
тивніше впроваджувати прогресивні методи, вдосконалювати 
організацію будівництва, підвищувати ефективність проект
них вирішень. У найближче десятиріччя скоротити строки 
спорудження і реконструкції об'єктів в 1.5—2 рази.

Прискорено розвивати на новій технічній основі тран
спорт, електро-, нафто- 1 газопостачання, зв’язок, систему 
матеріально-технічного забезпечення та інші галузі вироб
ничої Інфраструктури.

Забезпечувати гармонійний економічний 1 соціальний роз
виток усіх союзних республік. Вдосконалювати розмі
щення продуктивних сил. Посилити комплексність роз
витку 1 спеціалізацію господарства республік та економіч
них районів, нарощувати їх внесок у зміцнення єдиного на
родногосподарського комплексу країни і розв’язання соці
альних завдань.

Розвивати на взаємовигідній основі торговельно економіч
ні. науково-технічні зв'язки 1 культурний обмін з зарубіж и- 
ми країнами. Повніше використовувати переваги міжнарод
ного поділу праці, у першу чергу з країнами соціалістичної 
співдружності.

III. Основні завдання економічного
і соціального розвитку СРСР на 1986—1990 роки

У реалізації стратегічних завдань наступного п’ятнадця
тиріччя дуже важлива роль належить дванадцятій 
п'ятирічці. Вона має стати поворотною на всіх напрямах 
економічного І соцітл ного розвитку країни.

Головне завдання дванадцятої п'ятирічки полягає у під
вищенні темпів і ефективності розвитку економіки па основі 
прискорення науково-технічного прогресу, технічного пере
озброєння і реконструкції виробництва, Інтенсивного вико
ристання створеного виробничого потенціалу, вдосконалення 
системи управління, господарського механізму і в досягнен
ні на цій основі дальшого піднесення добробуту радянського 
народу.

У дванадцятій п’ятирічці треба буде одночасно вирішу' 
вати широке коло завдань, пов'язаних З поліпшенням жит
тя людей, досягненням динамічного розвитку всіх галузей 
народного господарства і підтриманням на належнему рівні 
обороноздатності країни.

Виходячи з головного завдання дванадцятої п’ятирічки: 
обільшптн національний доход, що використовується на 

споживання 1 нагромадження, на 19—22 проценти. Забезпе
чити його приріст певністю за рахунок підвищення продук
тивності праці. Знизити матеріаломісткість суспільн- го 
продукту на 4—5 процентів, зменшити енергоємність на
ціонального доходу на 7—9 процентів 1 металомісткість на 
13—15 процентів.

Збільшити випуск промислової продукції на 21—24 про
центи, в тому числі засобів виробництва (група «А») на 
20—23 проценти 1 предметів споживання (група <Б») на 
22—25 процентів.

Випереджаючими темпами розвивати обробні галузі про
мисловості. Підвищити обсяг виробництва продукції в цих 
галузях на 25—28 процентів при збільшенні випуску про
дукції паливно-сировинних галузей на 11 — 13 процентів. 
Задовольняти зростаючі потреби країни в паливі та енер
гії головним чином за рахунок економії палив
но-енергетичних ресурсів, прискореного розвитку атомної 
енергетики, газової промисловості і видобутку вугілля від
критим способом.

Прискорити розвиток машинобудування, підвищи
ти його технічний рівень. Здійснити намічену програму ре
конструкції 1 модернізації металургії. Підвищити темпи 
хімізації та електрифікації народного господарства.

Забезпечити реалізацію Продовольчої програми СРСР, 
збалансований розвиток галузей агропромислового комплек
су, значне підвищення ефективності використання ресурсів, 
що їм виділяються.

Направляти капітальні вкладення насамперед на рекон
струкцію 1 технічне переозброєння діючих підприємств, 
Збільшити їх частку на зазначені цілі у виробничому бу
дівництві до 50 процентів. Послідовно проводити курс на 
дальшу індустріалізацію будівельного виробництва.

Комплексно розвивати галузі виробничої інфраструкту
ри. Поліпшити забезпечення потреб народного господарства 
1 населення в перевезеннях та інших видах обслугову
вання.

Добитися перелому в Інтенсифікації виробництва на ос
нові широкого використання досягнень науки і техніки, 
здійснення прогресивних зрушень у структурі та організа
ції виробництва, підвищення трудової, технологічної 1 дер
жавної дисципліни.

Прискорити оновлення виробничого апарату, в першу чер
гу за рахунок швидшої заміни малоефективного устатку, 
вання прогресивним, високопродуктивним. Провести загаль
ну інвентаризацію виробничих основних фондів, Більш як 
на третину оновити їх активну частину. Не менш як у 2 
рази порівняно з одинадцятою п’ятирічкою збільшити .об
сяг вибуття застарілих виробничих основних фондів.

Розробити і здійснити в ножній галузі, в об'єднаннях 1 на 
підприємствах комплексні програми технічного переозброєння 
та реконструкції виробництва, його безперервного оновлення 
на основі сучасної техніки 1 передової технології. Піднести 
роль фондів розвитку виробництва в технічному переосна- |

IV. Прискорення науково-технічного прогресу 
і розвиток науки

Забезпечити розв’язання ключового політичного 1 госпо
дарського завдання — всемірно прискорити науково-техніч
ний ирогрес. Рішуче піднести роль науки 1 техніки В ЯКІСНО
МУ перетворенні продуктивних сил, переведенні економіки 
на рейки всебічної інтенсифікації, підвищенні ефективності 
суспільного виробництва. Посилити орієнтацію науково-тех
нічного розвитку па розв’язання соціальних завдань.

Добитися кардинального підвищення технічного рівня ви
робництва. насамперед за рахунок перебудови Інвестиційної 
1 структурної політики, концентрації ресурсів на найважли
віших напрямах науково • технічного прогресу — розвитку 
електроніки, атомної енергетики, комплексної автоматиза
ції. технології виробництва та обробки рових матеріалів. 
Одержати за п'ятиріччя не менше двох третин приросту 
продуктивності суспільної праці за рахунок використання 
ди.яінеиь науки і техніки.

Здійснити комплекс заходів щодо вдосконалення техноло
гії (шробчиціеа. Розширити у дванадцятій п’ятирічці в 1.5 
— 2 оазв -тосування прогресивних базових технологій. 
Забезпечити широке впровадження в народне господарство 
принцип jbo нових технологій —електронно-променевих, пла
змових. імпульсних, біологічних, радіаційних, мембранних, 
хімічних та інших, які дають можливість у багато разів під
вищити продуктивність праці, піднести ефективність вико
ристання ресурсів 1 знизити енерго- 1 матеріаломісткість ви
робництва. Перейти на Індустріальні, інтенсивні технології 
в рослинництві 1 тваринництві, широко використовувати ме
тоди біотехнології та генної інженерії.

Послідовно підвищувати організаційну 1 технологічну

Здійснювати дальший усебічний розвиток співробітництва 
з країнами — членами РЕВ та Іншими країнами соціаліз
му Піднести на вищий ступінь соціалістичну економічну ін
теграцію, розвивати спеціалізацію та кооперування вироб
ництва, нові, ефективні форми співробітництва. Передбачи
ти послідовну реалізацію спільно з країнами — членами 
РЕВ програм розвитку економічного і науково-технічного 
співробітництва на період до 2СОО року на дво- 1 багатосто
ронній основі.

Розширювати економічне і науково-технічне співробіт
ництво з країнами, що розвиваються. Розвивати на взаємо
вигідній 1 рівноправній основі економічні зв'язки з заінте
ресованими капіталістичними державами.

Здійснювати комплексне вдосконалення управління, краще 
використовувати переваги і можливості соціалістичної пла
нової системи.

Послідовно проводити в життя 1 розвивати основополож
ні ленінські принципи соціалістичного управління, 1 насам
перед демократичний централізм Зосередити зусилля цент
ральних органів на розв язанні загал' недержавних, міжга
лузевих 1 міжрегіональних проблем суспі.т ного виробни
цтва.

Удосконалювати організаційну структуру управління га
лузями народного господарства СРСР 1 союзних республік.

Підвищити наукову гбгрунтовгніс ь планів. Ппи розроб
ленні державних планів певніше враховувати Комплексну 
програму науково-технічного прогресу СРСР 1 Генеральну 
схему розміщення продуктивних сил СРСР.

Підвищувати роль економічних методів управління, гос
подарську самостійність та економічну відповідальність 
об єднань 1 підприємств. Забезпечити дальший розвиток 
господарського розрахунку, посилити вплив фінансово-кре
дитних підойм 1 системи цін на ефективність виробництва. 
Підвищувати стабільність карбованця, вдосконалювати гро- 
шозий обіг у країні.

Посилювати роль Рад народних депутатів — найважливі
шої форми соціалістичного народовладдя — в господарсь
кому і соціально-культурному будівництві. Розширювати 
участь трудящих в управлінні.

Здійснення висунутих завдань дасть можливість піднести 
радянське суспільство на більш високий ступінь економіч
ного 1 соціального прогресу, СРСР вступить у третє тися
чоліття ще могутнішою розвинутою державою 1 своїми до
сягненнями справлятиме все зростаючий прогресивний 
вплив на Хід СВІТОВОГО розвитку.

щенні об'єднань і підприємств, забезпечивши першочергове 
направлення коштів зазначених фондів на дані цілі.

Інтенсивніш^ використовувати створений виробничий і 
науково-технічний потенціал, Добиватися ритмічності вироб
ництва. максимального завантаження устаткування, Істотно 
підвищити змінність його роботи.

Поліпшити використання трудових ресурсів. Піднеети 
продуктивність суспільної праці на 20—23 проценти, у тому 
числі в промисловості на 23—25 процентів. Одержати за 
рахунок зростання продуктивності праці весь приріст випус
ку продукції промисловості, еільсікого господарства, а та
кож обсягу перевезень на залізничному транспорті і робіт у 
будівництві. Забезпечити випереджаюче зростання продук- 
тиїтості прані порівняно із збій щенням її оплати.

Вважати справою першорядної ваги докорінне підвищен
ня якості продукції і послуг, що надаються, як найважливі
шого фактора Інтенсифікації економіки та повнішого ЗД.10» 
волення зростаючих потреб народного господарства 1 насе
лення.

Посилити режим економії, Наполегливо добиватися ра- 
ціонал: ного й економного витрачання всіх видів ресурсів, 
зниження їх втрат, прискорено здійснювати 'Перехід До ре
сурсозберігаючих 1 безвідхідних технологій. Значно поліп
шити використання вторинних ресурсів та відходів вироб
ництва, розвивати виробничі потужності по їх переробці, 
вдосконалювати організацію збирання вторинної сировини, в 
тому числі у населення, зміцнювати матеріально-технічну 
базу заготівельних організацій. По-госцодарсккрму викори
стовувати енергетичні та Інші ресурси в побуті.

У 1990 році порівняно з 1985 роком забезпечити у народ
ному господарстві економію органічного палива в кількості 
200—230 млн. тонн умовного палива, в тему числі 75 — 
90 млн. тонн за рахунок розвитку атомної енергетики I ви
користання відновлюваних джерел енергії: економію прокату 
чорних металів у кількості 12 —14 млн. тонн.

Знизити собівартість продукції 1 робіт у промисловості 
на 4—-5 процентів, у будівництві на 2—3 проценти, у сіль
ському господарстві (радгоспах) на 5—7 процентів.

Прискорити оборот народногосподарських ресурсів, не 
допускати наднормативних запасів товарно-матеріальних цін
ностей. Розвивати і вдосконалювати прямі 1 тривалі госпо
дарські зв язки між постачальниками 1 споживачами, оптову 
торгівлю матеріалами та устаткуванням,

Здійснити комплекс заходів, спрямованих на повне задо
волення потреби народного господарства в тарі, насамперед 
за рахунок випереджаючого збільшення випуску економічних 
видів її. уніфікації і стандартизації, повторного використан-

Створювати сприятливіші умови для високоефективної 
праці, поліпшувати санітарно-гігієнічні умови 1 техніку без
пеки, підвищувати культуру виробництва. Активніше впро
ваджувати наукову організацію праці, колективний підряд, 
раціональніше використовувати робочий час. Створити єди
ну загальнодержавну систему планування, обліку, атестації 
1 раціоналізації робочих місць. Послідовно скорочувати за
стосування ручної j важкої фізичної праці, особливо на 
вантажно-розвантажувальних, складських та Інших допоміж
них роботах.

Ширше розвивати галузеву 1 територіальну спеціаліза
цію. кооперування виробництва та його комбінування.

Здійснити систему заходів щодо дальшого підвищення 
матеріального і культурного рівня життя народу. Забезпе
чити зростання реальних доходів на душу населення на 
13 — 15 процентів. Значно поліпшити задоволення потреб 
населення в товарах 1 послугах, з урахуванням прогресив
них змін у структурі зростаючого платоспроможного попиту.

Комплексно розвивати галузі соціальної Інфраструктури. 
Збільшити масштаби і поліпшити якість житлового будівни
цтва, підвищити забезпеченість міського 1 сільського насе
лення впорядкованим житлом, комунально-побутовими пос
лугами. Прискорити соціальну перебудову села.

Неодмінна умова реалізації наміченої соціальної програ
ми — збільшення вкладу кожного працівника в загальну 
справу піднесення народного господарства.

гнучність виробництва. Впроваджувати автоматизовані си
стеми в різні сфери господарської діяльності, і в першу чер
гу в проектування, управління устаткуванням 1 технологічни
ми процесами. Піднеети рівень автоматизації виробництва 
приблизно в 2 рази. Створювати комплексно-автоматизовані 
виробництва, які можна швидко й економічно перебудову
вати.

Прискорити розробку 1 постановку на виробництво нових 
поколінь високоефективної техніки. Перейти до випуску си
стем машин 1 комплексів технологічного устаткування, 
Значно підвищити темпи оновлення виготовлюваної техніки, 
довівши В 1990 році частку виробництва нових машин, ус
таткування 1 приладів не менш як до 13 процентів загаль
ного обсягу машинобудівної продукції.

Організувати масовий випуск персональних комп’ютерів. 
Забезпечити зростання обсягу виробництва обчислювальної 
техніки в 2—2,3 раза, підвищити її надійність. Високими 
темпами нарощувати масштаби застосування сучасних ви
сокопродуктивних електронно-обчислювальних машин усіх 
класів. Продовжити створення 1 підвищити ефективність 
роботи обчислювальних центрів колективного користування, 
інтегрованих банків даних, мереж обробки передачі Інфор
мації.

Певніше використовувати при розробці нової техніки 1 
технології можливості матеріалів Із заздалегідь заданими 
властивостями, особливо прогресивних конструкційних, у 
тому числі синтетичних, композиційних, надчистих та інших, 
що зумовлюють високий економічний ефект у народному 
господарстві.

Збільшити частку промислової продукції вищої категорії 
якості в 1,9 —2,1 раза, підвищити надійність 1 ресурс робо
ти техніки, завершити в основному впровадження комплек
сних систем управління якістю Прискорити перегляд стан
дартів 1 технічних умов на продукцію, орієнтуючи ЇХ на 
найвищі світові досягнення. Поліпшити метрологічне обслуго
вування народного господарства. Піднести рівень роботи по 
атестації промислової продукції з тим, щоб забезпечувалась 
об'єктивна оцінка якості продукції. Розвивати на основі пер. 
елективних наукою - технічних досягнень типізацію техно
логій. поглиблювати галузеву та міжгалузеву уніфікацію 
машин, рузлір і деталей.

Заохочувати науково - технічну творчість трудящих. 
Поліпшувати винахідницьку 1 патентно-ліцензійну роботу. 
Створювати необхідні умови для якнайшвидшого впрова
дження винаходів 1 раціоналізаторських пропозицій у на
родне господарство. Розвивати державну систему науково- 
технічної інформації. Вдосконалювати обмін досягненнями 
науки і техніки. Активізувати роботу науково-технічних то
вариств

Корінне завдання —- зміцнити зв’язки науки 1 виробни
цтва. створити такі організаційні форми інтеграції науки, 
техніки І виробництва, які дають можливість забезпечити 
чітке і швидке проходження наукових ідей від зародження 
до широкого застосування на практиці. Посилити відпові
дальність наукових організацій за рівень досліджень 1 роз
робок, за найповніше їх використання.

Піднести роль і відповідальність Державного комітету 
СРСР по науці 1 техніці у визначенні пріоритетних напря
мів науково-технічного прогресу, в розв’язанні великих нау
ково-технічних міжгалузевих проблем, організації розробки 
принципово нової техніки 1 технології, здійсненні контролю 
за науково • технічним рівнем галузей, відповідністю вироб
ництва найкращим світовим досягненням, за формуванням 
мережі науково-дослідних, проектно-конструкторських 1 
технологічних організацій.

Підвищити роль Академії наук СРСР як координатора 
науково дослідних робіт у країні, посилити її відповідаль
ність за створення теоретичних основ принципово нових ви
дів техніки і технології. Надати пріоритетного значення 
розвитку фундаментальної науки, яка визначає вихід су
спільного виробництва на якісно вищий рівень. Посилити 
технічну спрямованість у роботі академічних інститутів. Ак
тивізувати діяльність галузевих 1 республіканських академій.

Істотно підвищити рівень 1 результативність галузевої на
уки. зміпнити її заводе’ кий сектор. Розширити мегежу на
уково-виробничих об’єднань, націлюючи їх на створення 1 
широке впровадження нових поколінь устаткування І тех
нологічних комплі ксів, постійне вдосконалення техніки і 
технології виробництва. Включати до складу науково-вироб
ничих і виробничих об'єднань та підприємств галузеві на- 
'•"ово-дослідні, конструкторські і технологічні організації, 
зберігаючи в безпосередньому підпорядкуванні міністерств 1 
відомств, як правило, лише головні організації, зусилля 
яких зосереджені на проведенні досліджень, що мають 
ззгал’-ногалузевий характел. Підвищити роль Еонстр'-ктопс’-- 
ких, технологічних та інших інженерних служб підприємств 
у забезпеченні науково-технічного прогресу, у своєчасному 
використанні досягнень науки 1 техніки.

Вжити заходів для значного поліпшення використання 
наукового потенціалу вищої школи, Істотно розширити об
сяг здійснюваних наукових досліджень 1 розробок, добити
ся різкого підвищення їх народногосподарської віддачі.

Широко застосовувати нові прогресивні форми організа
ції наукової діяльності, які дають можливість у стислі стро
ки розв’язувати великі міжгалузеві науково-технічні пробле

V. Розвиток важкої промисловості
Основними завданнями важкої промисловості є забезпе

чення народного господарства паливно-сировинними ресур
сами, машинами, устаткуванням та іншими сучасними засо
бами виробництва, збільшення випуску високоякісних това
рів для населення, підвищення ефективності роботи П га
лузей.

Виходячи з зазначених завдань, забезпечити:
широкий перехід на випуск високоефективної продукції, 

яка відповідала б за своїми техніко-економічними показни
ками найкращим світовим зразкам, конкурентоспроможної 
на зовнішньому ринку. Різно скоротити строки освоєння но
вої трхніки і технології:

удосконалення структури важкої промисловості, поліп
шення міжгалузевих 1 внутрігалузевих пропорцій, приско
рений розвиток машинобудування, атомної енергетики, га
зової, хімічної 1 нафтохімічної промисловості, виробництва 
прогресивних конструкційних матеріалів, розширення спе
ціалізації та кооперування;

Машинобудівний комплекс
У першу чергу забезпечити докорінну реконструкцію 1 ви

переджаючий розвиток машинобудівного комплексу, насам
перед верстатобудування, виробництва обчислювальної тех
ніки, приладобудування, електротехнічної та електронної 
промисловості. Передбачити випередження темпів приросту 
випуску продукції в цих галузях у 1.Э—1,6 раза порівняно 
з середніми по машинобудуванню в цілому.

Істотно підвищити обсяг капітальних вкладень, що на
правляються на розвиток машинобудівного комплексу. До
вести оновлення активної частини виробничих основних фон
дів до 10-—12 процентів щороку.

Збільшити випуск продукції машинобудування і метало
обробки на 40—45 процентів.

Скоротити в 3—4 рази строки розробки та освоєння но
вої техніки. Забезпечити, щоб усі новоосвоювані види 
техніки за продуктивністю 1 надійністю перевершували не 
менш як в 1,5—2 рази виготовлювачу аналогічну продукцію.

Підвищувати в економічно виправданих межах одиничні 
потужності машин 1 устаткування, знижувати затрати иа ви
робництво з розрахунку на одиницю їх продуктивності.

Широко впроваджувати гнучкі переналагоджувані вироб
ництва 1 системи автоматизованого проектування, автома
тичні лінії, машини й устаткування з вмонтованими засо
бами мікропроцесорної техніки, багатоопераційні верстати з 
числовим програмним управлінням, робототехнічні, роторні 
1 роторно-конвейєрні комплекси. Переходити на комплектну 
поставку технологічних систем 1 комплексів машин.

Нарощувати випуск високопродуктивних машин і устатку
вання, призначених для експлуатації в Сибіру, на Далеко
му Сході 1 Крайній Півночі.

Вдосконалювати ремонтне виробництво, забезпечуючи на
дійну роботу машин та устаткування в усіх галузях народ
ного господарства. Всемірно розвивати фірмовий ремонт 1 
обслуговування силами виготовлювачів складної та особли
во точної техніки, що експлуатується в сільському госпо
дарстві, на транспорті, в інших галузях. Забезпечити задово
лення потреб у запасних частинах до машин та устатку
вання.

Розширити предметну, подетальну 1 технологічну спеціа
лізацію та кооперування виробництва, ефективно поєдную
чи з спеціалізованими заводами механоскладальні підпри
ємства. Добиватися максимальної уніфікації вузлів 1 дета
лей. Здійснити заходи щодо створення машин, устаткуван
ня і приладів на основі уніфікованих блочно-модульних та 
базових конструкцій. Збільшити випуск багатофункціональ
них видів техніки.

Повніше використовувати можливості підвищення техніч
ного рівня 1 якості машинобудівної продукції за рахунок 
дальшого розвитку і зміцнення інтеграції галузей машино
будування, спеціалізації та кооперування виробництва в 
рамках Ради Економічної Взаємодопомоги,

У машинобудівних міністерствах значно збільшити ви
пуск спеціального технологічного устаткування для власних 
потреб.

Збільшити застосування в машинобудуванні прогресивних 
конструкційних матеріалів — прокату з низьнолегованої 
сталі, гнутих, фасонних 1 точних профілів, металевих порош
ків, композиційних матеріалів і пластмас, Знизити у два
надцятій п’ятирічці питому металомісткість машин 1 устат
кування на 12 —18 процентів та їх питому енергоємність на 
7 —12 процентів, скоротити витрату (на 1 млн. карбованців 
товарної продукції) прокату чорних металів у середньому 
на 27-— 29 процентів, сталевих труб на 20 —-22 проценти, 
прокату ’кольорових металів на 21—23 проценти.

Збільшити завантаження виробничих потужностей, довес
ти коефіцієнт змінності роботи устаткування в 1990 році до 
1,6—1,8, у тому числі устаткування з програмним управлін. 
ням 1 автоматичних ліній до 1,9 1 гнучких виробничих моду
лів та систем до 1—2,5.

ми. Створювати для розробки 1 широкомасштабного впрова
дження принципово нових видів техніки 1 технології міжга
лузеві науково - -технічні комплекси 1 центри. Поліпшити 
взаємодію академічного, галузевого 1 вузівського секторів 
науки.

Вдосконалювати економічний механізм у сфюрі науки, до
биваючись пов'язування матеріального заохочення наукових 
колективів 1 окремих працівникіг'плану 1 ргим внеском у 
розв'язання науково-технічних Щов'язую-’-

Зосередити зусилля суспільних, природничих 1 технічних 
наук на найважливіших стратегічних напрямах, що забезпе
чують прискорення економічного 1 соціального розвитку.

У галузі суспільних наук посилити дослідження проблем 
планомірного і всебічного вдосконалення соціалізму, шляхів 
і засобів поступового просування до комунізму, підвищити 
Ідейно-теоретичний рівень і практичну значимість наукових 
досліджень. Глибше вивчати актуальні проблеми діалектич
ного та Історичного матеріалізму, наукового комунізму, по
літичної економії, питання зростання керівної ролі КПРС, 
досвід міжнародного комуністичного, робітничого і націо
нально-визвольного руху. Підвищити рівень теоретичних 
досліджень у галузі соціалістичної економіки, планування, 
управління, праці, фінансів 1 ціноутворення 1 статистики. 
Глибше вивчати процеси розвитку політичної системи, соціа
лістичної демократії, державності 1 соціалістичного самовря
дування, дальшого зближення націй і народностей СРСР. 
Розширити дослідження соціально-економічних проблем на
уково - технічного прогресу. Продовжити вивчення об’єк
тивних закономірностей розвитку і досвіду соціалістичної 
співдружності, шляхів зміцнення економічної інтеграції 
країн — членів РЕВ, процесів поглиблення загальної кризи 
капіталізму, посилення боротьби народів за мир І соціаль
ний прогрес. Активно викривати буржуазну і реформістську 
ідеологію, ревізіонізм і догматизм у будь-яких їх формах.

У галузі природничих 1 технічних наук розширити до
слідження, результати яких дадуть можливість забезпечити 
глибокі якісні зміни в продуктивних силах, створення прин
ципово нових видів продукції, техніки і технології Розви
вати теоретичну I прикладну математику, інфооматику 1 
кібернетику, фізику елементарних частинок, атомного ядра 
і твердого тіла, мікро- і квантову електроніну та оптику, 
радіофізику, а також дослідження в галузі атомної 1 термо
ядерної енергетики, перетворення 1 передачі електроенергії, 
освоєння нетрадиційних джерел енергії. Ширше досліджу
вати проблеми механіки, питання теорії автоматизації ви
робництва. Розробляти наукові основи каталізу. хімічної 
технології, біотехнології. а також створення нових конст
рукційних матеріалів. Розвивати фізико-хімічну біологію, 
наукові основи одержання фізіологічно активних речовин для 
медицини і сільськогосподарського виробництва: розробляти 
проблеми імунології і вірусології, генетики 1 селекції, мето
ди I засоби профілактики, діагностики та лікування най
більш поширених захворювань. Комплексно досліджувати 
будову та еволюцію земної кори, біосфери. Світового океа
ну і атмосфери, космічний прос'ір. а також Всесвіт,

Удосконалювати роботу по підготовці та підвищенню ква
ліфікації наукових 1 науково-педагогічних кадрів.

Здійснити заходи щодо поліпшення матеріально-техніч
ного забезпечення науки. Зміцнювати експериментально- 
виробничу базу науки, направити на її розвиток не менше по
ловини капітальних вкладень, що виділяються на будівни
цтво об'єктів науки. Істотно поліпшити оснащення наукових 
організацій 1 вищих навчальних закладів сучасними при
ладами, обладнанням, засобами автоматизації та обчислю- 
вальної техніки, матеріалами 1 препаратами для проведен
ня наукових досліджень.

оновлення виробництва, 1 насамперед на основі його тет- 
нічного переозброєння і реконструкції, підвищення рівня 
механізації та автоматизації;

істотне збільшення виробництва засобів механізації та 
автоматизації підйомно - транспортних, вантажно-розванта
жувальних 1 складських робіт з метою значного скорочен
ня сфери застосування ручної, малокваліфікованої 1 важної 
фізичної праці;

повсюдне впровадження у виробництво ресурсозберігаю
чих видів техніки 1 технології, комплексне використання си
ровини, заміну в широких масштабах у виробничому спо
живанні натуральних матеріалів синтетичними, скорочення 
втрат сировини і матеріалів, поліпшення використання вто
ринних ресурсів.

Встановити такі основні напрями розвитку галузей важ
кої промисловості.

Підвищити продуктивність яраці на 39—43 проценти, 
знизити собівартість продукції иа 9—11 процентів.

В енергетичному машинобудуванні розширити випуск висо- 
коекономічної техніки для прискореного розвитку енергетики. 
Поліпшити структуру виготовлю ваного устаткування, Істот
но підвищити ступінь його автоматизації на основі застосу
вання засобів мікропроцесорної техніки. Організувати роз
робку та освоєння виробництва енергоблоків потужністю 
800 тис. кіловат з реакторами иа швидких нейтронах. Ви
рішити науково-технічні проблеми, пов'язані зі створен
ням енергоблоків потужністю 1500 тне. кіловат з реактора
ми на теплових нейтронах 1 потужністю 1600 тис. кіловат 
з реакторами на швидких нейтронах.

Забезпечити випуск устаткування для атомних станцій 
теплопостачання, енергоустановок малої потужності для від
далених районів країни, організувати серійне виготовлення 
устаткування паротурбінних блоків одиничною потужністю 
8Q0 тис. кіловат для використання на електростанціях Каи- 
сько-Ачннського паливно - енергетичного комплексу та Ін
ших. Створити головні зразки 1 організувати виробництво 
великих газових енергетичних турбін одиничною потужні
стю 120 —150 тис. кіловат, а також гідротурбінного устат
кування для високонапірних 1 гідроакумулюючих електро
станцій.

У важкому і транспортному машинобудуванні нарощува
ти випуск продукції, яка забезпечує докорінне технічне пе
реозброєння базових галузей важкої індустрії і транспорту. 
Перейти від виробництва окремих машин в основному до 
створення ТЄЇНОЛОГІЧНИХ ліній 1 комплексів з високим сту
пенем автоматизації. Істотно збільшити випуск металургій
ного устаткування. Створити 1 освоїти виробництво агло
мераційних машин з площею спікання до 650 нв метрів, 
конвертерів з комбінованою продувкою і високопродуктив
них машин безперервної розливки сталі. Забезпечити зро
стання випуску гірничого устаткування, переважно велиної 
одиничної потужності з застосуванням гідравліки. Організу
вати виготовлення високопродуктивних механізованих комп
лексів 1 самохідного устаткування для прохідницьких і очис
них робіт у гірничодобувних галузях, спеціального устатку
вання для збагачення елабоокиелених руд. крокуючих екс
каваторів з ковшем місткістю до 100 куб. метрів 1 довжи
ною стріли 125 метрів. Розробити нові прогресивні види 
устаткування великої одиничної потужності для видобутку 
Вугілля і розпочати їх виробництво.

Збільшити випусн тепловозів, дизельних двигунів, ван
тажних 1 пасажирських вагонів, вагонів для метрополітенів, 
підйомно • транспортного устаткування і технічних засобів 
для ремонту колій.

В електротехнічній промисловості прискорено розвивати 
виробництво 1 підвищувати економічність продукції. Істотно 
збільшити випуск турбогенераторів єдиної уніфікованої се
рії потужністю до 80Q тис. кіловат, турбогенераторів оди
ничною потужністю 1 млн. кіловат з підвищеною надійністю 
для атомних електростанцій, енергоекоиемічних джерел світ
ла, а також нової серії електродвигунів змінного струму 
потужністю до 400 кіловат.

Організувати виготовлення високоефективного устатку
вання для ліній електропередачі постійного струму напру
гою 1500 ніловольт, комплектних розподільних пристроїв 
з елегазовою Ізоляцією, сталеплавильних електропечей висо
кої продуктивності.

Випереджаючими темпами нарощувати випуск автомати
зованих електроприводів. Розвивати високоавтоматизовані



виробництва електродвигунів, акумуляторних батарей, без
контактної низьковольтної і високовольтної апаратури, си
лових напівпровідникових приладів і модулів, волоконно-оп
тичних кабелів зв’язку та інших електротехнічних виробів. 
Освоїти серійний випуск лазерних технологічних устано
вок потужністю випромінювання до 10 кіловат, комплектую
чих виробів для гнучких виробничих систем, промислових 
роботів і засобів автоматизації, електроустаткування для 
автосамоскидів великої вантажопідйомності. Розширити 
виробництво електронавантажувачів, оснащених малогаба
ритними енергоємними акумуляторними батареями.

У хімічному 1 нафтовому машинобудуванні розвивати ви
робництво прогресивних видів техніки для хімізації народ
ного господарства. Збільшити в 1,3 —1,5 раза випуск устат
кування і технологічних ліній підвищеної одиничної потуж
ності в комплектному і блочно-комплектному виконанні, у 
тому числі автоматизованих ліній по виготовленню метанолу 
потужністю 750 тис. тонн на рік, карбаміду, етилену і про
пілену, синтетичних каучуків, білково-вітамінних концент
ратів з природного газу. Розширити випуск високоякісного 
нафтогазопромислового, бурового, геолого розвідувального, 
меліоративного, целюлозно - паперового, лісохімічного 
та іншого устаткування і запасних частин до нього. Забезпе
чити виробництво комплексів газо- 1 нафтопереробного та 
промислового устаткування для освоєння родовищ з висо
ким вмістом агресивних компонентів.

Нарощувати випуск прогресивного реакторного, тепло- і 
масообмінного, кріогенного, вакуумного, холодильного ус
таткування на основі нових технологічних процесів.

У верстатобудівній та інструментальній промисловості 
прискорити випуск прогресивної техніки, необхідної для 
технічного переозброєння машинобудування. Удосконалюва
ти структуру виготовлюваного устаткування, значно збіль
шити виготовлення нових видів ефективного ковальсько- 
пресового, металорізального, ливарного і деревообробного 
устаткування, підвищити його продуктивність в 1,5—1,6 
раза.

Забезпечити випереджаючий випуск металорізальних вер
статів з числовим програмним управлінням, верстатів типу 
«обробний центр», важких та унікальних верстатів і пре
сів, устаткування для автоматизації складання масових ви
робів у машинобудуванні, роторних, роторно-конвейєрних та 
інших’автоматичних ліній для машинобудування і метало
обробки. Істотно розширити випуск верстатів високої 1 особ
ливо високої точності.

Збільшити виробництво автоматизованих 1 роботизованих 
комплексів і ліній, гнучких виробничих систем металооброб
ки, у тому числі для листового та об’ємного штампування, ви
готовлення деталей з металопорошків, пластмас та інших 
матеріалів, прогресивного інструменту і технологічного ос
нащення, сучасних вимірювальних засобів автоматизації 
контролю.

Розвивати спеціалізоване виробництво Інструменту, під
вищити у 3 — 4 рази випуск високопродуктивного різального 
інструменту з нєпереточуваними пластинами з твердих спла
вів і металокераміки, із зносостійкими багатошаровими по
криттями. Ширше використовувати зміцнюючу технологію.

У приладобудуванні випереджаючими темпами здійснюва
ти виготовлення високонадійних систем промислової автома
тики на базі електроніки, насамперед для управління техно
логічними процесами. Прискорено розвивати випуск засобів 
автоматизації управлінс- кої та інженерної праці, малих 
електронно-обчислювалі них машин високої продуктивності, 
персональних електронно - обчислювальних машин, систем 
числового програмного управління для багатофункціональ
них верстатів та гнучких виробничих модулів, пиограмова- 
них командоапаратів для різних видів устаткування.

Збільшити виробництво програмних засобів для обчислю- 
вал ної техніки 1 автоматизованих систем ' правління.

Забезпечити створення та освоєння серійного випуску 
автоматичних засобів технічної діагностики машин і устат
кування, засобів неруйнуючого контролю, комплексів нових 
приладів перевірки якості промислової 1 сільськогосподао- 
ської продукції, контролю стану навколишнього середови
ща. Нарощувати випуск приладів контролю і регулювання 
витрати паливно-енергетичних ресурсів 1 води.

Особливу увагу приділити розвитку наукового приладо
будування, оснащенню науково-дослідних, проектних, кон
структорських і технологічних організацій сучасними при
ладами і засобами автоматизації.

Значно розширити у приладах 1 засобах автоматизації 
застосування елементної бази підвищеної надійності 1 
швидкодії, надвеликих інтегральних схем, лазерної і воло
конно-оптичної техніки.

В автомобільній промисловості забезпечити збільшення 
і поліпшення структури випуску автомобілів, які повніше 
відповідали б потребам народного господарства і завданню 
економії палива. Довести до 40—45 процентів загального 
випуску виробництво дизелт них вантажних автомобілів І 
автопоїздів із зменшеним на 25—ЗО процентів (порівняно з 
бензиновими) питомим споживанням палива. Освоїти ви
робництво дизельних автобусів підвищеної місткості й ком
фортабельності. Збільшити випуск великовантажних кар’єр
них автосамоскидів, у тому числі вантажопідйомністю 110 
1 180 тонн, автомобілів-лісовозів підвищеної вантажопідйом
ності і малотоннажних вантажних автомобілів та автонаван
тажувачів. Прискорити перехід на виробництво легкових 
автомобілів з дизельними двигунами і високоекономічних 
передньоприводних моделей. Значно розширити виробництво 
автомобілів, що працюють на Стиснутому 1 зрідженому газі. 
Приступити до серійного виробництва спеціалізованих ав
томобілів для будівництва.

Виробництво конструкційних матеріалів 
і хімічних продуктів

Поліпшити структуру І якість конструкційних матеріа
лів, виходячи із завдань створення нової прогресивної тех
ніки 1 реалізації ресурсозберігаючого напряму в розвитку 
економіки. Прискорено розвивати виробництво економічних 
видів металопродукції. синтетичних та інших прогресивних 
матеріалів; розширити номенклатуру, поліпшити техніко- 
економічні 1 підвищити міцнісні та антикорозійні характе
ристики конструкційних матеріалів.

У чорній металургії довести в 1990 році випуск готбвого 
прокату до 116—119 млн. тонн без зростання виробництва 
чавуну 1 при істотному зниженні витрати коксу. Поліпшити 
структуру металопродукції. Забезпечити виробництво не 
менше 50 млн. тонн листового прокату, 20—21 млн. тонн 
прокату з низьколегованої сталі і 15—16 млн. тонн — із 
зміцнюючою обробкою. Розширити виробництво труб наф
тового сортаменту, газопровідних та інших труб із завод
ським антикорозійним покриттям, металевих виробів. Ос
воїти випуск не менш як 500 нових профілів прокату.

Прискорити технічне переозброєння виробництва. Збіль
шити виплавку конвертерної сталі та електросталі в 1,3— 
1,4 раза, розливну сталі безперервним способом не менш 
як у 2 рази і випуск металевих порошків більш як у З 
рази. Розширити роботи по промисловому освоєнню техно
логії прямого одержання заліза 1 принципово нових метале
вих матеріалів.

Підвищити продуктивність праці на 13—15 процентів, 
знизити собівартість продукції на 2—3 проценти.

У кольоровій металургії випереджаючими темпами роз
вивати рудну базу, алюмінієву, вольфрамомолібденову, зо
лото- 1 алмазодобувну, рідкіснометальну та олов’яну про
мисловість і виробництво металевих порошків, освоїти ви
пуск не менше 300 нових видів виробів.

Більш комплексно використовувати рудну сировину. До
вести в 1990 році за рахунок переробки брухту, відходів 1 
важкоперероблюваної сировини, що раніше не використову
валася, випуск кольорових металів не менш як до 1,9 млн. 
тонн.

Збільшити в 2,5 — 3 рази застосування плавки в рідкій 
ванні, забезпечити виробництво 35 процентів міді, свинцю 
і нікелю з використанням ресурсозберігаючих автогенних 
процесів. Знизити норми витрати паливно • енергетичних 
ресурсів 1 зекономити не менше 3 млрд. кіловат-годин елек
троенергії за п’ятиріччя.

Підвищити продуктивність праці на 6—7 процентів.
У хімічній 1 нафтохімічній промисловості збільшити об

сяг виробництва продукції на 30 — 32 проценти, розширити 
асортимент І підвищити її якість. Довести в 1990 році ви
пуск мінеральних добрив до 41—43 млн. тонн, хімічних 
засобів захисту рослин — до 440—480 тис. тонн, синте 
тичних смол І пластичних мас — до 6.8—7,1 млн. тонн, хі
мічних волокон 1 ниток — до 1,85 млн. тонн 1 синтетичних 
каучуків — до 2,7—2,9 млн. тонн,

Нарощувати випуск спеціальних автомобілів 1 причепів 
для перевезення різних сільськогосподарських вантажів, а 
також для забезпечення безперервності технологічних про
цесів у галузях агропромислового комплексу.

Знизити питому витрату палива автомобілями за рахунок 
удосконалення конструкції двигунів, застосування електрон
них пристроїв і поліпшення аеродинамічних показників. 
Зменшити на 15—25 процентів питому металомісткість, 
збільшити ресурс роботи 1 знизити трудомісткість технічно
го обслуговування автомобілів.

У тракторному і сільськогосподарському машинобудуван
ні, машинобудуванні для тваринництва 1 кормовиробництва 
здійснити в широких масштабах технічну перебудову ви
робництва, яка дасть можливість повніше задовольняти 
потреби сільського господарства в необхідній високоефек
тивній техніці з урахуванням його зонал них особливостей.

Забезпечити зростання випуску 1 вдосконалення структу
ри машин та знарядь відповідно до передбаченої на 1986 — 
1990 роки номенклатури систем машин для механізації 
сільськогосподарських робіт, підвищити в 1,5—1,8 раза їх 
продуктивність. Знизити питому витрату палива і мастил 
тракторами і комбайнами на 10—12 процентів 1 питому 
металомісткість виробів на 10—15 процентів.

Організувати виготовлення нових моделей гусеничних 
орних, колісних універсально-просапних 1 важких промис
лових тракторів. Збільшити в 3 рази випуск набору зна
рядь до енергонасичених тракторів. Забезпечити створення 
і випуск високопродуктивних комбайнів для збирання зер
на, картоплі, овочів, комплексу машин для двофазового 
збирання зернових культур 1 стаціонарного обмолоту, а та
кож бавовнозбиральних машин. Організувати виробництво 
широкозахватних самохідних жниварок «Степ». Значно 
розширити виробництво надійних в експлуатації, економіч
них і малогабаритних тракторів, мотоблоків з комплектом 
пристроїв до них, інших машин поліпшених конструкцій для 
використання в колективних садах і городах, особистих 
підсобних господарствах.

Освоїти випуск комплексів високопродуктивних машин 1 
обладнання для застосування грунтозахисних систем зем
леробства, Індустріальних та Інтенсивних технологій виро
щування сільськогосподарських культур, проведення меліо
ративних, лісозаготівельних та інших робіт. Збільшити ви
робництво машин для підготовки і внесення в грунт добрив 
та застосування хімічних засобів захисту рослин.

Для забезпечення механізації основних 1 допоміжних 
робіт у тваринництві та кормовиробництві перейти на ви
пуск високоякісних 1 економічних машин та обладнання, 
що становлять єдині технологічні комплекси. Розширити 
виробництво обладнання для технічного переозброєння ма
лих ферм. Розробити конструкції і організувати виробни
цтво машин та обладнання для консервування кормів 1 об
робки соломи, а також біоенергетичних установок для пе
реробки відходів на тваринницьких та птахівницьких фер
мах і комплексах. Піднести продуктивність, збільшити 
строк служби машин та обладнання для тваринництва і 
кормовиробництва.

У будівельному, шляховому 1 комунальному машинобу
дуванні зосередити увагу в першу чергу на виготовленні 
машин, механізмів, інструментів та інших виробів, які 
дають можливість значно підвищити технічний рівень буді
вельного виробництва, різко скоротити застосування руч
ної праці. Забезпечити виробництво комплектів машин, за
собів механізації та інструменту, необхідних для комплекс
ної механізації будівель них процесів. Створити потужності 
по виготовленню спеціальних багатоцільових шасі 1 органі
зувати на їх базі випуск мобільних будівельних машин та 
механізмів широкої номенклатури. Випереджаючими тем
пами розЕИсати виробництво баштових кранів вантажопід
йомністю 10 тонн і вище, самохідних скреперів з ковшем 
великої місткості, високопродуктивних одноківшевих на-> 
вантажувачів на пневмоколісному ходу, бульдозсрів-роЗпу- 
шувачів, вібро;щільвюючої техніки та інших ефективних 
засобів механізації будівництва. Забезпечити випуск машин 
для будівельно-монтажних робіт в умовах діючих Підпри
ємств. ’ J1

Збільшити виготовлення автоматизованих стаціонарних 1 
nepecjBHHX бетонозмішувал: них установок, підйомних при
строїв для великоблочного монтажу, автоматизований ліній 
для промисловості будівельних матеріалів. Освоїти іерійне 
виробництво білі ш досконалої і економічної землерийної- 
та меліоративної техніки, малогабаритних машин з набо
рами змінного обладнання. Розширити номенклатуру і збіль
шити випуск Еисокомеханізованих комплексів для лісозаго
тівельних робіт. Розвивати виробництво нової техніки для 
шляхозого і комунального господарства.

У машинобудуванні длч легкої 1 харчової промисловості 
здійснити роботи по створенню і виробництву комплексів 
та систем машин, що забезпечували б перехід до повної 
механізації та автоматизації виготовлення продукції в лег
кій і харчовій промисловості. Розширити випуск високоефек
тивних машин та обладнання, оснащених роботизованими 
пристроями 1 мікропроцесорами. Збільшити приблизно в 6 
разів виробництво автоматичних ліній для розфасування 
сипких харчових продуктів. Зміцнити проектно-конструк
торську 1 виробничу бази.

Істотно розширити виробництво устаткування для під- 
« приємств торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування. Забезпечити збільшення випуску фотоскла
дальної електронної техніки, автоматизованих високопро
дуктивних машин офсетного друку, а також потокових лі
ній для виготовлення поліграфічної продукції.

Забезпечити прискорений розвиток виробництва сучасних 
конструкційних пластичних мас та інших полімерних мате
ріалів, збільшити випуск 1 розширити номенклатуру мало
тоннажної хімічної продукції, насамперед продукції тонкого 
органічного синтезу, а також замінників олій 1 харчових 
продуктів, що використовуються для технічних цілей. Ство
рити й освоїш виробництво нових видів високоміцних 1 вн- 
сокомодульних хімічних волокон і ниток.

Розширити випуск шин радіальної конструкції з викори
станням металокорду, велико- і надвеликогабаритних шин 
нових моделей, високоміцної транспортерної стрічки на не
горючій основі та інших гумотехнічних виробів. Збільшити 
виробництво багатооборотної полімерної тари приблизно в 
З рази.

Підвищити продуктивність праці на 29—31 процент, зни
зити собівартість продукції на 7—9 процентів.

У лісовій, целюлозно-паперовій і деревообробній проми
словості забезпечити поліпшення використання лісосировин
них ресурсів, насамперед шляхом підвищення комплексності 
переробки деревної сировини, створення підприємств по 
відтворенню лісів, заготівлі і переробці деревини.

Випереджаючими темпами розвивати хімічну і хіміко- 
механічну переробку деревної сировини, особливо в районах 
її заготівлі. Збільшити випуск целюлози на 19—22 про
центи, паперу — на 17—20 процентів, деревно-волокни
стих плит — на 20—23 проценти, картону і деревноструж- 
кових плит — приблизно в 1,3 разд. Довести в 1990 році 
переробку м’яколчетяної деревини до 65—70 млн. куб. ме
трів і використання деревних відходів — до 70—75 млн. 
куб. метрів.

Збільшити виробництво меблів на 33—35 процентів, по
ліпшити їх якість 1 асортимент. Значно розширити випуск 
паперово - бідових товарів і шпалер, а також паперу і кар
тону для пакування та розфасування товарів і для побуто
вих потреб. Забезпечити зростання виробництва картонної 
тари приблизно в 1,7 раза.

Підвищити продуктивність праці на 14—16 процентів і 
знизити собівартість продукції на 2—3 проценти.

У промисловості будівельних матеріалів довести в 1990 
році виробництво цементу до 140 —142 млн. тонн, поліп
шити його якість. Розвивати виробництво ефективних буді 
вельних матеріалів, ширше використовувати матер али по
путного видобутку, вторинну сировину, шлаки та інші від 
ходи для виробництва будівельних матеріалів. Послідовно 
переходи ги на поставку виробів високої буд всльвої готов 
ності. Розширити асортимент і обсяг поставки високо; кі -ної 
продукції для потреб населення, в тому числі місцевих бу- 
дівельних матеріал.в.

Підвищити продуктивність праці на 16 —18 процентів, 
знизити собівартість продукції на 4—5 процентів.

Паливно-енергетичний комплекс
Розвиток галузей паливно - енергетичного комплексу під

порядкувати завданню сталого забезпечення потреб країни 
в усіх видах палива й енергії шляхом збільшення їх видо
бутку 1 виробництва при планомірному проведенні в усіх 
галузях і сферах народного господарства цілеспрямованої 
енергозберігаючої політики.

В електроенергетиці довести в 1990 році виробіток елек
троенергії до 1840 —1880 млрд. кіловат-годин, у тому чи
слі на атомних електростанціях до 390 млрд. кіловат-годин. 
Істотно скоротити використання мазуту як палива, в першу 
чергу на теплових електростанціях.

Забезпечити дальше вдосконалення структури енергетич
них потужностей. В європейській частині країни 1 на Уралі 
здійснювати спорудження великих атомних, а в східних райо
нах країни—конденсаційних теплових електростанцій одинич
ною потужністю 4 — 6 млн. кіловат 1 гідроелектростанцій. 
Прискорити будівництво атомних станцій з реакторами на 
швидких нейтронах, створення маневрених енергетичних по
тужностей, демонтувати застаріле устаткування потужністю 
15 млн. кіловат, модернізувати енергетичне устаткування 
потужністю не менш як 25 млн. кіловат.

Передбачити дальшу централізацію теплопостачання за 
рахунок спорудження переважно потужних ТЕЦ на органіч
ному -та ядерному паливі, атомних станцій теплопостачання 
і великих котельних.

Продовжити формування Єдиної енергетичної системи 
країни, здійснити будівництво міжсистемних ліній електро
передачі напругою 500, 750 1 1150 кіловольт змінного стру
му 1 1500 кіловольт постійного струму, а також розподіль
них електромереж.

Підвищити продуктивність праці на 21—23 проценти, 
знизити собівартість електричної 1 теплової енергії на 4—5 
процентів.

У нафтовій промисловості забезпечити в 1990 році видо
буток 625—640 млн. тонн нафти 1 газового конденсату. Про
довжити розвиток нафтової промисловості в Західному Си
біру, Казахській РСР 1 на півночі європейської частини 
країни. Приступити до промислової розробки нафтових ро
довищ глибокого залягання у Прикаспійській низовині. При
скорити освоєння нафтогазових родовищ па континенталь
ному шельфі 1 формування необхідної для цього виробни
чо - технічної бази.

Підвищити ефективність видобутку нафти за рахунок за
стосування раціональних систем розробки родовищ, удоско
налення технології бурових робіт, поліпшення їх технічного 
оснащення, широкого впровадження сучасних методів збіль
шення нафтовіддачі пластів 1 застосування прогресивних 
технологічних процесів. Збільшити міжремонтний період 
роботи свердловин в 1,4 —1,8 раза.

Мінерально-сировинна база
Забезпечити дальше зміцнення 1 розширення мінерально- 

сировинної бази країни, підвищення ефективності 1 якості 
підготовки до освоєння розвіданих запасів корисних копа
лин.

Прискорити геологорозвідувальні роботи на нафту 1 при
родний газ на території Західного і Східного Сибіру, в 
Прикаспійській западині, на європейській Півночі СРСР, 
у Середній Азії, на Далекому Сході 1 розвідку родовищ 
коксівного та енергетичного вугілля, особливо придатних 
для розробки відкритим способом.

Розширити сировинну базу діючих гірничодобувних під
приємств. Приділити особливу увагу пошукам 1 розвідці 
родовищ високоякісних руд для чорної та кольорової ме
талургії, сировини для виробництва мінеральних добрив 1 
будівельних матеріалів, збільшенню розвіданих запасів 
прісних підземних вод.

VI. Розвиток агропромислового комплексу 
і реалізація Продовольчої програми

Основні завдання агропромислового комплексу — досяг
нення сталого зростання сільськогосподарського виробни
цтва. надійне забезпечення країни продуктами харчування 
та сільськогосподарською сировиною, об’єднання зусиль усіх 
галузей комплексу для одержання високих кінцевих резуль
татів відповідно до Продовольчої програми СРСР.

Здійснити необхідні організаційно-економічні заходи з 
тим, щоб агропромисловий комплекс управлявся, плану
вався 1 фінансувався як єдине ціле на всіх рівнях. Піднес
ти роль агропромислових комітетів 1 об'єднань у керівни
цтві господарською діяльністю всіх ланок комплексу, під
вищити їх відповідальність за забезпечення населення 
продовольством, а промисловості — сировиною.

Посилити інтеграцію в єдиному агропромисловому ком
плексі — сільського господарства з відповідними галузя
ми промисловості, а сільськогосподарської науки — з ви
робництвом. Активніше розвивати прямі зв’язки колгоспів 
1 радгоспів з підприємствами переробної промисловості, 
торгівлі та громадського харчування. Підвищити взаємну 
відповідальність заготівельних ’організацій і господарств за 
виконання договірних зобов’язань. Ширше впроваджувати 
госпрозрахунковий підряд.

Поліпшувати якість продукції, усувати її втрати на всіх 
стадіях виробництва, транспортування, зберігання 1 реалі
зації. Удосконалювати розміщення підприємств переробної 
промисловості, наближаючи їх до сировинної бази. Ширше 
впроваджувати індустріальні та безвідхідні технології ви
робництва, поліпшувати організацію перевезень, переробки 
і зберігання продукції. Прискореними темпами впроваджу
вати найновішу холодильну техніку, розвивати мережу хо
лодильників. Підвищити оснащення галузей комплексу 
рефрижераторним транспортом, контейнерами для транспор
тування та зберігання продукції.

Послідовно зміцнювати матеріально-технічну базу агро
промислового комплексу, добиватися гармонійного розвитку 
його галузей, сконцентрувавши ресурси на найважливіших 
напрямах науково-технічного прогресу, усунення вузьких 
місць по всьому технологічному циклу від виробництва про
дукції до її реалізації споживачеві. Значно підвищити 
ефективність використання ресурсів, що виділяються агро
промисловому комплексові. Удосконалювати форми допо
моги колгоспам і радгоспам, яку подають об’єднання, під
приємства та організації інших галузей народного госпо
дарства.

У сільському господарстві збільшити середньорічний 
обсяг валової продукції на 14 —16 процентів, головним чи
ном за рахунок інтенсивних факторів розвитку, впрова
дження найновіших досягнень науки, техніки 1 передової 
практики, ефективного використання створеного виробни
чого потенціалу.

Продовжити послідовне освоєння науково обгрунтованих 
систем ведення господарства, розширити застосування грун
тозахисних методів обробітку землі та проведення проти
ерозійних заходів. Значно підвищити продуктивність 1 ста
більність землеробства здійснити з цією метою комплекс 
заходів щодо збільшення родючості грунтів, впровадження 
інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур.

Неухильно нарощувати виробництво зерна — основу 
створення продовольчого і фуражного фондів країни. Збіль
шити виробництво твердих і сильних пшениць, круп’яних 
культур, особливо гречки. Поліпшити структуру зернофу
ражного виробництва, значно підвищити валовий збір 
зернобобових культур 1 кукурудзи. Продовжити створення 
великих зон гарантованого виробництва зерна, особливо 
кукурудзи, на зрошуваних землях. Найповніше використо
вувати можливості зернових районів країни.

Довести в 1990 році валовий збір зерна до 250 — 255 
млн. тонн, цукрових буряків до 92—95. соняшнику до 
7,0—7,1, картоплі до 90—92, овочів та баштанних культур 
до 40—42, плодів 1 ягід до 14.5 — 15,5 млн. тонн. Здійсни
ти в союзних республіках кардинал: ну перебудову струк
тури виноградниптва, орієнтуючи його насамперед на вироб
ництво столових сортів винограду.

Забезпечити одержання в 1990 році 2,8—3 млн. тонн 
бавовни-волокна. Розширити посіви бавовнику з більш ви
сокими технологічними власті вестями го.іокна, підвищити 
його Еихід 1 знизити втрати. Нарощ’вати випуск 1 поліп
шити якість льоноволокна, довести промислову переробку 
лляної соломи до 50—60 процентів загального обсягу її 
виробництва. Збільшити збір чайного листу, субтропічних, 
ефіроолійних та інших культур.

Довести використання попутного нафтового газу в 1990 
році не менш як до 90 процентів.

У нафтопереробній промисловості забезпечити дальше 
поглиблення переробки нафти й істотне збільшення виро
бітку моторних палив, а також сировини для хімічної, 
нафтохімічної і мікробіологічної промисловості. Розширити 
випуск мастил, поліпшити їх якість. З метою скорочення 
транспортних витрат продовжити роботу щодо раціонально
го розміщення виробництва нафтопродуктів.

Підвищити продуктивність праці на 9—11 процентів.
У газовій промисловості довести в 1990 році видобуток 

газу до 834 — 850 млрд. куб. метрів. Прискорити вклю
чення в розробку Ямбурзького, Карачаганацького, Астра
ханського та інших газоконденсатних родовищ. Підвищити 
ступінь добування газового конденсату. Здійснити роботи, 
пов’язані з організацією добування газу на півострові 
Ямал. Почати промислову експлуатацію родовищ Прикас
пійської низовини і створення на цій базі великотоннажно
го газохімічного виробництва. Широко впроваджувати ав
томатизовані блочно-комплектні установки, в тому числі 
великої одиничної потужності, для комплексної підготовки 
газу і газового конденсату. Розширити мережу підземних 
сховищ газу.

Підвищити продуктивність праці не менш як в 1,4 раза.
У вугільній промисловості забезпечити в 1990 році видо

буток 780 — 800 млн. тонн вугілля. Одержати весь при
ріст продукції за рахунок підвищення продуктивності пра« 
Ці.

Прискорити розвиток Кузнецького, Екібастузького, Каьь. 
сько-Ачинського, інших вугільних басейнів Східного Сибі
ру і Далекого Сходу.

Продовжити технічне переозброєння 1 реконструкцію під
приємств, розташованих у Донбасі.

Поліпшити якість вугілля, збільшити обсяг його збага
чення. Розширити виробництво вугільного концентрату для 
коксування, а також сортового вугілля та вугільних брике
тів для комунально-побутових потреб 1 для заміни коксу.

Випереджаючими темпами розвивати видобуток вугілля 
прогресивним відкритим способом, підвищити його частку 
в загальному видобутку не менш як до 46 процентів. Знач
но розширити використання роторних екскаваторів, без- 
транспортної 1 транспортно-відвальної систем розробки ро
довищ, потокової 1 циклічно-потокової технології робіт на 
розрізах. Розвивати гідровидобуток вугілля. Ширше за- 
стосовувати системи автоматизованого устаткування для 
шахт 1 збагачувальних фабрик. Довести рівень ви
добутку вугілля з комплексно-механізованих очисних ви
боїв до 78—80 процентів, комбайнової проходки гірничих 
виробок до 48 — 50 процентів.

Прискорити впровадження прогресивних методів пощу, 
ків 1 розвідки корисних копалин. Підвищити рівень науко
вого обгрунтування прогнозів І . геолого-економічної оцінки 
родовищ корисних копалин. Ширше, й ефективніше вико
ристовувати геофізичні та геохімічні методи досліджень, 
аеровисотні 1 космічні засоби для вивчення поверхні землі 
та її надр.

Забезпечити планомірне технічне переоснащення геоло
горозвідувальної служби, створення і впровадження спеціа
лізованих високомехаЩзованнх 1 автоматизованих засобів 
пошуку та розвідки корисних копалин, у тому числі для 
вивчення і промислового освоєння природних ресурсів на 
континентальному шельфі та у Світовому океані’. Поліп
шити оснащеність геологорозвідувальних організацій сучас
ними транспортними засобами.

Посилити на основі використання біотехнології та генної 
інженерії роботу по створенню і впровадженню у вироб
ництво нових високопродуктивних сортів та гібридів сіль
ськогосподарських культур, які відповідали б вимогам ін
тенсивних технологій 1 були б стійкими до несприятливих 
впливів зовнішнього середовища, придатними до машинно
го збирання і задовольняли б запити харчової промисло
вості. Вжити заходів до підвищення цукристості цукрового 
буряку, до усунення втрат. Удосконалювати організацію на- 
сінництва 1 поліпшувати якість насіння.

Комплексно застосовувати біологічні, агротехнічні й хіміч
ні прийоми боротьби з бур’янами, шкідниками 1 хворобами 
рослин.

Всемірно розвивати кормовиробництво. На основі Інтен
сифікації польового 1 лукопасовищного кормовиробництва 
Істотно збільшити виробництво грубих та соковитих кормів. 
Ширше застосовувати прогресивні технології їх вирощуван
ня, заготівлі та зберігання, докорінно поліпшити структуру 
1 якість кормів.

Значно збільшити виробництво рослинного кормового 
білка за рахунок розширення посівів 1 підвищення врожай
ності люцерни, конюшини, гороху, соняшнику, сої, рапсу 
та інших культур з високим вмістом протеїну. Розширити 
використання на кормові цілі побічної продукції харчової 
і рибної промисловості, а також харчових відходів. Ство
рити в кожному господарстві необхідну базу зберігання 
кормів 1 приготування їх до згодовування. Здійснити заходи 
щодо Скорочення витрати зерна на" фуражні цілі. Добитися 
використання зерна на кррм худобі тільки в перероблено
му вигляді.

На основі зміцнення кормової бази, використання до
сягнень генетики 1 селекції, нових біологічних методів 
якісного поліпшення стада істотно підвищити продуктив
ність худоби 1 птиці, забезпечити стале зростання вироб
ництва продукції тваринництва. Довести в 1990 році ви
робництво м'яса до 21 млн. тонн (у забійній вазі), молока 
до 106 — 110 млн. тонн, яєць до 80 — 82 млрд. штук.

Удосконалювати організацію вирощування та відгодівлі 
худоби І птиці, розвивати внутрігосподарську та міжгоспо
дарську спеціалізацію, впроваджувати інтенсивні методи 
1 прогресивні потокові технології виробництва м’яса, моло
ка, Іншої продукції. Повніше використовувати можливості 
природних кормових угідь для розвитку вівчарства 1 м’яс
ного скотарства, розширити нагул худоби на пасовищах. 
Збільшити виробництво вовни, шубно-хутряної і шкіряної 
сировини, підвищити їх якість. Розвивати конярство, оле
нярство, хутрове звірівництво, кролівництво, бджільництво, 
ставкове рибництво, шовківництво. Поліпшити ветеринарне 
обслуговування тваринництва.

З метою поповнення ресурсів продовольства всебічно 
сприяти розвиткові підсобних сільських господарств під
приємств та організацій. Подавати допомогу особистим під
собним господарствам громадян шляхом виділення сіножа
тей і пасовищ, продажу кормів, насіння, добрив, молодняка 
худоби та птиці. Поліпшити організацію закупівлі в насе
лення лишків сільськогосподарської продукції.

Продовжити реалізацію Довгочасної програми меліорації 
земель. Ввести за п’ятиріччя в експлуатацію за рахунок 
державних капітальних вкладень 3,3 млн. гектарів зрошу
ваних і 3,6 млн. гектарів осушених земель, виконати куль
туртехнічні роботи на площі 8,3 млн. гектарів, поліпшити 
технічний стан діючих зрошувальних систем на площі 5,6 
млн. гектарів. Комплексно вирішувати питання меліорації 
земель та їх сільськогосподарського освоєння. Підвищити 
ефективність використання зрошуваних та осушених земель, 
добиватися одержання на цих землях проектної врожай
ності. Піднести технічний рівень 1 якість водогосподар
ського будівництва. Розробити 1 здійснити заходи щодо 
прискорення переходу на водозберігаючі технології зро
шення, бережливого використання водних ресурсів 1 зе
мельних угідь. Поглибити проробку проблем, пов'язаних з 
регіональним перерозподілом водних ресурсів.

На основі хімізації сільського господарства і розширен
ня застосування органічних добрив планомірно проводити 
роботи по підвищенню родючості грунтів. Поставити сіль
ському господарству в 1990 році 30—32 млн. тонн міне
ральних добрив, 440—480 тис. тонн хімічних засобів за
хисту рослин, а також не менше 100 млн. тонн вапняних 
матеріалів, у тому числі 24 млн. тонн місцевих вапняних 
матеріалів. Довести в 1990 році використання органічних



добрив до 1,5 млрд. тонн. Ефективніше використовувати з 
цією ме'іою торф, сапропель та інші місцеві ресурси. По
ліпшити зберігання, удосконалити способи внесення в 
грунт, підвищити ефективність застосування добрив і хі
мічних засобів захисту рослин.

Збільшити поставку сільському господарству хімічних 
добавок і консервантів кормів, стимуляторів росту та біо
логічних засобів захисту рослин, різних видів плівки, полі
мерних матеріалів та інших видів хімічної продукції.

Цілеспрямовано здійснювати технічне переозброєння 
сільськогосподарського виробництва. Поставити сільському 
господарству за п ятиріччя 1.900 тис. тракторів, 1.600 тис. 
вантажних автомобілів, 1.770 тис. тракторних причепів, 
сільськогосподарських машин і устаткування на суму не 
менш як 43 млрд. карбованців, у тому числі на І7 млрд. 
карбованців для тваринництва І кормовиробництва. Поліп
шити оснащення галузі комплексами економічних високо
продуктивних машин, спеціалізованими транспортними 1 
вантажно-розвантажувальнми засобами.

Значно поліпшити зберігання, технічне обслуговування 1 
використання машинно-тракторного парку, зміцнити ремонт
ну базу колгоспів і радгоспів. Підвищити надійність елект
ропостачання сільськогосподарських споживачів.

Піднести продуктивність праці в суспільному секторі 
сільського господарства на 21—23 проценти.

У харчовій, м’ясній 1 молочній галузях промисловості 
забезпечити зростання обсягу виробництва на 18—20 про
центів, підвищити якість 1 харчову цінність харчових про
дуктів.

Здійснити заходи щодо технічного переозброєння підпри
ємств цих галузей на основі оснащення їх потоковими лі
ніями 1 устаткуванням, що забезпечують комплексну пере
робку продукції та сировини.

У 1990 році виробити із сировини державних ресурсів 
м яса в кількості 11,7—12,2 мли. тонн, тваринного масла 
•— 1,5—1,7, продукції з незбираного молока — 31—32, 
сиру — 1, цукру-піску (з цукрових буряків) — 10—11, 
олії   3,7—4 млн. тонн 1 плодоовочевих консервів — 16— 
18 млрд. умовних банок.

Збільшити випуск м’яса 1 м’ясних напівфабрикатів у 
розфасованому та упакованому вигляді, довівши їх частку 
в загальному обсязі продажу до 40— 45 процентів. Поліп
шити використання молока на харчові цілі за рахунок по
глиблення його переробки 1 розширення асортименту про
дуктів з незбираного молока. Значно збільшити вироблення 
варення, компотів, джемів 1 соків, переважно у дрібній роз
фасовці. З метою послідовної реалізації заходів щодо по
силення боротьби з пияцтвом 1 алкоголізмом здійснити пе- 
репрофілювання частини підприємств лікеро горілчаної, 
виноробної 1 спиртової промисловості на випуск харчової 
продукції, яка користується попитом у населення.

У ‘рибній промисловості довести в 1990 році виробництво 
харчової рибної продукції до 4,4—4,6 млн. тонн 1 рибних 
консервів приблизно до 3 млрд. умовних банок. Збільшити 
поставку живої, охолодженої риби, рибної продукції в об
робленому вигляді, баликових виробів, копчених 1 в'ялених 
рибних товарів. Підвищити ефективність використання рибо
промислових суден, посилити наукові дослідження і промис-

VII. Розвиток виробництва товарів народного 
споживання і сфери послуг

Одне з найважливіших завдань усіх без винятку галузей, 
ресиуолік і районів країни — збільшення вкладу у вирі
шення різноманітних завдань, пов язаних з піднесенням до
бробуту радянських людей, послідовне здійснення Комплекс
ної програми розвитку виробництва товарів народного спо
живання і сфери послуг на 1986—2000 роки.

Збільшити виробництво непродовольчих товарів у наступ
ному п ятиріччі не менш як 1,3 раза. Повніше задовольня
ти різнобічні запит и населення в тканинах, одязі, взутті, то
варах культурно - побутового 1 господарського призначення 
(особливо для відпочинку, туризму 1 спорту) та інших то
варах Масового попиту. Забезпечити їх виготовлення і про
даж в асортименту що відповідав би попитові різних груп 
населення, істотно поліпшити якість виробів, підвищувати 
їх технічний та естетичний рівень, надійність в експлуата
ції.

Здійснити комплекс заходів для збільшення виробництва 
1 продажу населенню високоякісних будівельних матеріалів, 
садово - городнього та іншого інвентаря.

Збільшити обсяг платних послуг населенню в 1,3—1,4 
раза, підвищити їх якість і культуру обслуговування. Більш 
високими темпами розвивати обслуговування населення в 
сільській місцевості. Вдосконалювати систему вивчення і 
прогнозування попиту на товари і послуги, своєчасно реа
гувати на зміну запитів трудящих.

У легкій промисловості довести в 1990 році виробництво 
тканин до 14 — 15 млрд. кв. метрів, трикотажних виробів 
до 2,2—2,3 млрд. штук, взуття до 900 млн. пар. Збільши
ти випуск шерстяних тканин з поліпшеною обробкою в 1,7 
раза, шовкових тканин нових структур у 2 рази, побутових 
нетканих матеріалів у 2,3 раза. Істотно прискорити розви
ток виробництва високоякісної фурнітури. Випереджаючи
ми темпами розвивати виробництво товарів для дітей. Зна
чно поліпшити художнє оформлення тканин, моделювання і 
конструювання швейних виробів, розширити асортимент 
одягу і взуття для молоді та осіб старшого віку.

Ширше впроваджувати механізацію процесів праці, ство
рювати автоматизовані прядильні, ткацькі і трикотажні ви
робництва, швидко переналагоджувані потокові лінії для 
випуску масових видів йодного, красивого одягу 1 взуття 
високої якості.

Забезпечити раціональне використання сировини, матеріа
лів, тканин, розширити застосування хімічних волокон і ни
ток, стійких барвників та інших хімічних матеріалів.

Підвищити продуктивність праці на 24—26 процентів, 
знизити собівартість продукції на *3—4 проценти.

Збільшити випуск товарів культурно-побутового і госпо
дарського призначення в 13—15 раза. Істотно підвищити 
вклад галузей важкої індустрії та оборонної промисловості 
в забезпечення населення високоякісними і різноманітними 
промисловими товарами, особливо тривалого користування.

Прискорено розвивати випуск побутової техніки, яка зни
жує затрати праці в домашньому господарстві. Перейти в 
основному на виготовлення уніфікованих побутових холо
дильників І морозильників пральних і швейних машин, ін
шої сучасної електропобутової техніки. Збільшити вироб
ництво радіоприймачів в 1,3—1,4 раза, телевізорів кольо
рового зображення в 1,6 раза, магнітофонів в 1,3 раза, 
швейних машин в 1,6 раза, меблів в 1,3 раза, садових бу
диночків у 2 рази, товарів побутової хімії в 1,4 —1,6 раза. 
Розшириш випуск засобів механізації для застосування в 
особистих підсобних господарствах, колективних садах і го
родах.

У медичній промисловості збільшити обсяг продукції не 
менш як в 1,4 раза. Освоїти виробництво високоефективних 
медикаментів, насамперед для лікування найбільш пошире
них захворювань, розширити випуск найновіших приладів 
та апаратури для діагностики захворювань і лікування на
селення.

Здійснити з урахуванням регіональних особливостей за
ходи щодо дальшого розвитку місцевої промисловості, зміц
нення її технічної бази. Збільшити обсяг виробництва про
дукції в 1,3—1,4 раза переважно за рахунок розширення 
асортименту товарів, у тому числі виробів художніх про
мислів, місцевих будівельних матеріалів. Підвищити якість 
виготовлюваних товарів. Ширше застосовувати надомні фор
ми праці Збільшити використання місцевих видів сировини 
1 вторинних ресурсів.

Забезпечити дальший розвиток 1 підвищення ефективно
сті сфери послуг. Докорінно поліпшити якість 1 культуру 
обслуговування населення, розширювати мережу, вдоскона
лювати організацію роботи підприємств і установ сфери по
слуг, урізноманітнювати їх види, з тим щоб створити для 
трудящих максимальні зручності в користуванні послугами. 
Зміцнити матеріально - технічну базу галузей, які обслу
говують населення, поліпшити оснащення підприємств цих 
галузей сучасним високопродуктивним устаткуванням, при
скорити впровадження прогресивних технологічних проце
сів

Раціонально розміщувати мережу підприємств, організа
цій та установ сфери послуг, наближаючи їх до місця ро
боти. навчання і проживання людей. Широко залучати під
приємства й організації всіх галузей, незалежно віл їх 
спеціалізації, до надання всіх видів побутових та інших по 
слуг населенню.

Здійснювати розвиток платних послуг, що надаються на

лове освоєння біологічних ресурсів відкритої частини Сві
тового океану. Активніше розвивати видобуток риби в мор
ських районах СРСР. Рішуче поліпшити організацію риб
ництва та рибальства у внутрішніх водоймах, розширити 
роботи по створенню ставкових рибних господарств, по
всюдно викорисготувати їх можливості для постачання на
селення живою і охолодженою рибою. Зміцнити виробничу 
базу рибопереробних підприємств, прискорити оновлення 
рибопромислового флоту. Збільшити поставку рибній про
мисловості сучасних технічних засобів пошуку, видобутку 
та обробки риби.

У харчових галузях промисловості розширити асорти
мент, поліпшити якість продукції, збільшити випуск розфа
сованих товарів. Здійснювати більш раціональну переробку 
сирсвини. Значно розширити виробництво продуктів дитя
чого 1 дієтичного харчування, продуктів, збагачених вітамі
нами, білковими та іншими компонентами підвищеної біо
логічної та харчсвої цінності. Збільшити випуск напівфаб
рикатів, швидкозаморожених плодів, овоч в і готових страв, 
що не потребують кулінарної обробки, безалкогольних на
поїв та їх концентратів у широкому асортименті.

Підвищити продуктивність праці в харчовій промислово
сті на 14 —16 процентів, у м ясній і молочній промислово
сті на 25—Г8 процентів, у рибній промисловості на 10 — 12 
процентів. Знизити в зазначених галузях собівартість про
дукції на 3 — 5 процентів.

У борошномельно-круп’яній 1 комбікормовій промислово
сті підвищити технічний рівень підприємств на базі засто
сування високоефективного устаткування 1 передової техно
логії, збільшити за п’ятиріччя виробництво борошна вищо
го сорту в 1,8—2 рази.

Прискорити будівництво 1 введення в дію елеваторів та 
зерносховищ. Розширити будівництво елеваторів і комбі
кормових підприємств на основі міжвідомчої кооперації, і в 
першу чергу в глибинних зернових районах. Більш висо
кими темпами здійснювати механізацію трудомістких проце
сів за рахунок розширення безтарних, контейнерних 1 па
кетних перевезень борошна та комбікормів. Підвищити 
якість комбікормів, знизити питому вагу зерна в них за 
рахунок використання повноцінних добавок.

У мікробіологічній промисловості збільшити випуск про
дукції за п’ятирічку в 2 рази. Значно розширити виробни
цтво кормового білка та Інших біологічно активних речовин. 
Розвивати сировинну базу біотехнології, у тому числі за 
рахунок збільшення використання газу. Забезпечити повні
ше "задоволення потреби сільського господарства в продук
тах мікробіологічного синтезу. Активніше впроваджувати 
науково - технічні досягнення в галузі біотехнології та ген
ної інженерії.

У лісовому господарстві поліпшити відтворення 
1 використання лісових ресурсів, ширше впроваджувати 
досягнення науки, зечальні системи господарства, хімізацію 
та механізацію виробництва, інтенсивніше використовувати 
землі лісового фонду, збільшити обсяг робіт по захисному 
лісорозведенню і залісенню пасовищ у пустельних та напів
пустельних районах. Посилити контроль за раціональним 
використанням лісосировинних ресурсів, а також охорону 
лісів від пожеж, захист їх від шкідників та хвороб. Розви
вати в Європейсько - Уральській зоні постійну сировинну ба
зу для целюлезно ■ паперової промисловості.

селенню підприємствами та установами житлово-комуналь
ного господарства, побутового обслуговування, пасажирсько
го транспорту, зв'язку, культури, а також санаторно-ку
рортними й оздоровчими, спортивними організаціями, юри
дичними консультаціями та ■ нотаріальними конторами. Роз
вивати державне особисте й майнове страхування громадян, 
розширювати послуги, що надаються ощадними касами.

Повнісю забезпечити потреби населення в послугах по 
ремонту і технічному обслуговуванню належних населенню 
транспортних засобів, радіселектронної апаратури, побуто
вих машин 1 приладів, меблів та інших предметів домаш
нього вжитку. Розширити будівництво кооперативних гара
жів і платних стоянок для транспортних засобів громадян.

Прискорено розвивати послуги пралень, підприємств хім
чистки, перукарень, а таксж інші послуги. Збільшити в 
1990 році обсяг послуг по ремонту та будівництву жител, 
спорудженню :нших будівель на замовлення населення не 
менш як у 3 рази. Залучати з цією метою підрядні буді
вельні організації. Виділяти не менш як 1 млн. садових та 
городніх ділянок на рік і організувати в необхідних обся
гах надання платних послуг по їх облаштуванню.

Збільшити обсяг послуг, що надаються населенню турист
сько - екскурсійними установами, підвищувати якість, роз
ширювати форми і види цих послуг. Здійснити будівни
цтво нових туристських комплексів, готелів, баз 1 кемпінгів. 
Повністю задовольнити потреби населення в інвентарі та 
спорядженні для туризму. Поліпшити забезпечення турист
сько - екскурсійних організацій транспортними засобами.

Розвивати нові прогресивні види і форми культурного 
обслуговування. Розширювати мережу театрів, кінотеатрів, 
музеїв, цирків, концертних залів, дитячих музичних 1 ху
дожніх шкіл, підвищити роль клубних закладів в організа
ції дозвілля населення, особливо на селі.

Поліпшувати обслуговування населення всіма видами 
транспорту. Повніше враховувати вимоги до комфортності 
перевезень, підвищити культуру обслуговування. Збільшити 
в 1990 році пасажирооборот транспорту загального кори
стування на 12 —14 процентів.

Продовжити розвиток діючих 1 будівництво нових метро
політенів, почати будівництво ліній метро в Челябінську, 
Омську, Красноярську, Алма-Аті, Ризі. Здійснити заходи 
щодо вдосконалення роботи автобусного, трамвайного, тро
лейбусного н таксомоторного парків, зміцнення їх ремонтної 
бази, підвищення ритмічності й чіткості роботи пасажирсь
кого транспорту, і насамперед у сільській місцевості. Під
вищити роль місцевих Рад народних депутатів у цій спра
ві. Збільшити обсяг перевезень пасажирів внутріміським 
транспортом на 20—25 процентів.

Прискорено розвивати послуги зв’язку 1 технічні засоби 
Інформації. Збільшити обсяг послуг телефонного зв’язку, що 
надаються населенню, в 1,6—1,7 раза, кількість міжміських 
телефонів - автоматів у 2.5—3 рази, підвищити до 70 про
центів рівень автоматизації міжміського телефонного зв’яз
ку.

Забезпечити на кінець п’ятирічки в основному повсюдно 
прийом двох програм телебачення. Розширити мережу ба
гатопрограмного радіомовлення в сільській місцевості. Ор
ганізувати доставку газет передплатникам і в роздрібну ме
режу, як правило, в день виходу їх з друку, підвищити з 
цією метою рівень технічного оснащення підприємств зв’яз
ку.

Здійснювати раціональне, найбільш зручне для населен
ня розміщення торговельної мережі за рахунок будівництва 
великих підприємств торгівлі в поєднанні з розвитком ме
режі невеликих, розташованих безпосередньо в жилих ра
йонах магазинів для продажу товарів першої потреби. Під
вищити оснащеність підприємств торгівлі засобами механі
зації праці, зокрема для розфасування товарів. Забезпечи
ти докорінне поліпшення роботи і раціоналізацію розміщен
ня оптових організацій з метою безперебійної поставки то
варів у роздрібну торгівлю.

Підвищити культуру торговельного обслуговування, ство
рювати максимум зручностей для населення. Всемірно роз
вивати прогресивні форми торгівлі: самообслуговування, про
даж товарів за каталогами, зразками, попередніми замов
леннями з доставкою додому. Значно збільшити мережу фір
мових магазинів, у тому числі за рахунок організації їх у 
системі галузей-виробників. Здійснити прискорений роз
виток посилкової торгівлі.

Випереджаючими темпами розвивати громадське харчу
вання вдосконалювати організацію роботи, зміцнювати ма
теріально-технічну базу цієї галузі. Впроваджувати інду
стріальну технологію виробництва продукції на основі 
кооперації з галузям^ харчової промисловості, створення 
великих заготівельних підприємств по випуску напівфабри
катів і продукції високого ступеня готовності та централі
зованого постачання їх підприємствами громадського хар
чування. Збільшити мережу -їдалень у школах, училищах, 
вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. Повні
стю забезпечити на кінець п’ятирічки задоволення потреб 
трусящих у громадському харчуванні за місцем роботи. 
Розширювати спеціалізовану мережу підприємств швидкого 
обслуговл вання. Значно підвищити якість приготовлюваних 
страв. .

У системі споживчої кооперації передбачити дальше збіль
шення товарних ресурсів, поліпшити торговельне обслугову

вання 1 громадське харчування в сільській місцевості. На
рощувати випуск товарів шляхом більш активного включен
ня у виробництво закуповуваної у населення і колгоспів 
сільськогосподарської продукції, всемірного вдосконалення 
організації переробки та зберігання її, а також відгодівлі 
худоби 1 птиці, розведення і вилову риби у внутрішніх 
водоймах, використання місцевих видів сировини. Значно 
зб.льшити обсяг заготівлі лікарських рослин, меду, ягід, 
горіхів, фруктів, овочів та грибів.

Істотно поліпшити задоволення попиту сільського насе
лення на різноманітні товари і послуги. Розширювати в

VIII- Розвиток транспорту і зв’язку
Основні завдання транспорту — своєчасне якісне і пов

не задоволення потреб народного господарства і населення 
в перевезеннях, підвищення економічної ефективності його 
роботи.

Для розв’язання зазначених завдань:
забезпечити погоджений розвиток Єдиної транспортної си

стеми країни, її взаємодію з іншими галузями народного 
господарства, удосконалювати координацію роботи всіх ви
дів транспорту, усувати нераціональні перевезення, скоро
чувати строки доставки вантажів 1 забезпечувати їх схорон
ність;

прискорити створення та впровадження передової техні
ки і технології, розвивати нові види транспорту, підвищити 
темпи оновлення рухомого складу та інших технічних за
собів, зміцнити матеріально-технічну і ремонтну бази;

ширше застосовувати прогресивні способи перевезення 
вантажів, збільшити в 1,4 —1,5 раза обсяг перевезень у 
контейнерах 1 в пакетованому вигляді, значно підвищити 
рівень комплексної механізації вантажно-розвантажуваль
них і ремонтних робіт, безпеку руху, знижувати негатив
ний вплив транспорту на навколишнє середовище.

На залізничному транспорті забезпечити вдосконалення 
організації експлуатаційної роботи залізниць, ремонту 1 
утримання колії та рухомого складу, значно підвищити про
дуктивність локомотивів 1 вагонів, середню вагу вантажних 
поїздів. Збільшити швидкості руху поїздів, прискорити 
оборот вагонів.

Підвищити пропускну 1 провізну спроможності залізниць, 
1 в першу чергу на напрямах, що зв’язують Центр з Уралом, 
Західним Сибіром, Поволжям , 1 Півднем європейської ча
стини країни, Казахстаном 1 Середньою Азією. Зб льшити 
переробну спроможність сортувальних, вантажних 1 паса
жирських станцій. Прискорити дальший розвиток 1 техніч
не переоснащення локомотивних та вагонних депо, заводів 
по ремонту рухомого складу, виробництву запасних частин 
і стрілочних переводів.

Ввести в експлуатацію 2,3 тис. км нових залізничних 
ліній, збудувати не менш як 4 тис. км других колій, елек
трифікувати 8 тис. км залізничних ліній. Оновити й попов
нити парк локомотивів і вагонів шляхом оснащення його 
більш надійними й економічними локомотивами нових серій, 
електро-1 дизель-поїздами, вантажними вагонами підвище
ної вантажопідйомності й місткості, пасажирськими вагона
ми і вагонами метрополітену поліпшеної комфортабельно
сті. Збільшити чеську спеціалізованих вагонів в експлуато
ваному парку в 1,3—1,4 раза. Завершити переведення пар
ку вантажних вагонів на роликові підшипники.

Збільшити обсяг перевезень вантажів на 8—10 процентів 
1 пасажирообороту на 7—9 процентів. Підвищити продук
тивність праці зайнятих на перевезеннях працівників на 10 
— 12 процентів.

На морському транспорті значно поліпшити використан
ня флоту, виробничих потужностей портів і судноремонт
них заводів. Продовжити розвиток портів і заводів. Онов
лювати флот, поповнюючи його високопродуктивними еконо
мічними спеціалізованими суднами. Розвивати криголам
ний і криголамно - транспортний флот. Збільшити обсяг 
перевезень вантажів у контейнерах і пакетах, на ліхтеревоз- 
них і поромних суднах. Підвищити ефективність перевезень 
зовнішньоторговельних вантажів.

На річковому транспорті збільшити обсяг перевезень ван
тажів на 9 —11 процентів. Забезпечити більш високі темпи 
зростання перевезень вантажів на ріках Сибіру, Далекого 
Сходу і на малих річках. Розвивати перевезення у велико
вантажних штовханих составах, на суднах мішаного пла
вання типу «Ріка — море». Продовжити період гарантова
ної навігації на магістральних ріках.

Оновлювати річковий флот, оснащуючи його економічни

IX. Капітальне будівництво
Основним завданням капітального будівництва є створен

ня і прискорене оновлення основних фонд е народного гос
подарства, призначених для розвитку суспільного виробни
цтва 1 розв'язання соціальних завдань, кардинальне підви
щення ефективності будівельного виробництва.

Збільшити за п’ятиріччя капітальні вкладення в народне 
господарство на 18—22 проценти і обсяг підрядних робіт 
на 16—17 процентів.

Підвищувати ефективність капітальних вкладень, удоско
налювати їх відтворювальну 1 технологічну структуру. Кон
центрувати матеріальні, фінансові 1 трудові ресурси насам
перед на технічному переозброєнні та реконструкції діючих 
підприємств 1 на спорудженні об’єктів, що визначають на
уково - технічний прогрес 1 розв’язання соціальних зав
дань.

Забезпечити з дванадцятої п’ятирічки будівництво 1 вве
дення в дію об’єктів у нормативні строки. Значно зменши
ти кількість одночасно споруджуваних об'єктів, довести об
сяги будівельного заділу і незавершеного будівництва до 
нормативного рівня. Істотно знизити запаси невстановлено- 
го устаткування. Починати будівництво виробничих об’єктів 
лише при повному використанні можливостей діючих під
приємств 1 забезпеченості районів передбачуваного будів
ництва трудовими ресурсами, а також при освоєнні нових 
районів 1 у випадках, коли це є необхідним для впровад
ження принципово нових технологій. Знизити вартість бу
дівництва в розрахунку на одиницю потужності, що вво
диться в дію. Істотно піднести якість будівництва.

Здійснювати комплексне будівництво об'єктів виробничо
го призначення, неухильно забезпечувати своєчасне спору
дження і введення в дію передбачених у проектах жилих 
будинків, об'єктів соціально - культурного та побутового 
призначення.

Послідовно проводити дальшу індустріалізацію будівель
ного виробництва, перетворюючи його в єдиний процес спо
рудження об'єктів з елементів заводського виготовлення. 
Перейти на комплектну поставку будовам інженерного і 
технологічного устаткування укрупненими блоками. При
скорити створення і впровадження прогресивної технології, 
систем машин і механізмів, які забезпечували б комплек
сну механізацію будівельних і монтажних робіт, особливо 
в "умовах реконструкції діючих підприємств. Замінювати на 
опоряджувальних роботах традиційні трудомісткі процеси 
сучасними індустріальними методами. Скоротити приблизно 
на 25 процентів обсяг робіт, виконуваних ручним способом. 
Істотно збільшити виробництво спеціалізованої будівельної 
техніки на підприємствах будівельних міністерств.

X. Соціальний розвиток, підвищення 
рівня життя народу

Забезпечити дальше піднесення народного добробуту, 
дедалі повніше задоволення зростаючих матеріальних 1 ду. 
ховних потреб радянських людей. Посилити вплив соціаль
них заходів на розвиток виробництва 1 зростання його 
ефективності.

Послідовно підвищувати рівень 1 вдосконалювати струк
туру споживання, поліпшувати постачання населенню про
дуктів харчування і непродовольчих товарів. Збільшити 
обсяг роздрібного товарообороту за п’ятиріччя на 18—22 
проценти.

Збільшити середньомісячну заробітну плату робітників 1 
службовців на 13—15 процентів, або до 215—220 карбо
ванців. Підвищити ефективність системи оплати праці, тіс
ніше пов язати розміри винагороди працівників з їхнім тру
довим внеском, рішуче усувати елементи зрівнялівки, поси
лити матеріальну 1 моральну відповідальність за недоліки 
та упущення в роботі.

Поліпшувати співвідношення розмірів заробітної плати 
по галузях народного господарства, а також по різних ка
тегоріях трудящих з урахуванням складності та умов вико
нуваних робіт. Підвищувати суспільне визнання 1 престиж
ність інженерної праці. Піднести роль 1 авторитет майстрів, 
конструкторів 1 технологів, посилити матеріальні й мо

містах 1 промислових центрах мережу магазин1 в по про да 
жу сільськогосподарських продуктів, закуповуваних за дого
вірними цінами. Розвивати колгоспну торгівлю, поліпшува
ти роботу колгоспних ринків, подавати допомогу населенню 
в доставці й реалізації лишків сільськогосподарської про
дукції.

Підвищити роль і відповідальність Рад Міністрів союз
них і автономних республік, місцевих Рад народних депу
татів, партійних, профспілкових та господарських органів 
за розвиток виробництва товарів і сфери послуг для насе
лення.

ми несамохідними суднами, буксирами, суднами мішаного 
плавання 1 комфортабельними пасажирськими суднами. 
Продовжити розвиток і реконструкцію портів, судноремонт
них заводів, і насамперед у районах Сибіру й Далекого 
Сходу, істотно поліпшити використання річкових суден, ви
робничих потужностей портів і заводів.

На повітряному транспорті почати експлуатацію нових 
високоефективних магістральних пасажирських літаків і 
вантажних літаків середньої вантажопідйомності. Забезпе
чити оснащення цивільної авіації повітряними суднами для 
застосування в умовах Арктики й Антарктики, на місцевих 
повітряних лініях, а також на сільськогосподарських 1 спе
ціальних роботах. Продовжити вдосконалення єдиної систе
ми управління повітряним рухом, прискоривши впроваджен
ня відповідних автоматизованих систем. Збільшити пасажи
рооборот на 17—19 процентів, скоротити питому витрату 
палива на 3—5 процентів.

На автомобільному транспорті підвищити ефективність ви
користання автотранспортних засобів, і в першу чергу за 
рахунок широкого застосування причепів та напівпричепів, 
скорочення непродуктивних простоїв, порожніх пробігів ав
томобілів і нераціональних перевезень. Розвивати 1 вдоско
налювати централізовані перевезення. Забезпечити пере
важний розвиток автомобільного транспорту загального ко
ристування.

Поліпшувати структуру автомобільного парку. Довести в 
1990 році частку вантажообороту, здійснюваного автомобі
лями з дизельними двигунами, до 60 процентів. Значно 
розширити застосування газобалонних автомобілів, приско
рити будівництво газозаправних станцій. Забезпечити еко
номію бензину і дизельного палива в 1990 році порівняно 
з 1985 роком на вантажних перевезеннях у розмірі 18— 
20 процентів. Поповнити автопідприємства автобусами ве
ликої місткості й підвищеної комфортабельності. Розшири
ти ремонт автотранспортних засобів агрегатним методом.

Збільшити перевезення вантажів на 18—19 процентів і 
пасажирооборот автобусного парку загального користування 
на 14 —16 процентів.

Продовжити дальший розвиток шляхового господарства, 1 
в першу чергу в сільській місцевості. Збудувати 1 реконст
руювати за п’ятиріччя 167 тис. км автомобільних шляхів з 
твердим покриттям, у тому числі 75 тис. км шляхів загаль
ного користе вання і 92 тис. км шляхів внутрішньогосподар
ського значення на селі. Завершити в основному в 1990 
році будівництво автомобільних шляхів, які зв'язують цен
тральні садиби колгоспів і радгоспів з адміністративними 
центрами районів. Ширше залучати матеріальні, трудові й 
фінансові ресурси підприємств, організацій і колгоспів для 
будівництва та реконструкції автомобільних шляхів загаль
не™ користування. Істотно поліпшити експлуатаційні якості 
автомобільних шляхів, оснащеність їх об’єктами для обслу
говування пасажирів і водіїв, пунктами технічного обслу
говування автомобілів і автозаправними станціями.

Розвивати трубопровідний транспорт, істотно збільшити 
будівництво газотранспортних мереж 1 нафтопродуктопрово- 
дів, відводів від них до споживачів. Посилити роботи по 
застосуванню трубопровідного гідротранспорту рудних кон
центратів і вугілля.

Забезпечити дальший комплексний 1 пропорційний розви
ток промислового транспорту. Розширити використання конвейерного, пневмоконтеинерного, канатно - підвісного та ін
ших безперервних 1 спеціалізованих видів промислового 
транспорту.

Збільшити обсяг послуг зв’язку на 26—28 проценті*. 
Продовжити розвиток 1 підвищити надійність роботи єдиної 
автоматизованої мережі зв’язку країни на базі найновіших 
досягнень науки і техніки.

Поліпшити структуру застосовуваних будівельних конст
рукцій 1 матеріалів, розширити використання ефективних 
видів металопрокату, пластмас, смол, полімерів, прогресив
них виробів з деревини, керамічних та інших неметалевих 
матеріалів.

Забезпечити економію прокату чорних металів у розмірі 
14 —16 процентів, цементу — 10—12 процентів 1 лісових 
матеріалів — 12—14 процентів.

Удосконалювати організацію будівельного виробництва. 
Продовжити лінію на укрупнення будівельно - монтажних 
організацій, скорочення зайвих ланок управління, розши
рювати самостійність будівельно - монтажних трестів 1 під
нести їх відповідальність за своєчасне введення в дію по
тужностей та об’єктів, поліпшення результатів господарсь
кої діяльності. Ширше впроваджувати передові форми 1 ме
тоди праці, розвивати бригадний підряд, укрупнювати бри
гади, вдосконалювати організацію їх роботи. Підвищити мо
більність будівельних організацій для спорудження у більш 
короткі строки об’єктів у необжитих 1 віддалених райо
нах.

Підвищити відповідальність проектних та будівельних 
організацій за науково-технічний рівень будівельної про
дукції. Піднести їх заінтересованість у проведенні техніч
ного переозброєння 1 реконструкції діючих підприємств.

Продовжити вдосконалення проектно-кошторисної спра
ви. Підвищити якість техніко-економічних обгрунтувань бу
дівництва, проектної документації, посилити відповідаль
ність за це проектних організацій, органів експертизи. Пе
редбачати в проектах широке застосування прогресивних 
науково-технічних досягнень, ресурсо- 1 енергозберігаючих 
технологій та устаткування, економічних об'ємно-плануваль
них вирішень, конструкцій, матеріалів, передових методів 
організації виробництва 1 праці, послідовно скорочуючи 
витрату матеріальних, паливно-енергетичних І трудових ре
сурсів на одиницю продукції. Здійснити на цій основі зни
ження в проектах будов дванадцятої п’ятирічки питомих 
показників кошторисної вартості будівництва, в тому числі 
будівельно-монтажних робіт у середньому по народному 
господарству на 4—5 процентів.

Поліпшувати якість архітектурних 1 містобудівних вирі
шень. Розвивати спеціалізацію проектних 1 розвідувальних 
організацій, посилити авторський нагляд. Ширше впрова
джувати автоматизовану систему проектування.

Підвищити відповідальність Держбуду СРСР за прове
дення єдиної технічної політики в будівництві.

Підвищити продуктивність праці в будівництві на 16—17 
процентів.

ральні стимули їхньої праці 1 творчого ставлення до робо
ти.

Здійснити у виробничих галузях народного господар
ства поетапно, в міру створення необхідних умов 1 вияв
лення ресурсів, підвищення тарифних ставок 1 посадових 
окладів робітників 1 службовців. Завершити проведення 
розпочатих заходів щодо збільшення заробітної плати вчи
телям та іншим працівникам народної освіти, почати по
етапне підвищення заробітної плати працівникам охорони 
здоров’я і культури. Удосконалювати оплату праці праців
ників науково-дослідних установ, конструкторських, техно
логічних 1 проектних організацій, посилити зв'язок їхньої 
заробітної плати з ефектом від розробки 1 впровадження 
нової техніки та прогресивної технології.

Удосконалювати районне регулювання заробітної плати. 
Запровадити надбавки до заробітної плати робітників 1 
службовців за безперервний стаж роботи в районах Далеко
го Сходу Г Східного Сибіру.

Посилити матеріальне заохочення робітників 1 службов
ців, зайнятих на роботах у другій 1 третій змінах, розши
рити пільги 1 переваги цим працівникам за рахунок кош
тів підприємств та організацій.



Значно поліпшити нормування праці, забезпечуючи його 
тісне поз язання із здійснюваною роботою по вдоскона
ленню форм організації та оплати праці, атестації робочих 
місць. Розширити застосування технічно обгрунтованих 
норм і нормативів, систематично переглядати їх з ураху
ванням впровадження нової техніки, передової технології 
та організації праці.

Забезпечити підвищення середньомісячної сплати праці 
колгоспників на 18—20 процентів, пов'язуючи її зростання 
із збільшенням випуску сіл’-ськогосподарської продукції, її 
якістю та ефективністю виробництва.

Збільшити суспільні фонди споживання на 20—23 про
центи, раціонально використовувати їх для розв’язання со
ціальних та економічних завдань. Удосконалювати форми 
розподілу суспільних фондів споживання. Створювати для 
трудових колективів, які добиваючі ся високих результатів 
у підвищенні ефективності виробництва, переважні можли
вості для задоволення потреб у житлі, у поліпшенні умов 
відпочинку, в дошкільних закладах та інших соціальних 
благах.

Розширювати допомогу сім’ям, що мають дітей, поліпшу
вати умови праці та побуту жінок. Здійснити поетапно, по 
районах країни, збільшення тривалості частково оплачува
ної відпустки жінкам-матерям по догляду за дитиною до 
досягнення нею півторарічного віку, з одночасним надан
ням права на додаткову неоплачувану відпустку строком 
до 6 місяців. Розвивати мережу спеціалізованих профілак
торіїв для вагітних жінок, збільшити тривалість дородової 
відпустки, а також оплачуваної відпустки по догляду за 
хворою дитиною.

Скасувати стягнення з молодожонів податку на малосі
мейних громадян протягом першого року з моменту реєстра
ції шлюбу.

Розширювати молодим сім'ям пільги й переваги яри 
вступі в житлово-будівельні кооперативи та спорудженні 
індивідуальних будинків. Розвивати з особистою трудовою 
участю майбутніх новоселів будівництво молодіжних жит
лових комплексів.

У найближчі роки розв’язати проблему забезпечення ді
тей дошкільними закладами, поліпшувати умови виховання 
дітей у них. Збудувати дошкільні заклади приблизно на 
З млн. місць. Продовжити розвиток мережі шкіл (груп) з 
подовженим днем, піонерських таборів, Палаців (Будинків) 
піонерів і школярів, спортивних шкіл та інших дитячих 
закладів.

Посилити піклування про ветеранів війни 1 праці, непра
цездатних громадян та сім'ї загиблих воїнів. Поліпшувати 
пенсійне забезпечення. Здійснити дальше підвищення міні
мальних розмірів пенсій за віком та інвалідністю робітни
кам 1 службовцям, раніше призначених пенсій колгоспни
кам. Поліпшувати сопіально-побутове обслуговування пен
сіонерів. Розширити обслуговування одиноких престарілих 
і непрацездатних громадян удома підприємствами торгів
лі, громадського харчування, служби побуту, закладами 
охорони здоров’я. Збільшити мережу, піднести рівень благо
устрою будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, 
підвищити в цих будинках-інтернатах норми витрат на хар
чування, медикаменти та інші потреби. Істотно поліпшити 
якість роботи цих закладів.

Продовжити погашення державних позик.
Послідовно проводити політику роздрібних цін відповід

но до завдань підвищення реальних доходів населення. 
Вдосконалювати систему державних роздрібних цін і тари
фів, повніше відображати в них еуспіл» но необхідні затра
ти, якість 1 споживчі властивості виробів та послуг. За
безпечувати економічно і соціально обгрунтовані співвідно
шення пін на різні групи товарів. Проводити зниження цін 
на окремі товари в міру підвищення ефективності їх ви
робництва і зниження собівартості, нагромадження необхід
них товарних і фінансових ресурсів. Здійснювати суворий 
державний і громадський контроль за додержанням дис
ципліни цін.

Поліпшувати житлові умови радянських людей. Спору
дити жилі будинки загальною площею 565 — 570 млн. кв. 
метрів. Збільшити спорудження жилих будинків за новими 
економічними типовими проектами з удосконаленим плану
ванням квартир. Забезпечувати комплексний характер за
будови міст та інших населених пунктів.

Значно розширити можливості поліпшення житлових і 
побутових умов трудящих за рахунок коштів фондів житло
вого будівництва та соціально-культурних заходів, що фор
муються відповідно до трудового внеску колективів об’єд. 
нань, підприємств і організацій.

Сприяти прискореному розвитку кооперативного та інди
відуального житлового будівництва. Розширити для трудя
щих можливості вступу в житлово-будівельні кооперативи 
1 здійснення індивідуального будівництва за рахунок влас
них коштів, кредиту 1 фондів підприємств. Подавати їм до
помогу з боку підприємств та організацій.

Забезпечити пріоритетне виділення державних капіталь
них вкладень на житлове і соціально-культурне будівни
цтво в новоосвоюваних районах, особливо в районах Півно
чі, Сибіру 1 Далекого Сходу.

Здійснити заходи щодо збільшення будівництва житла в 
сільській місцевості. Створювати необхідні умови для за
кріплення на селі молоді і кваліфікованих кадрів.

Розвивати комунальне господарство. Розширити газифі
кацію, підвищити забезпеченість міст та інших населених

XI. Охорона навколишнього середовища, 
раціональне використання природних ресурсів

Підвищити ефективність заходів щодо охорони природи. 
Ширше впроваджувати маловідхідні та безвідхідні техноло
гічні процеси. Розвивати комбіновані виробництва, які за
безпечували б повне і комплексне використання природних 
ресурсів, сировини і матеріалів, виключали або істотно 
знижували шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Послідовно поліпшітати охорону водних ресурсів країни. 
Завершити виконання основних заходів щодо охорони озё
ра Байкал, басейнів Балтійського, Каспійського, Чорного 
і Азовського морів. Продовжити здійснення комплексу за
ходів щодо охорони водойм Арктичного басейну. Середньої 
Азії і Казахстану, а також щодо поліпшення стану малих 
річок і водоймищ. Більш раціонально використовувати вод
ні ресурси. Підвищити ефективність роботи очисних спо
руд 1 установок. Розширити використання очищених стіч
них і рудникових вод для зрошення та інших потреб народ
ного господарства.

Посилити охорону атмосферного повітря. З цією метою 
вдосконалювати технологічні процеси, устаткування I тран
спортні засоби, поліпшувати якість сировини й палива, 
впроваджувати високоефективні установки для очистки 
промислових та інших викидів.

Забезпечити раціональне використання земель, захист їх 
від вітрової та водної ерозії, селів, зсувів, підтоплення, 
заболочування, висихання 1 засолення. Посилити роботу 
для поліпшення схоронності сільськогосподарських угідь.

XII. Розміщення продуктивних сил, 
розвиток господарства союзних республік

Удосконалювати територіальну структуру суспільного 
виробництва, забезпечувати раціональне поєднання еконо
мічного і соціального розвитку в кожній союзній республі
ці і кожному економічному районі, поліпшувати їх взаємо
дію в єдиному народногосподарському комплексі країни.

Здійснити дальші прогресивні зрушення в розміщенні 
продуктивних сил, які повніше враховували б територіаль
ні особливості в економічних, соціальних 1 природних умо
вах, необхідність наближення енергоємних виробництв до 
паливно-енергетичних баз Сибіру 1 Північного Казахстану. 
В районах Середньої Азії, Південного Казахстану 1 Закав
каззя повніше використовувати трудові і природні ресурси. 
Розвивати економіку європейських районів країни і Уралу 
переважно за рахунок технічного переозброєння 1 рекон
струкції діючих підприємств при скороченні кількості пра
цівників у сфері матеріального виробництва. Розширювати 
1 вдосконалювати практику формування територіально-ви
робничих комплексів і промислових вузлів. Забезпечувати 
в галузевому і територіальному розрізах відповідність 
кількості робочих місць наявним трудовим ресурсам.
і Продовжити прискорене нарощування виробничого по- 

пунктів централізованим тепло- 1 водопостачанням та кана
лізацією, поліпшувати їх благоустрій, озеленення 1 сані
тарний стан. Ширше практикувати участь населення в ро
ботах по благоустрою.

Поліпшувати роботу органів житлово-комунального гос
подарства. Підвищувати відповідальність громадян за 
схоронність наданих їм жител.

Постійно поліпшувати охорону здоров'я та умови відпо
чинку населення. Посилити профілактичну спрямованість 
охорони здоров'я, підвищити якість медичного обслугову
вання і почати перехід до щорічної диспансеризації всього 
населення.

Розвивати мережу лікувально-профілактичних закладів 
за рахунок будівництва багатопрофільних 1 спеціалізованих 
лікарень, лікарняних, поліклінічних та лікувально-діагнос
тичних корпусів. Продовжити будівництво центральних ра- 
йоних лікарень і амбулаторій для поліпшення медичного 
обслуговування населення сільських районів. Випереджаю
чими темпами розвивати мережу амбулаторно-поліклініч
них закладів, дитячих лікарень 1 пологових будинків. Ввес
ти в дію за п'ятиріччя лікарні на 350 тис. ліжок і амбула
торно-поліклінічні заклади на 900 тис. відвідань за зміну. 
Здійснювати реконструкцію діючих медичних закладів. По
ліпшити забезпеченість закладів охорони здоров'я лікарськи
ми засобами, сучасним діагностичним та лікувальним об
ладнанням 1 медичною технікою. Ширше використовувати 
створені за рахунок трудових, зусиль колективів фонди 
підприємств та організацій для будівництва і розвитку ме
дичних закладів з метою обслуговування робітників 1 служ
бовців цих підприємств та організацій.

Утверджувати тверезість як норму соціалістичного спо
собу життя. Наполегливо вести боротьбу з пияцтвом 1 ал
коголізмом, а також із шкідливими для здоров'я людей 
звичками.

Підвищити норми забезпечення харчуванням 1 медикамен
тами в госпіталях для інвалідів Великої Вітчизняної війни, 
в пологових будинках, центральних, міських 1 районних 
лікарнях, а також медикаментами в амбулаторно-поліклініч. 
них закладах. Забезпечувати безплатними лікарськими за
собами дітей віком до трьох років.

Продозжити розвиток мережі санаторно-курортних закла
дів, у тому числі санаторіїв та будинків відпочинку батьків 
з дітьми, санаторіїв-профілакторіїв підприємств.

Сприяти підвищенню масовості фізкультури 1 спорту. 
Розширювати фізкультурну та спортивну роботу і поліпшу
вати її організацію за місцем проживання, трудової діяль
ності і навчання. Зміцнити матеріальну базу’ спортивних 
організацій.

Удосконалювати систему народної освіти. Підвищити 
якість навчання, ідейно-політичного, трудового, морально
го та естетичного виховання підростаючого покоління і йо
го підготовки до суспільно корисної праці. Поліпшувати 
підготовку 1 перепідготовку спеціалістів.

Забезпечити здійснення заходів, передбачених реформою 
загальноосвітньої і професійної школи. Створити необхідні 
умови для трудового навчання учнів 1 оволодіння кожним 
випускником середньої школи однією з масових професій. 
Удосконалювати роботу по професійній орієнтації молоді.

Розвивати систему професійно-технічної освіти, поліп
шити підготовку кваліфікованих робітників безпосередньо 
на виробництві відповідно до вимог науково-технічного про
гресу. Удосконалювати форми наставництва.

Впроваджувати при підготовці спеціалістів з вищою 1 
середньою спеціальною освітою ефективні методи 1 цільові 
форми навчання. Здійснювати курс на підготовку у вищій 
школі спеціалістів широкого профілю.

Значно поліпшити використання спеціалістів у народно
му господарстві, 1 особливо інженерно-технічних кадрів. 
Розвивати в усіх галузях систему перепідготовки та під
вищення кваліфікації рюбітників 1 спеціалістів з урахуван
ням вимог науково-технічного прогресу.

Зміцнити матеріальну базу шкіл, професійно-технічних, 
середніх спеціальних 1 вищих навчальних закладів. Поліп
шити оснащення кабінетів, майстерень 1 лабораторій су
часним устаткуванням, приладами, Інструментами та на
вчальними посібниками. Активніше впроваджувати інформа
тику та електронно-обчислювальну техніку в навчальний 
процес. Збудувати за п'ятиріччя загальноосвітні школи на 
7 млн. учнівських місць 1 професійно-технічні навчальні 
заклади не менш як на 810 тис. місць.

Підвищити роль соціалістичної культури 1 мистецтва, 
засобів масової Інформації в ідейно-політичному, морально
му, правовому, художньому та естетичному вихованні, пов
нішому задоволенні духовних потреб радянських людей, у 
формуванні їхнього комуністичного світогляду.

Розвивати 1 зміцнювати матеріальну базу культури і 
мистецтва. Розширити мережу районних будинків 1 закла
дів культури, особливо в нових міських житлових районах 
і сільських населених пунктах. Удосконалювати кінообслу- 
говування населення, підвищити ідейний і художній рівень 
кінофільмів, особливо фільмів для дітей 1 юнацтва, а та
кож спектаклів, концертних програм, художніх виставок. 
Ширше залучати населення, 1 насамперед молодь, до са
модіяльної художньої творчості. Поліпшувати бібліотечне 
обслуговування населення.

Повніше задовольняти потреби населення у виданнях 
періодичної преси, суспільно-політичній, науково-технічній, 
художній, навчальній 1 дитячій літературі. Здійснити захо
ди щодо зміцнення матеріально-технічної бази видавничої 
справи. Поліпшувати роботу архівних установ.

створення полезахисних лісових смуг Рекультивувати 
близько 660 тис. гектарів земель. Постійно розширювати 
застосування безпечних для людини 1 тваринного світу ме
тодів захисту сільськогосподарських культур 1 лісу від 
шкідників та хвороб.

Поліпшити охорону надр 1 комплексне використання мі
неральних ресурсів. Знижувати втрати корисних копалин 
при їх видобутку, збагаченні 1 переробці. Забезпечити 
схоронність природного середовища економічної зони СРСР 
1 континентального шельфу СРСР.

Продовжити створення 1 поліпшувати благоустрій зелених 
зон міст і селищ, розширити мережу заповідників, націо
нальних парків, заказників та інших природних територій, 
що охороняються. Посилити роботу по охороні, відтворен
ню та раціональному використанню рослинного 1 тварин
ного світу.

Підвищити дієвість державного контролю за станом 
природного середовища 1 джерелами забруднення, поліп
шити технічне оснащення цієї служби ефективними авто
матичними приладами та обладнанням. Розширити форми 
й методи участі в цій роботі громадських організацій і на
селення. Виховувати у радянських людей почуття високої 
відповідальності за збереження 1 примноження природних 
багатств, бережливе їх використання. Вдосконалювати уп
равління справою охорони природи в країні.

тенціалу І освоєння природних ресурсів у східних районах 
країни. Комплексно розвивати їх господарство, добиватися 
випереджаючого зростання галузей виробничої 1 соціальної 
інфраструктури. Включати в господарський оборот найефек
тивніші природні ресурси Півночі.

Обмежити створення у великих містах нових промисло
вих підприємств, крім об'єктів, пов'язаних з обслуговуван
ням населення. Повніше використовувати можливості гос
подарського розвитку малих 1 середніх міст та робітничих 
селищ, розміщувати тут невеликі спеціалізовані підприєм
ства, філіали й окремі цехи діючих заводів 1 фабрик, а 
також підприємства, пов’язані з обслуговуванням сільсько
го господарства, переробкою його продукції 1 виготовлен
ням виробів з місцевої сировини.

Визначити такі основні напрями економічного 1 соціаль
ного розвитку союзних республік.

У Російській Радянській Федеративній Соціалістичній 
Республіці збільшити виробництво промислової продукції 
на 20—23 проценти. Прискореними темпами розвивати 
машинобудування, газову, хімічну І мікробіологічну промис. 
ловість. Довести в 1990 році виробіток електроенергії до 
1120 . 1160 млрд. кіловат-годин, видобуток нафти 1 газо

вого конденсату до 560—575 млн. тонн, газу до 640—650 
млрд. куб. метрів, вугілля до 440—445 млн. тонн.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 13—15 процентів. Довести в 1990 
році виробництво зерна до 140—142 млн. тонн, цукрових 
буряків до 31—32 млн. тонн, картоплі до 45—47 млн. 
тонн, овочів до 14,5 — 15 млн. тонн, м'яса в забійній вазі 
до 10 — 10,2 млн. тонн, молока до 54—55 млн. тонн, яєць 
до 45—46 млрд. штук. Ввести в експлуатацію за п’яти
річчя 1485 тис. гектарів зрошуваних 1 осушити 1.630 тис. 
гектарів заболочених та перезволожених земель. Провести 
культуртехнічні роботи на землях, що не потребують осу
шення, на площі до 6 млн. гектарів.

Зміцнити енергетичну базу європейської частини 
РРФСР. Завершити будівництво Калінінської 1 другої чер
ги Смоленської АЕС, ввесїи в дію потужності на Курській, 
Балаковській, Татарській, Ростовській АЕС, Горьковській І 
Воронезькій атомних станціях теплопостачання 1 розгор
нути спорудження Костромської АЕС 1 Волгоградської 
АТЕЦ. Розпочати будівництво Краснодарської АЕС, а та
кож третьої черги Кольської АЕС. Прискорити споруджен
ня Ірганайської ГЕС, ввести в експлуатацію Загорську, 
розгорнути будівництво Ленінградської ҐАЕС.

Забезпечити дальший розвиток 1 підвищення ефектив
ності агропромислового комплексу Нечорноземної зони 
РРФСР. Продовжити в широких масштабах будівництво 
житла, шляхів, об’єктів сфери обслуговування, поліпшувати 
умови праці і побуту сільського населення.

У Москві 1 Ленінграді, Московській 1 Ленінградській 
областях краще використовувати створений науковий 1 ви
робничий потенціал для прискорення науково-технічного 
прогресу 1 підвищення ефективності народного господар
ства країни. Нарощувати виробництво тільки шляхом тех
нічного переозброєння 1 реконструкції діючих підприємств, 
широкого застосування сучасних технологій, гнучких авто
матизованих систем 1 робототехніки, поглиблення спеціалі
зації 1 розвитку міжгалузевих виробництв, підвищення 
продуктивності праці, забезпечуючи скорочення кількості 
робочих місць. Прискорити ліквідацію в Москві 1 Ленін
граді виробництв та підприємств, дальший розвиток яких тут 
економічно недоцільний. Раціонально, з урахуванням ви
мог до охорони навколишнього середовища, використовува
ти територію м. Москви та її лісопаркового поясу. Забезпе
чити взаємозв'язаний комплексний розвиток м. Москви 1 
Московської області, м. Ленінграда і Ленінградської об
ласті. Продовжити будівництво споруд по захисту м. Ле
нінграда від поводей.

Забезпечити далі ший розвиток Тімано-Печорського тери
торіально-виробничого комплексу, прискорити будівництво 
вугільних шахт, введення в розробку нових родовищ нафти, 
почати підготовчі роботи, пов’язані з видобутком бокситів 1 
титанових руд. Більш комплексно використовувати корис
ні копалини Польського півострова.

У територіально-виробничому комплексі Курської магніт
ної аномалії створити нові потужності для видобутку 1 зба
гачення залізної руди, виробництва електросталі, прокату, 
повніше використовувати розкривні породи 1 відходи гір
ничо-збагачувальних" підприємств. Збудувати цехи по ви
робництву холоднокатаної стрічки на Орловському стале
прокатному заводі. Раціонально поєднувати розвиток важ
кої промисловості 1 агропромислового комплексу Централь
но-Чорноземного економічного району.

Здійснити будівництво основних об’єктів промислового 
комплексу по виробництву технологічного устаткування для 
харчової промисловості, торгівлі і громадського харчування 
в м. Волзьку Марійської АРСР, а також цеху по випуску 
труб нафтового сортаменту в антикорозійному виконанні на 
Волзькому трубному заводі. Ввести в дію потужності по 
видобутку 1 переробці газу, конденсату і виробництву сір
ки в промисловому вузлі, який формується на базі Астра
ханського газоконденсатного родовища. Ефективніше освою
вати землі Волго-Ахтубинської заплави.

На Уралі ввести в дію потужності на Башкирській, Пів
денно-Уральській та Бєлоярській АЕС, Пермській ДРЕС 1 
Челябінській ТЕЦ. Реконструювати першу чергу сталепла
вильного виробництва Магнітогорського металургійного 
комбінату і металургійні заводи невеликої потужності.

Забезпечити прискорений розвиток економіки Сибіру. 
Посилити роботи по нарощуванню в цьому регіоні потуж
ностей паливно-енергетичної бази. Здійснити заходи, спря
мовані на забезпечення комплексної переробки мінераль
но-сировинних 1 лісових ресурсів, збільшення частки регіо
ну в загальносоюзному виробництві енергоємних галузей 
промисловості і пропорційний розвиток обробних галузей, 
особливо машинобудування. Зміцнювати місцеву продо
вольчу базу. Випереджаючими темпами розвивати будівель, 
ну індустрію, промисловість будівельних матеріалів, тран
спорт.

Продовжити формування Західно-Сибірського територі
ально-виробничого комплексу. Посилити розвідку, облашту
вання та освоєння нафтових 1 газових родовищ. Збудувати 
магістральні газопроводи в європейську частину країни 1 
південні райони Сибіру. Завершити спорсдження Сургут- 
ської ДРЕС-2, ввести в дію потужності на Нижньовартов- 
ській 1 Уренгойській ДРЕС.

Прискорити будівництво 1 реконструкцію вугільних під
приємств Кузбасу. Розгорнути будівництво Катунської 
ГЕС, Алтайського заводу азотних добрив 1 Тюменського хі
мічного заводу. Здійснювати реконструкцію Кузнецького 
металургійного комбінату. Продовжити роботи по меліора
ції земель південних районів Західного Сибіру, завершити 
будівництво Алсйської 1 продовжити спорудження Бурлин- 
ської зрошувальних систем в Алтайському краї.

Ввести в дію енергоблоки на Березовській ДРЕС N° 1 
1 потужності по видобутку вугілля на Березовському роз
різі N° 1, приступити до будівництва вугільного розрізу 
«Бородинский» № 2, розгорнути спорудження Березов- 
ської ДРЕС N« 2 1 здійснити Інші роботи по формуванню 
Кансько-Ачинського територіально-виробничого комплексу.

Забезпечити введення в дію потужностей на споруджува. 
них підприємствах Саянського територіально-виробничого 
комплексу, прискорити спорудження Саянського алюмініє
вого заводу. Розгорнути освоєння ресурсів Нижнього При- 
ангар'я, продовжити будівництво Богучанської ГЕС, почати 
підготовчі роботи по спорудженню Середньо Єнісейської 
ГЕС 1 освоєнню Горєвського свинцево-цинкового родовища. 
Приступити до освоєння Озерного поліметалевого родови
ща, розгорнути будівництво Тугнуйського 1 збільшити по
тужність Харанорського вугільних розрізів. Увести в дію 
потужності на 2-й черзі Гусиноозерської ДРЕС і на Улан- 
Уденській ТЕЦ-2.

Ввести в постійну експлуатацію Байкало-Амурську заліз
ничну магістраль на всьому її протязі, приступити до ши
рокомасштабного господарського освоєння зони цієї магі
стралі. Продовжити формування Південно-Якутського тери
торіально - виробничого комплексу. Ввести в дію потужно
сті на 2-й черзі Нерюнгринської ДРЕС, розпочати спору
дження Селігдарського апатитового заводу, виконати підго
товчі роботи по створенню металургійної бази на Даленому 
Сході з використанням місцевих коксівного вугілля та за
лізних руд. Розгорнути будівництво залізниці Беркакіт — 
Томмот — Якутськ.

На Далекому Сході збільшити видобуток кольорових і 
рідкісних металів. Забезпечити випереджаючий розвиток 
паливної промисловості та електроенергетики. Ввести в дію 
газопровід Оха — Комсомольськ на-Амурі, перші агрегати 
на Вілюйській ГЕС-3 та Бурейській ГЕС, Комсомольській 
ТЕЦ-3 1 Уссурійській ТЕЦ, "приступити до будівництва Усть- 
Середньоканської ГЕС 1 Якутської ДРЕС-2. Завершити бу- 
дівництво Депутатського гірничо - збагачувального комбі
нату в Якутській АРСР. Збільшити вилов риби, видобуток 
морепродуктів, виробництво високоякісної харчової рибної 
продукції. Нарощувати виробництво сої, рису та іншої сіль
ськогосподарської продукції.

Для закріплення кадрів у районах Півночі, Сибіру й Да
лекого Сходу забезпечити випереджаюче зростання рівня 
життя населення цих районів.

Удосконалювати на новій технічній основі традиційні види 
господарської діяльності народностей Півночі.

В Українській РСР збільшити виробництво промислової 
Продукції на 18—21 процент. Довести в 1990 році виробі
ток електроенергії до 320 млрд. кіловат-годин. Закінчити 
будівництво Чорнобильської 1 Запорізької АЕС, ввести в 
дію потужності на Хмельницькій, Ровенській, Південно ук
раїнській, Кримській АЕС та Одеській АТЕЦ, розгорнути 
будівництво Харківської АТЕЦ, Дністровської 1 Канівської 
ГАЕС.

Продовжити реконструкцію 1 технічне переозброєння під
приємств вугільної промисловості та чорної металургії, в 
першу чергу в Донбасі. Ввести в дію потужності на Кри
ворізькому гірничо - збагачувальному комбінаті по пере
робці окислених залізних руд 1 Таврійському гірничо-збага

чувальному комбінаті по видобутку та переробці марганце
вої руди. Збільшити виробництво продукції в х.м.чній про
мисловості й машинобудуванні приблизно в 1,3 раза. Знач
но розширити випуск продукції легкої промисловості, особ
ливо лляних тканин і трикотажних виробів.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 13—15 процентів. Довести в 1990 
році виробництво зерна до 52—54 млн. тонн, цукрового 
буряку до 53—55 млн. тонн, соняшнику до 2,9 млн. тонн, 
овочів до 8,6 мл. тонн, плодів і ягід до 1,4 млн. тонн, м fl
ea (в забійній вазі) до 4,9—5 млн. тонн, молока до 24,5— 
25 млн. тонн, яєць до 16—17 млрд. штук. Створити на 
зрошуваних землях зони гарантованого виробництва зерна 
КУКУРУДЗИ. Ввести за п'ятиріччя в експлуатацію 500 тис. 
гектарів зрошуваних 1 640 тис. гектарів осушених земель.

У Білоруській РСР збільшити виробництво промислової 
продукції на 22—25 процентів. Забезпечити випереджаю
чий розвиток верстатобудування, приладобудування, радіо
технічної, електронної та електротехнічної промисловості, 
машинобудування для тваринництва і кормовиробництва.

Ввести в дію перший енергоблок на Мінській АТЕЦ, по
тужності по виробництву нафтопродуктів і хімічної сирови
ни в об’єднанні «Новополоцькнафтсоргсинтез» і на Мозир- 
ському нафтопереробному заводі, а також металокорду 
на Білоруському металургійному заводі в м. Жлобияі. Про
довжити реконструкцію і розширення підприємств об’єд
нання <М1нськин тракторний завод імені В. І. Леніна».

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 12—14 процентів. Довести в 1990 
році виробництво зерна до 8—8,2 млн. тонн, картоплі не 
менш як до 13 млн. тонн, кормів до 27—28 млн. тонн кор
мових одиниць, м’яса (в забійній вазі) до 1,2 — 1,3 млн. 
тонн, молока до 7,1—7,3 млн, тонн 1 яєць до 3,4—3,5 
млрд. штук.

Осушити за п'ятиріччя 520 тис. гектарів перезволоже
них і заболочених земель, у тому числі 420 тис. гектарів 
закритим дренажем. Завершити будівництво першочергових 
об'єктів протипаводкового захисту сільськогосподарських 
угідь у Поліській низовині.

В Узбецькій РСР збільшити виробництво промислової 
продукції на 24—27 процентів. Більш високими темпами 
розвивати хімічну, електротехнічну, легку промисловість, 
приладобудування, переробку сільськогосподарської про
дукції. Піднести виробіток електроенергії на 25—27 про
центів, виробництво сірчаної кислоти на 34—36 процентів. 
Ввести в дію потужності на Ангренському вугільному роз
різі, Новоангренській і Талімарджанській ДРЕС і на Уз
бецькому металургійному заводі. Почати будівництво за
воду сільськогосподарських машин.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 11 — 16 процентів. Довести в 1990 
році виробництво бавовни-волокна до 1,8—1,93 млн. тонн, 
у тому числі з тонковолокнистих сортів бавовнику не менш 
як до 154 тис. тонн, зерна до 3,2—3,5 млн. тонн, кормів 
до 20 млн. тонн кормових одиниць, м'яса (в забійній ва
зі) до 540—560 тис. тонн, молока до 3,3—3,5 млн. тонн, 
яєць до 2,?—З млрд. штук. Передбачити прискорений роз
виток виробництва фруктів, овоче-баштанних культур.

Забезпечити реконструкцію і поліпшення використання 
діючих зрошувальних систем, ввести в експлуатацію за п'я
тиріччя 360 тис. гектарів зрошуваних земель, обводнити
1.1 млн. гектарів пасовищ, реконструювати системи обвод
нення пасовищ на площі близько 4,8 млн. гектарів. Про
довжити комплексне освоєння Каршинського і Джизацького 
степів.

У Казахській РСР збільшити виробництво промислової 
продукції на 23—26 процентів. Передбачити дальший роз
виток паливно - енергетичного комплексу, чорної 1 кольо
рової металургії, машинобудування, хімічної і нафтохімічної 
промисловості.

Продовжити формування Павлодар-Екібастузького тери
торіально - виробничого комплексу. Значно збільшити ви
добуток вугілля в Екібастузькому басейні, почати освоєння 
Майкюбенського родовища вугілля. Ввести в дію потужно
сті на Екібастузькій ДРЕС-2, розгорнути будівництво Екіба
стузької ДРЕС-3 і Південно-Казахстанської ДРЕС. Завер
шити спорудження Шульбінської ГЕС.

Прискорити освоєння Тенгізького нафтового і Карачагана- 
цького газоконденсатного родовищ. Збільшити потужності по 
видобутку і переробці руд на Жайремсьному гірничо-збага
чувальному і Джезказганському гірничо - металургійному 
комбінатах, освоїти родовище ЦІалкія. Розгорнути будів
ництво Бакирчицького гірничо - металургійного,' Кайрактін- 
ського вольфрамового, Коктенкольського молібденового і 
Бощекульського мідного гірничо - збагачувальних комбіна
тів.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 13 — 15 процентів. Довести в 199Q 
році виробництво зерна до 30—31 млн. тонн, м’яса (в за
бійній вазі) до 1,4—1,5 млн. тонн, молока до 5,4 — 5,5 
млн. тонн, яєць до 4,2—4,3 млрд. штук, вовни не менш як 
до 120 тис. тонн, кормів до 55—58 млн. тонн кормових 
одиниць. Значно розширити товарне виробництво високо
якісних твердих і сильних сортів пшениці, а також проса і 
гречки. Продовжити розвиток м’ясного скотарства, тонкорун
ного і напівтонкорунного вівчарства. Провести роботи по 
якісному поліпшенню зрошуваних земель і технічному вдо
сконаленню діючих зрошувальних систем на площі 670 
тис, гектарів. Ввести в експлуатацію за п'ятиріччя 410 тис. 
гектарів зрошуваних земель.

В Грузинській РСР збільшити виробництво промислової 
продукції на 22—25 процентів. Забезпечити випереджаюче 
зростання електротехнічної, електронної, радіопромислово
сті та приладобудування.

Ввести в дію перші агрегати на Худонській ГЕС, розпо
чати будівництво Грузинської АЕС, заводу нестандартизо- 
ваного устаткування і деталепрокатного заводу в м. Мар- 
неулі, а також реконструкцію Руставсьного металургійного 
заводу і розширення Тбіліської ДРЕС. Збудувати завод по 
виробництву тракторів 1 машин для гірського землеробства 
і другу чергу Кутаїського автомобільного заводу. Ввести в 
експлуатацію залізничну лінію Марабда—Ахалкалакі. По
чати будівництво Кавказької перевальної залізниці.

Збільшити середньорічний' обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 14—16 процентів. Довести в 1990 
році виробництво сортового чайного листу до 650 тис. тонн, 
плодів, ягід і цитрусових до 1,1 —1,4 млн. тонн, м’яса (в 
забійній вазі) до 230 тис. тонн, молока до 850—ЕОО тис. 
тонн, яєць до 1,2 млрд. штук. Ввести в експлуатацію за п’я
тиріччя 60 тис. гектарів зрошуваних земель і осушити 35 
тис. гектарів перезволожених та заболочених земель. Про
довжити роботи по меліорації та освоєнню земель КолхіД- 
ської низовини, реконструювати існуючі зрошувальні си
стеми. Забезпечити дальший розвиток курортного і турист
ського господарства.

В Азербайджанській РСР_ збільшити виробництво проми
слової продукції на 22—25 процентів. Передбачити випе
реджаючий розвиток електронної і радіотехнічної промис
ловості, приладобудування, дальше зростання електроенер
гетики, нафтохімічної і харчової промисловості. Розширити 
розвідувальне та експлуатаційне буріння на нафту в Каспій
ському морі, в західних і центральних районах республі
ки. Видобути в 1990 році 14 —15 млн. тонн нафти.

Увести в дію потужності на Азербайджанській ДРЕС, 
розгорнути спорудження атомної електростанції і Новоба- 
кинської ТЕЦ, а також заводу вантажних автомобілів у м. 
Кіровабаді. Ввести в дію установки по виробництву і пере
робці етилену та пропілену.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 14 — 16 процентів. Довести в 1990 
раці валовий збір зерна до 1,6 млн. тонн, бавовни-волокна 
до 238 тис. тонн, овочів і баштанних культур до 1,2 млн. 
тонн, кормів до 7,2—7,4 млн. тонн кормових одиниць, 
м’яса (в забійній вазі) до 200 — 225 тис. тонн, молока до
1.2 —1,3 млн. тонн, яєць до 1,3 млрд. штук. За п’ятиріч
чя провести роботи по поліпшенню технічного стану зрошу
вальних систем на площі 600 тис. гектарів, ввести в ек
сплуатацію 75 тис. гектарів зрошуваних земель.

Розгорнути роботи по створенню курортної зони загаль
носоюзного значення на узбережжі Каспійського моря.

У Литовській РСР збільшити випуск промислової продук
ції на 13—16 процентів. Випереджаючими темпами розви
вати виробництво обчислювальної техніки, приладів і засо
бів автоматизації, товарів культурно побутового та госпо
дарем кого призначення. Розширити випуск хімічної поо- 
дукції, м’ясних 1 молочних консервів, меблів, лляних тка
нин 1 шкіряного взуття. Ввести в дію Ігналінську АЕС і 
Кайшядорську■ ГАЕС, комплекси по виробництву' сірчаної 
кислоти на Кедайнському хімічному заводі, глибокій пере
робці нафти на Мажейкському нафтопереробному заводі, а 
також залізничну поромну переправу СРСР — НДР.



Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль 
ського господарства на 14 — 16 процент.в. Довести в 1990 
році виробництво зерна до 4 млн. тонн, картоплі до 2.5 
млн. тонн, кормів не менш як до 11 млн. тонн кормових 
одиниць, м'яса (в забійній вазі) до 600—620 тис. тонн, мо
лока до 3,2—3,3 млн. тонн. Розширити базу племінного 
тваринництва для поставки худоби в інші республіки. 
Ввести в експлуатацію за п'ятиріччя 450 тис. гектарів осу
шених земель.

У Молдавській РСР збільшити виробництво промислової 
продукції на 22—25 процентів. Продовжити розвиток агро
промислового комплексу, підвищити його ефективність. За
кінчити будівництво завод,в «ГІлодсільгоспмаш» і «Молд- 
сільгоспмаш», реконструкцію Бендерського шовкового ком
бінату, збудувати заводи по виробництву •свердловинної гео
фізичної апаратури і засобів обчислювальної техніки. Роз
ширити випуск тканин, трикотажних виробів, консервів.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 15 —17 процент.в. Довести в 1990 
році валовий збір овочів до 1,5 млн. тонн, плодів і ягід до 
1,7 млн. тонн, виробництво молока до 1,4 —1,5 млн. тонн, 
м яса (в забійній вазі) до 350—360 тис. тонн, реалізапію 
гібридного насіння кукурудзи до 70 тис. тонн, соняшнику 
до 10 тис. тонн. Ввести в експлуатац.ю за п'ятиріччя 150 
тис. гектарів зрошуваних земель.

У Латвійській РСР збільшити випуск промислової про
дукції на 13 —16 процентів при випереджаючому зростанні 
електронної, електротехнічної, хімічної промисловості 1 
промисловості засобів зв'язку. Розвивати виробництво висо
коякісних товарів народного споживання, розширити асор
тимент рибної продукції. Продовжити технічне переозброєн
ня і реконструкцію підприємств легкої промисловості та бу
дівельної індустрії. Ввести в дію потужності на Даугавпіл- 
ській ГЕС. першу чергу заводу промислових роботів у м. 
Ризі, розгорнути реконструкцію заводу «Сарканайс метал
лурге». Прискорити газифікацію господарства республіки.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 12—14 процентів. Довести в 1990 
році виробництво зерна до 2,3 млн. тонн, картоплі до 1.8 
млн. тонн, м'яса (в забійній вазі) до 360—370 тис. тонн, 
молока до 2—2,2 млн. тонн. Осушити за п'ятиріччя не 
менш як 260 тис. гектарів перезволожених земель.

Продовжити розвиток морського транспорту і риболов
ного флоту, зміцнити портове господарство. Прискорити бу
дівництво санаторно-оздоровчих закладів та об'єктів Інфра
структури курорту «Юрмала».

У Киргизькій РСР збільшити виробництво промислової 
продукції на 21—24 проценти при прискореному розвитку 
електроенергетики, кольорової металург.!', електронної і лег
кої промисловості. Ввести в дію Таш-Кумирську 1 Шамалди- 
Сайську ГЕС, теплові потужності на Фрунзенській ТЕЦ-2 і 
Таш-Кумирському заводі напівпровідникових матеріалів. 
Розгорнути спорудження Камбаратінських ГЕС і Сари-Джа- 
зького гірничо - збагачувального комбінату. Завершити бу
дівництво Киргизького золоторудного комбінату. Побудува
ти Бєловодський комбінат по виробництву глюкозно-фрук- 
тозного сиропу.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 13—15 процентів. Зміцнити кормо
ву базу тваринництва шляхом меліорації пасовищних угідь. 
Довести в 1990 році виробництво М'яса (в забійній вазі) до 
220 — 230 тис. тонн, молока до 850—860 тис. тонн, яєць 
до 640 млн. штук, вовни до 40 гис. тонн, поставку в за
гальносоюзний фонд насіння цукрового буряку до 15 тис. 
тонн, насіння люцерни до 6,5—7 тис. тонн. Ввести в ек
сплуатацію за п’ятиріччя 45 тис. гектарів зрошуваних зе
мель. Приступити до робіт по комплексному використанню 
водних і енергетичних ресурсів ріки Сари-Джаз.

У Таджицькій РСР збільшити виробництво промислової 
продукції на 23—26 процентів при випереджаючому роз
витку електроенергетики, хімічної, легкої і харчової проми 
словості, машинобудування. Забезпечити дальший розвиток 
Південно Таджицького територіально - виробничого ком 
плексу. Ввести в дію потужності на Рогунській 1 розпочати 
будівництво Сангтудинської ГЕС, продовжити спорудження 
Яванського електрохімічного і завершити будівництво Тад
жицького алюмінієвого заводів. Розгорнути будівництво

XIII. Розвиток зовнішніх економічних зв'язків
Всемірно вдосконалювати 1 збагачувати господарську 

взаємодію з братніми соціалістичними країнами на основі 
послідовної реалізації рішень Економічної наради країн— 
членів РЕВ на найвищому рівні. Забезпечити повніше 
використання можливостей соціалістичної економічної ін
теграції в розв’язанні найважливіших народногосподарських 
завдань, у зміцненні єдності 1 згуртованості країн соціа
лістичної співдружності та її позицій у світі.

Проводити з братніми країнами в рамках РЕВ 1 на двср 
сторонній основі погодження економічної та науково-техніч
ної політики з метою спільного ефективного розв’язання ве
ликих проблем у сферах науки, техніки, промисловості, 
сільського господарства, охорони природи, транспорту, ка
пітального будівництва, а також пошуки нових форм І мож
ливостей розвитку спеціалізації та кооперування виробни
цтва, взаємовигідної торгівлі та інших видів співробітни
цтва. Повніше здійснювати координацію планів економічно
го 1 соціального розвитку. Продовжити спільно з Іншими 
країнами — членами РЁВ подання Інтернаціональної допо
моги Соціалістичній Республіці В'єтнам, Республіці Куба 1 
Монгольській Народній Республіці у прискоренні розвит
ку і підвищенні ефективності суспільного виробництва, у 
розширенні їх участі в міжнародному поділі праці.

Неухильно втілювати в життя спільну Комплексну про
граму науково-технічного прогресу країн—членів РЕВ до 
2000 року. Ширше розгортати кооперацію з країнами—чле
нами РЕВ у створенні і впровадженні передової техніки, 
технології 1' матеріалів з урахуванням колективно вироблю
ваних рішень. Активніше включати в цю роботу об'єднання 
1 підприємства, в тому числі шляхом розвитку прямих ви
робничих зв’язків з підприємствами братніх країн, а також 
створення спільних підприємств! всемірно підвищувати 
техніко-економічний рівень 1 якість виробів, що взаємно 
поставляються. Розширювати стандартизацію та уніфікацію 
в рамках РЕВ.

Забезпечити спільно з країнами—членами РЕВ здійснен
ня ряду великомасштабних проектів: будівництва магіст

XIV. Удосконалення управління народним
господарством

Здійснювати дальше вдосконалення управління народ
ним господарством. Комплексно розвивати систему управ
ління 1 господарювання, покликану забезпечувати органічну 
єдність та ефективну взаємодію планування, економічних 
підойм 1 стимулів, організаційних структур управління. На
цілити цю систему на рішучий перехід до використання 
інтенсивних факторів розвитку виробництва, прискорення 
науково-технічного прогресу, найповніше задоволення сус
пільних потреб.

Перевести у дванадцятій п’ятирічці всі галузі економіки 
на нові методи господарювання.

Послідовно вдосконалювати й розвивати в управлінні на
родним господарством демократичний централізм, який по
єднує єдине централізоване керівництво з ініціативою, 
творчою активністю і високою відповідальністю на всіх 
рівнях господарювання. Ширше залучати трудящих до уп
равління виробництвом.

Таджицького золоторудного комбінату і заводу по виробни
цтву акумуляторів у м. Кулябі Збудувати пркдильно-ткаць- 
кі фабрики в мм. Канібадамі, Кулябі і у Файзабадському 
районі. Розпочати будівництво Памірської ГЕС і залізниці 
Курган Тюбе Куляб.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 12—14 процент е. Довести в 1990 
році виробництво бавовни-волокна до 2S0 тис. тонн, у то
му числі з тонковолокнистих сорт в бавовнику до 88 тис. 
ті нн, м яса (в забійній вазі) до 140 —143 тис. тонн, молока 
до 630—640 гис. тонн, яєць до 710—720 млн. штук. Роз
ширити посадки садів і виноградників, завершити в основ 
йому формування овоче-молочних прим ських зон. Створити 
в гірських і передгірних районах стабільну базу для вироб
ництва продовольчої картоплі. Зросити за п'ятиріччя 65 
тис. гектарів, продовжити освоєння земель у Дангаринсь- 
кому степу та Беші.ентській долині.

У Гірменській РСР збільшити виробництво промислової 
продукції на 24—26 процентів. Провести реконструкцію, 
технічне переозброєння і розширення ряду діючих під
приємств маші’нобудувания, хімічної та легкої промислово
сті, кольорової металургії, промисловості будівельних ма
теріалів.

Розгорнути будівництво другої черги Вірменської АЕС, 
залізничної лінії Варденіс — Джермук, збудувати заводи 
по виробництву програмованих командоапаратів. гілро- 
обладпання для автоматичних маніпуляторів, спеціального 
технологічного устаткування, а також фабрику трикотаж
ного полотна в м. Кафані. Розширити потужності по ви
робництву трикотажу 1 шкіряного взуття.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 12—14 процентів. Довести в 1990 
році виробництво зерна до 330 тис тонн, овочів до 500 тис. 
тонн, плодів 1 ягід до 240 тис. тонн, м'яса (в забійній вазі) 
до 130 тис. тонн, молока до 625 тис. тонн, яєць до 680 
млн. штук. Реконструювати зрошувальні системи, ввести в 
експлуатацію за п’ятиріччя 35 тис. гектарів зрошуваних 
земель.

У Туркменській РСР розширити випуск промислової 
продукції на 20—23 проценти. Збільшити виробництво мі
нерал! них добрив у 2,6 раза, довести видобуток газу до 
86 млрд. куб. метрів. Посилити геологорозвідувалт ні робо
ти на нафту 1 газ. Прискорено розвивати електроенерге
тику, легку і харчову промисловість, машинобудування. 
Завершити будівництво Марийської ДРЕС, прискорити вве
дення в дію Чарджоуського нафтопереробного заводу, роз
горнути будівництво першої черги заводу графітованих 
електродів у м. Ташаузі 1 Туркмене’-кого заводу твердо
сплавних виробів, розпочати будівництво Середньоазіатсько
го заводу калійних добрив. Продовжити дослідні 1 проектні 
роботи по формуванню Східно-Туркменського територіаль
но-виробничого комплексу.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 12—14 процентів. Довести в 1990 
році виробництво бавовни-волокна до 398 тис. тонн, у то
му числі з тонковолокнистих сортів бавовнику до 108 тис. 
тонн, овочів та баштанних культур до 900 тис. тонн, м'яса 
(в забійній вазі) до 120 тис. тонн, молока до 380 тис. тонн, 
яєць до 390 млн. штук, вовни до 14—15 тис. тонн, кормів 
до 5,3 млн. тонн кормових одиниць.

Ввести в експлуатацію за п’ятиріччя 100 тис. гектарів 
зрошуваних земель. Продовжити водогосподарське будів
ництво і комплексне освоєння земель у зоні Каракумсько
го каналу.

В Естонській РСР збільшити виробництво промислової 
продукції на 13 —16 процентів при випереджаючих темпах 
зростання сланцепереробної та електронної промисловості 
і приладобудування. Розширити випуск товарів культурно- 
побутового і господарського призначення. Розпочати будів
ництво сланцевої шахти «Куремяе». Завершити споруджен
ня Нбвоталлінського морського порту. Збудувати газопро
від Віреші — Таллін.

Збільшити середньорічний обсяг валової продукції сіль
ського господарства на 12—14 процентів. Довести в 1990 
році виробництво кормів до 4.4 млн. тонн кормових оди
ниць, м'яса (в забійній вазі) до 245—250 тис. тонн, молока 
до 1,4 млн. тонн. Розвивати беконне свинарство. Осушити 
за п'ятиріччя 85 тис. гектарів перезволожених сільськогос
подарських угідь.

рального газопроводу Ямбург — Західний кордон СРСР, 
атомних електростанцій 1 атомних станцій теплопостачання. 
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату, освоєння 
нафтогазових родовищ Прикаспійської низовини, дальшого 
розвитку Об'єднаної енергосистеми країн співдружності. 
Проводити спільно розроблені заходи щодо розвитку ма
теріально-технічної бази сільського господарства, пере
оснащення підприємств легкої 1 харчової промисловості, 
розширення взаємних поставок продовольчих 1 промислових 
товарів народного споживання. Здійснювати погоджені з 
братніми країнами заходи щодо раціонального використан
ня 1 всемірної економії палива та сировини, зниження енер
гоємності й матеріаломісткості виробництва, освоєння но
вих джерел енергії.

Розвивати 1 зміцнювати економічні 1 науково-технічні 
зв’язки з соціалістичними країнами, які не є членами РЕВ. 
Удосконалювати форми співробітництва з цими країнами.

Поглиблювати співробітництво з країнами, що розвива
ються. Надавати їм допомогу в будівництві промислових та 
енергетичних об'єктів, розвитку транспорту, механізації 
сільського господарства та Іригації земель, геологічній роз
відці запасів мінеральної сировини 1 палива, підготовці 
національних кадрів та в інших галузях, сприяючи вклю
ченню у виробництво природних багатств 1 збільшенню то
варних ресурсів у цих країнах, становленню 1 розвитку їх 
національної економіки, просуванню по шляху незалежності 
1 прогресу. Продовжувати послідовну реалізацію погодже
них довгочасних програм торговельних, економічних 1 на
уково-технічних зв'язків з цими країнами.

Розвивати на взаємовигідній І рівноправній основі 
стабільні торговельні, економічні та науково-технічні зв’яз
ки з заінтересованими капіталістичними країнами, удоскона
лювати форми співробітництва з ними.

Поліпшувати структуру торгівлі з зарубіжними країна
ми, насамперед за рахунок збільшення продажу машин, 
устаткування та іншої продукції високого ступеня перероб
ки.

Зміцнювати централізоване начало в керівництві на
родним господарством. Концентрувати зусилля верхніх еше
лонів господарського управління насамперед на розв'язан
ні найважливіших проблем соціально-економічного розвит
ку, вдосконаленні народногосподарських пропорцій. реа
лізації ключових науково-технічних завдань, ствооенні 
кращих умов для роботи об’єднань 1 підприємств. Підви
щувати рівень роботи галузевих органів управління.

Розширювати права Рад Міністрів союзних 1 автоном
них республік, Рад народних депутатів, підвищувати їх 
відповідальність за своєчасне і правильне розв'язання пи
тань економічного та соціального розвитку.

Забезпечити послідовну реалізацію положень Закону 
СРСР про трудові колективи, посилювати їх роль у розроб
ці планів, розв’язанні завдань виробничо-господарського 1 
соціального характеру.

Повсюдно утверджувати соціалістичний стиль господа- 
рюьгння, що rpjHiyeT ся на таких найважливіших ленінсь
ких вимогах, як єдність політичного і господаре кого керів
ництва, висока організованість, діловитість, компетентність, 
дисципліна, особиста відповідальність кожного за доручену 
справу.

Неухильно підвищувати вимогливість до кадрів, особ
ливо керівної ланки. При оцінці працівників виходити 
насамперед з їх особистого внеску у розв'язання виробни
чих 1 науково-технічних завдань, морально-політичних 
якостей, вміння організувати справу.

Зміцнювати соціалістичну законність І правопорядок, 
рішуче боротися з будь якими проявами відомчості й міс
ництва. Вдосконалювати господаре ке законодавство. Не 
допускати адміністрування, дріб'язкової опіки та невиправ
даної регламентації господаре-кої діяльності об’єднань 1 
підприємств, колгоспів і радгоспів.

Поліпшити обмін передовим досвідом планування 1 гос
подарювання з країнами — членами РЕВ.

Піднести роль основної виробничої ланки — науково- 
виробничих і виробничих об’єднань та підприємств, забезпе
чивши органічну єдність їхніх прав та обов'язків. Значно 
розширити господарську самостійність об’єднань 1 підпри
ємств, їх можливості в технічному переозброєнні та вдо
сконаленні виробництва, у плануванні.

Підвищити економічну відповідальність об’єднань 1 під
приємств за кінцеві результати роботи, виконання договір
них зобов'язань, краще використання всіх видів ресурсів. 
Добиватися, щоб господаре кий механізм максимально орі
єнтував трудові колективи на прискорення темпів зростан
ня та підвищення ефективності виробництва, впроваджен
ня нової техніки 1 передового досвіду, постійне вдоскона
лення технології та організації праці. випуск продукції 
високої якості. Поліпшувати роботу служб технічного конт
ролю.

Забезпечити строгу залежність розмірів коштів, одер
жуваних об'єднаннями і підприємствами для розвитку ви
робництва, оплати прані та розв'язання соціальних питань, 
від кінцевих результатів їх господарської діял- ності. Нада
ти трудовим колективам більшу самостійність у викори
станні коштів, які залишаються в розпорядженні об’єднань 
1 підприємств, на розвиток виробництва 1 розв'язання соці
альних завдань. Передбачати першочергове виділення не
обхідних матеріально-технічних ресурсів для заходів, здій
снюваних за рахунок фондів об’єднань 1 підприємств та кре
дитів банків.

Удосконалювати форми та організацію соціалістичного 
змагання, націлити його на досягнення високих результатів 
роботи.

Підвищити науковий рівень планування. Посилити йо
го вплив на прискорення соціально-економічного розвитку 
країни, формування прогресивної структури суспільного 
виробництва, його інтенсифікацію, збалансований 1 пропор
ційний розвиток, ефективне використання виробничого 1 на
уково-технічного потенціалу. Здійснити перехід до наскріз
ного планування науково-технічного прогресу, необхідні 
заходи для того, щоб завдання плану грунтувалися на до
сягненнях науково-технічного прогресу, забезпечували розви
ток кожної галузі на основі широкого застосування нової 
техніки 1 технології.

Зміцнити взаємозв'язки прогнозування, перспективного 1 
поточного планування. Ширше застосовувати автоматизо
вану систему планових розрахунків 1 забезпечити її вза
ємодію з галузевими 1 відомчими АСУ.

Підвищити роль п’ятирічних планів в організації госпо
дарської діяльності на всіх рівнях. Зміцнювати планову 
дисципліну. Створити в усіх ланках управління необхідні ви
робничі і фінансові резерви.

Забезпечити впровадження у планування системи про
гресивних економічних нормативів. Широко використову
вати нормативні методи на всіх рівнях управління І пла
нування.

Удосконалювати систему планових показників, поси
лити їх спрямованість на кінцеві народногосподарські ре
зультати, підвищити значення показників, що відобража
ють ефективність використання трудових, матеріальних 1 
фінансових ресурсів, якість 1 масштаби оновлення про
дукції.

Забезпечити єдність галузевого, територіального І про
грамного планування. Підвищити рівень планування вза
ємопов'язаних галузей. Поліпшувати планування комплекс
ного економічного 1 соціального розвитку територій, госпо
дарства економічних районів і територіально-виробничих 
комплексів.

Підвищити роль 1 відповідальність Держплану СРСР 
як центрального науково-економічного органу країни.

Вдосконалювати фінансову систему, підвищити її зна
чення в управлінні народним господарством, забезпечен
ні зростання ефективності суспільного виробництва, конт
ролі за раціональним використанням ресурсів. Зміцнювати 
платіжну дисципліну.

Розвивати 1 вдосконалювати загальнодержавну систему 
матеріально-технічного постачання, підвищити відповідаль
ність Держпостачу СРСР, органів постачання за додер
жання дисципліни поставок, забезпечення економного 1 ра
ціонального використання палива, сировини, матеріалів, 
вторинних ресурсів. Розширити можливості впливу спожи-

• вача на технічний рівень 1 якість продукції, розвивати дам 
гострокові господарські зв’язки та оптову торгівлю.

ПІДВИЩИТИ ДІЄВІСТЬ економічних підойм 1 стимулів. По
силити роль економічних методів управління, зміцнювати 
господарський розрахунок в усіх ланках виробництва, сфе
ри побутового та інших видів обслуговування. Будувати 
госпрозрахункові взаємовідносини дедалі більшою мірою 
на основі завдань п’ятирічного плану 1 встановлюваних 
економічних нормативів, що пов’язують розміри коштів, 
які залишаються в розпорядженні об’єднань 1 підприємств, 
з результатами їх роботи. Забезпечувати стабільність цих 
нормативів у ході реалізації п’ятирічного плану. Розши
рити можливості об'єднань 1 підприємств у використанні 
власних коштів для матеріального заохочення членів трудо
вого колективу.

Істотно посилити значення економічних підойм у підви
щенні ефективності виробництва 1 проведенні режиму 
економії, поліпшенні якості продукції, в оновленні основних 
фондів, прискоренні оборотності оборотних коштів. зни
женні собівартості І зростанні рентабельності виробництва. 
Переглянути норми і порядок використання амортизаційних 
відрахувань.

Удосконалювати систему цін 1 тарифів. Повніше відобра
жати в них якісні показники виробництва, рівень суспільно 
необхідних затрат праці.

Піднести роль обліку, статистики 1 контролю в забезпе
ченні раціонального та економного використання ресурсів, у 
посиленні боротьби з безгосподарністю і марнотратством, за 
схоронність соціалістичної власності. Поліпшувати конт
рольно-ревізійну роботу, здійснити заходи щодо вдоскона
лення системи відомчого контролю, підвищити його ефек
тивність. Скорочувати 1 спрощувати звітність.

Удосконалювати організаційну структуру управління на 
всіх його рівнях 1 в усіх ланках народного господарства. 
Уточнити або розробити, де це необхідно, нові генеральні 
схеми управління галузями народного господарства 1 про
мисловості, передбачивши перехід переважно на дволанкову 
систему управління. Поліпшити структуру управління на
родним господарством союзних республік з урахуванням їх 
ролі 1 місця в загальносоюзному поділі праці.

Створити органи управління групами взаємопов’язаних га
лузей. Удосконалювати форми міжгалузевого управління. З 
урахуванням впровадження нових методів господарювання, 
розширення прав об'єднань 1 підприємств уточнити функпії 
та структуру міністерств і відомств. Зосередити їх зусил
ля на визначенні перспектив розвитку галузей, формуванні 
найважливіших пропорцій, виробленні 1 реалізації єдиної 
науково-технічної та інвестиційної політики. Підвищити від
повідальність міністерств 1 відомств за виконання держав
них планів, комплексний розвиток галузі на сучасному тех
нічному рівнів ефективне розв’язання питань спеціалізації 
та кооперування виробництва, задоволення потреб народ
ного господарства і населення в продукції галузі. Здійснити 
заходи щодо поліпшення стилю й методів роботи мініс
терств 1 відомств.

Розвивати науково - виробничі 1 виробничі об’єднання, 
зміцнювати їх науково-технічні підрозділи, створювати в не
обхідних випадках міжгалузеві об’єднання, покликані при
скорити розв’язання науково-технічних 1 господарських зав
дань. Забезпечити оптимальне поєднання великих, середніх 1 
невеликих спеціалізованих підприємств.

Підвищувати ефективність роботи апарату управління, чіт
кіше розмежовувати права та обов’язки між органами управ
ління, ліквідувати зайві ланки, усунути дублювання і пара
лелізм у роботі, поліпшити організацію і технічну оснаще
ність управлінської праці.

Добиватися оптимального співвідношення кількості пра
цівників, зайнятих у виробництві та управлінні. Істотно 
спростити і здешевити апарат управління. Оперативніше 
розв’язувати поточні питання, звільнити центральні органи 
управління від розгляду дрібних 1 другорядних питань. Рі
шуче усувати формалізм та бюрократизм у роботі, різко 
скоротити кількість інструкцій 1 вказівок.

Підвищити роль 1 відповідальність республіканських та 
місцевих органів в управлінні господарським 1 соціально- 
культурним будівництвом. Розширювати права цих органів 
у плануванні та управлінні галузями, безпосередньо пов’я
заними Із задоволенням потреб населення.

Удосконалювати діяльність Рад Міністрів союзних 1 авто
номних республік та виконкомів місцевих Рад народних де
путатів, підвищити їх роль у забезпеченні комплексного роз
витку економіки на підвідомчій території, раціонального ви
користання трудових, сировинних 1 паливно-енергетичних 
ресурсів, кооперування виробництва, охорони навколишньо
го середовища, зростання ефективності господарства. По
силювати залежність доходів місцевих бюджетів від резуль
татів господарської діяльності об'єднань, підприємств та ор
ганізацій, розташованих на відповідній території. Ширше 
практикувати спільне використання бюджетних ресурсів 1 
коштів підприємств для розвитку соціальної 1 виробничої 
Інфраструктури. Забезпечити дійовий контроль за розподі
лом житлового фонду.

Поліпшувати з урахуванням нових вимог систему підго
товки кадрів господарських керівників 1 спеціалістів, особли
во вищої та середньої ланки. Готувати кадри, які мали б 
поряд Із сучасними науковими, технічними та економічними 
знаннями широкий кругозір, організаторські здібності, вміли 
б розв’язувати завдання насамперед з точки зору загально
державних Інтересів. Поліпшувати добір, розстановку та 
перепідготовку керівних працівників 1 спеціалістів.

Основні напрями економічного 1 соціального розвитку 
СРСР на 1986 — 1990 роки 1 на період до 2000 року — до
кумент величезного політичного значення. В ньому визначе

но найважливіші рубежі, досягнення яких забезпечить якіс
но новий рівень добробуту радянських людей, дальше зміц
нення економічної та оборонної могутності нашої Батьків
щини.

Масштаби намічуваної КПРС роботи по прискоренню еко
номічного і соціального розвитку країни грандіозні. Втілен
ня Основних напрямів у життя вимагатиме від партії, робіт
ничого класу, колгоспного селянства, народної інтелігенції 
великих зусиль 1 повинно стати загальнопартійною, загаль
нонародною справою.

Головне тепер у тому, щоб відповідно до рішень XXVII 
з’їзду КПРС добитися перелому в роботі, здійснити пово
рот в усіх сферах господарської діяльності — досягти при 
менших затратах вищих рубежів, максимально використову
ючи все, що має країна, — створений могутній економіч
ний і науково-технічний потенціал, усі наявні резерви 1 мож
ливості. Забезпечувати досягнення високих результатів, умі
ло господарювати на основі органічного поєднання нагромад
женого досвіду з новими знаннями і новими рішеннями — 
в цьому суть сьогоднішніх вимог до трудових колективів, до 
партійних, радянських і господарських органів, до всіх гро
мадських організацій у центрі 1 на місцях. У кожному 
об’єднанні 1 на підприємстві, в цеху 1 на виробничій діль
ниці мають бути визначені ті ланки, де з мінімальними до
датковими затратами можна здобути найбільший результат.

Слід насамперед повною мірою привести в дію головний, 
по суті невичерпний, резерв, який полягає в людському фак
торі, в людях, у забезпеченні високої організованості, дис
ципліни і порядку.

Велика відповідальність за реалізацію намічених планів 
лягає на комуністів, на партійні організації, які’ повинні 
очолити політичне і трудове піднесення мас, всемірно під
тримувати їхню ініціативу і творчі починання. ЦК Компар
тій союзних республік, крайкоми, обкоми, окружкоми, міськ
коми і райкоми партії, первинні партійні організації повин
ні широко розгорнути з цією метою політичну та організа
торську роботу, добиватися ефективного використання наяв
них резервів, проведення найсуворішого режиму економії, 
повсюдно впроваджувати ленінський стиль господарювання,

активніше вести виховну роботу, з тим щоб кожний тру
дівник, кожний трудовий колектив працював творчо і з пов
ною віддачею. Важливо наполегливо виховувати у кадрів 
діловитість, перебудовувати економічне мислення 1 психо
логічну настроєність людей на роботу по-новому, підвищу
вати відповідальність за доручену справу.

Необхідно, щоб Ради народних депутатів повніше вико
ристовували свої права в галузі господарського і соціально- 
культурного будівництва. Профспілки повинні ще ширше ’ 
розгорнути соціалістичне змагання, посилити його гласність, 
наполегливіше боротися за виконання 1 перевиконання пла
нових завдань, за поліпшення виробничих та побутових 
умов для трудящих, підвищення професійного і загально
культурного рівня працівників, більше поширювати передо
вий досвід, сприяти підвищенню ролі трудових колективів 
у розв'язанні виробничих та соціальних питань. Ленінський 
комсомол покликаний спрямувати на здійснення поставлених 
завдань ентузіазм і кипучу енергію молоді.

Надійним заслоном усяким порушенням державної дис
ципліни, безгосподарності, будь-яким посяганням на одер
жання нетрудових доходів повинні стати народний контроль, 
фінансові та правоохоронні органи.

Основні напрями економічного 1 соціального розвитку 
СРСР — конкретна програма дії для трудящих, усіх радян
ських людей. Це директива партії по зміцненню економіч
ної могутності країни, розв’язанню назрілих великих науко
во-технічних і господарських завдань в інтересах дальшого 
піднесення народного добробуту і всебічного розвитку нашо
го суспільства.

Реалізація намічених завдань матиме не тільки внутріш
нє, але й велике міжнародне значення, послужить поглиб
ленню соціалістичної економічної інтеграції, дальшому ут
вердженню принципу мирного співіснування держав з різ
ним суспільним ладом, зробить ще більшою притягальну 
силу ідей соціалізму, стане вагомим вкладом у справу зміц
нення миру на Землі.

. XXVI1 з’їзд КПРС висловлює тверду впевненість, що 
цілей, які ставить партія на дванадцяту п’ятирічку 1 на пе
ріод до 2000 року, буде досягнуто. В результаті ще повні
ше розкриються творчі сили соціалізму, багатшою 1 мо
гутнішою стане наша Радянська Батьківщина. Гарантія цьо
го — творча праця радянських людей, непорушна єдність 
партії 1 народу.


