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Ды рэк тар «Му ра вы» Пётр БІ ЛЕЦ-

КІ раз ва жае пра зме ны, якія ад бы ва-

лі ся на пра ця гу ча ты рох дзе ся ці год-

дзяў яго пра цоў най дзей нас ці:

— З той па ры змя ні ла ся ўсё ў 

сель ска гас па дар чай вы твор час ці. На 

служ бу ча ла ве ку прый шлі но выя тэх-

ні ка і тэх на ло гіі. Ва чы ма су час на га 

аг ра рыя не прос та цяж кай — ледзь 

не ка тарж най пра цай вы гля дае та га-

час ная ўбор ка і апра цоў ка лё ну аль-

бо на ват на рых тоў ка кар моў. Менш 

за паў ста год дзя та му гэ тая ра бо та 

па тра ба ва ла шмат ча ла ве чай сі лы, а 

ця пер усё ро бяць ма шы ны і трак та-

ры. І на фер ме ра бо та ста ла зу сім 

ін шай — не ска жу, што лёг кай, але 

ін шай. Там па ну юць но выя тэх на ло гіі 

ўтры ман ня стат ку. Зноў жа на служ-

бу ча ла ве ку прый шла тэх ні ка.

Ну а кал гас ны ма шын на-трак тар-

ны парк ХХІ ста год дзя мае ўмо вай 

на яў насць аду ка ва ных кі роў цаў, бо 

вы со ка пра дук цый ная тэх ні ка ў асноў-

ным кам п'ю та ры за ва ная. Але ж ня-

змен ным за ста ец ца ад но — сум лен-

насць пра цаў ні ка, шчы расць у ад но-

сі нах да зям лі. Бо яе, зям лю, не пад-

ма неш. Не дзе не да гле дзеў, пра пус-

ціў, мах нуў ру кой — по тым яно аба-

вяз ко ва вы ле зе, і не толь кі стра тай 

ура джаю ў кан крэт ны се зон, але і 

паз ней: агрэ хі ў тэх на ло гіі па цяг нуць 

за са бой цэ лы лан цу жок праб лем. 

А на вы праў лен не па мыл кі спат рэ біц-

ца ўжо не адзін се зон, а, маг чы ма, 

не каль кі.

І яшчэ ў чым пе ра ка наў ся за мно-

гія га ды на ўлас ным во пы це, — пра-

цяг вае Пётр Мі ка ла е віч, — у важ нас-

ці дак лад на га фі нан са ва га раз лі ку і 

жыц ця па срод ках. Асаб лі ва ця пер, 

ва ўмо вах ры нач най эка но мі кі, па ве-

лі чэн ня тэм паў жыц ця на огул. Усё 

вар та за га дзя пра лі чыць, каб не тра-

піць у фі нан са вую ка ба лу, і гэ та з'яў-

ля ец ца га ран ты яй эка на міч на га даб-

ра бы ту і ста біль нас ці. Мы заў сё ды 

раз ліч ва ем толь кі на ўлас ныя сі лы, 

та му ні ко лі не ме лі за па зы ча нас ці па 

вы пла це за ра бот най пла ты і па га-

шэн ні крэ ды таў. Бя ром крэ дыт толь-

кі та ды, ка лі дак лад на пра гля да юц ца 

ме ха ніз мы і маг чы мас ці яго па га-

шэн ня.

Спе цы я лі за цыю на шай гас па дар-

кі мож на вы зна чыць так: вы твор-

часць эліт на га на сен ня збож жа вых 

куль тур, цук ро вых бу ра коў, алей на-

га на сен ня, рап су, ма ла ка. Але ўсё 

пе ра лі ча нае не з'яў ля ец ца дог май. 

Мы ста ра ем ся ра біць сваю гас па-

дар ку ды на міч най, дак лад на рэ ага-

ваць на па тра ба ван ні рын ку, ука ра-

няць но выя тэх на ло гіі, раз ві ваць 

но выя вы твор час ці. Із ноў вяр та ю ся 

да пы тан ня тэх на ла гіч най дыс цып лі-

ны, бо пра гэ та га во рым на ўсіх на-

ра дах, схо дах і ў што дзён най ра бо-

це. Не вы ка нан не, на ват не дак лад-

нае вы ка нан не рас па рад ку — асноў-

ная пры чы на не да атры ман ня пра-

дук цыі і, ад па вед на, да хо ду ад гас-

па дар чай дзей нас ці. Гэ та паў плы вае 

на наш агуль ны даб ра быт. Лю бая 

вяс ко вая гас па ды ня ве дае, што ма-

ла ко ў ка ро вы на язы ку. Што ўжо 

ка заць пра вы твор часць эліт на га на-

сен ня! Тут не прос та важ ным, а, бы-

вае, лё са нос ным аказ ва ец ца кож ны 

аг ра на міч ны ню анс. І сён ня я га на-

ру ся тым, што гэ та ра зу ме юць усе — 

ад га лоў на га спе цы я ліс та да ме ха-

ні за та ра. Не раз у по лі да во дзі ла ся 

на зі раць, як во пыт ныя ме ха ні за та ры 

па каз ва юць сва ім ма ла дзей шым та-

ва ры шам, як пра віль на ўза раць, па-

се яць аль бо вы ка наць ін шую тэх на-

ла гіч ную апе ра цыю.

— У вас, ві даць, час та пы та лі ма-

ла дыя ка ле гі, як лепш вес ці гас па-

дар ку. Што вы ім най перш ра і це?

— Раю знай сці ап ты маль ны ба-

ланс фі нан са вых вы дат каў. І на ват 

пры кры тыч ным не да хо пе срод каў не 

спы няць вы твор чы пра цэс, а да бі вац-

ца па вы шэн ня якас ці ра бо ты і яе пры-

быт ко вас ці. Апош няе шмат у чым 

за ле жыць і ад не фі нан са вых фак та-

раў, на прык лад, пра цоў най дыс цып-

лі ны, пра фе сі я на ліз му, за ці каў ле нас-

ці ра бот ні каў. Вар та яшчэ ска заць 

пра свое ча со вае па га шэн не даў гоў. 

Іх нель га на за па шваць. Пра тэр мі на-

ва ная за па зы ча насць пе рад па стаў-

шчы ка мі, ін шы мі крэ ды то ра мі на но-

сіць урон імі джу прад пры ем ства і 

пе ра шка джае да лей ша му су пра цоў-

ніц тву. Та му важ на, каб у кож най гас-

па дар цы быў свой за пас тры ва лас ці. 

Най перш, вя до ма, гэ та фі нан са выя 

срод кі. Але не менш важ ным ба чыц-

ца за пас не ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў — кад ра вы па тэн цы ял, дзе ла вы 

аў та ры тэт, улас ная іні цы я тыў насць, 

крэ а тыў нае мыс лен не.

— Вось мы і па ды шлі да кра е ву-

голь на га кад ра ва га пы тан ня. Ня-

рэд ка вяс ко вы школь нік па ды хо-

дзіць да апош ня га зван ка са сфар-

мі ра ва ным стэ рэа ты пам, што не-

дзе лепш і хут чэй мож на за ра біць 

гро шы на ўлас ны даб ра быт. Як жа 

за ах во ціць мо ладзь за ста вац ца до-

ма?

— Заў сё ды на пер шым мес цы ў 

спра ве за ма ца ван ня мо ла дзі бы ла 

за ра бот ная пла та. Але сён ня гэ та 

да лё ка не адзі ны ар гу мент. Важ на, 

каб ма ла ды ча ла век ве даў, што ён 

бу дзе мець свой за кон ны вы хад ны 

для ўлас ных спраў, каб бы ла перс-

пек ты ва атры ман ня жыл ля. І яшчэ: 

за доў гія га ды ўпэў ніў ся, што 

праф ары ен та цыя мае вя лі кае зна-

чэн не. Ба чыц ца важ ным, каб па-

чы на ю чы з маленства дзеці ве да-

лі і ра зу ме лі, чым зай ма юц ца 

баць кі, які вы нік мае іх пра ца. Важ-

на па каз ваць мо ла дзі і пе ра ва гі 

сель скай пра цы, а яны, не су мнен-

на, ёсць, ня гле дзя чы на ўмо вы, 

якія ад роз ні ва юц ца ад га рад скіх. 

Ка лі ма ла ды ча ла век асэн са ва на 

пры хо дзіць на ра бо ту, у яго ёсць 

ма ты ва цыя, імк нен не да раз віц ця, 

гэ та дае свае вы ні кі. У нас та кіх 

пра цоў ных ды нас тый, на шчас це, 

ня ма ла. З іх скла да ец ца кас цяк 

прад пры ем ства.

— То-бок асноў ным бы ло і за-

ста ец ца пы тан не бу даў ніц тва жыл-

ля.

— Вя до ма. Кад ра вая па лі ты ка лю-

бо га сель ска гас па дар ча га прад пры-

ем ства па чы на ец ца з жыл лё вай пра-

гра мы. Сён няш ні спе цы я ліст, ра бот-

нік, за ці каў ле ны ў атры ман ні доб ра-

ўпа рад ка ва на га, кам форт на га, энер-

га эфек тыў на га жыл ля. І гэ та спра-

вяд лі вае па тра ба ван не.

За час іс на ван ня дзяр жаў най пра-

гра мы крэ ды та ван ня бу даў ніц тва 

жыл ля на вёс цы мы ўзвя лі ка ля 90 ад-

на ква тэр ных да моў. Ужо во сем га доў 

бу ду ем энер га эфек тыў ныя кар кас на-

шчы та выя да мы. На жаль, апош нім 

ча сам на та кое бу даў ніц тва не ха пае 

фі нан саў. І мы знай шлі больш тан ны 

ва ры янт. Куп ля ем да мы на дру гас ным 

рын ку, пра во дзім іх ка пі таль ны ра-

монт з усі мі су час ны мі эле мен та мі 

доб ра ўпа рад ка ван ня. Та кіх на ва сё лаў 

ма ем ужо не каль кі. Лю дзі не на ра ка-

юць, яны атрым лі ва юць дом з усі мі 

вы го да мі на аб жы тай ву лі цы, з уста-

ля ва най інф ра струк ту рай.

БУ СЕЛ НАД ДА ХАМ
На та кой вось люд най ву лі цы рых-

ту ец ца да зда чы дом Аляк сея Мас ле-

ні ка ва. Аляк сей — кі роў ца. У «Му ра-

ве» так са ма пра цу юць і яго баць кі. 

Тут хло пец скон чыў шко лу, за тым ад-

слу жыў у вой ску і пас ля дэ ма бі лі за-

цыі тры га ды ад пра ца ваў у гас па дар-

цы. Прый шла па ра, і згу ля лі вя сел ле 

з ка ха най дзяў чы най. Яна за раз ву-

чыц ца на апош нім кур се пе да га гіч на-

га ўні вер сі тэ та. І з атры ман нем дып-

ло ма Алі на прый дзе сю ды гас па ды-

няй доб ра ўпа рад ка ва на га до ма.

Аляк сей з за да валь нен нем па каз-

вае па коі, што пах нуць све жы мі шпа-

ле ра мі і фар бай. Ад ста рой ха ты, 

якую ку пі ла гас па дар ка, ма ла што 

за ста ло ся, хі ба толь кі сце ны, ды і тыя 

сха ва лі ся за но вы мі ма тэ ры я ла мі. Ця-

пер са з'яў лен нем пры бу до вы пад 

кух ню і гас па дар чае па мяш кан не ў 

до ме ча ты ры жы лыя па коі. У два з іх 

гас па да ры ўжо за вез лі но вень кую 

мэб лю. Ця пер вя дуц ца ра бо ты ў два-

ры, аб ста лёў ва юц ца склеп і хляў чук, 

як і на ле жыць вяс ко вай сям'і. Ра монт 

і доб ра ўпа рад ка ван не пра ве дзе ны 

прад пры ем ствам, гас па да рам за ста-

нец ца раз біць клум бы, па са дзіць 

квет кі, упры го жыць двор і дом. На ват 

бус лян ка по бач з ха тай за ста ла ся ад 

бы лых ча соў. Зна чыць, хут ка з'я вяц-

ца дзе ці ў гэ тай сям'і — у адзін го лас 

вы каз ва ем пра па но ву-па жа дан не 

гас па да ру до ма Аляк сею, і ён з 

усмеш кай абя цае, што яны з жон кай 

не бу дуць за цяг ваць з на ра джэн нем 

но ва га па ка лен ня. А ка лі сур' ёз на, то 

кі роў ца Аляк сей Мас ле ні каў вель мі 

за да во ле ны вы ра шэн нем свай го 

жыл лё ва га пы тан ня. Но вы дом мае 

ста тус служ бо ва га жыл ля з маг чы-

мым на ступ ным вы ку пам ва ўлас-

насць. Гэ та вель мі доб ры ва ры янт 

для ра бот ні ка.

Вар та ска заць, што ААТ «Му ра-

ва» пра во дзіць вя лі кую ра бо ту па 

доб ра ўпа рад ка ван ні на се ле ных 

пунк таў. Усе ні чый ныя трух ля выя да-

мы зно сяц ца за кошт гас па дар кі, а 

вы зва ле ныя зем лі ўклю ча юц ца ў се-

ва зва рот аль бо вы дзя ля юц ца пад 

бу даў ніц тва но ва га жыл ля. У гэ тым 

кі рун ку ак цы я нер нае та ва рыст ва 

цес на су пра цоў ні чае з сель вы кан ка-

мам. Знеш ні вы гляд на се ле ных пунк-

таў — спра ва не толь кі мяс цо вай 

ула ды, бо і пра цуе на імідж сель гас-

прад пры ем ства. Ну які ма ла ды спе-

цы я ліст за хо ча жыць у вёс цы, дзе 

ста яць на паў раз ва ле ныя ха ты? Та му 

і кло па ты па доб ра ўпа рад ка ван ні тут 

не ад дзя ля юць ад вы твор чых за-

дач.

ТЭХ НІ КА 
І МЕ ХА НІ ЗА ЦЫЯ

Вы твор чы мі за да ча мі ін жы нер най 

служ бы ця пер з'яў ля юц ца грун тоў ны 

ра монт, пра фі лак ты ка і аб слу гоў ван-

не тэх ні кі. Га лоў на га ін жы не ра гас па-

дар кі Юрыя ЛАШ КЕ ВІ ЧА за ста ём у 

ра монт най май стэр ні.

— Убор ка скон ча на, — рас каз вае 

Юрый Мі хай ла віч, — з пер ша га ліс-

та па да па ча лі ра монт ны се зон. Ёсць 

пла ны-гра фі кі ра бо ты, сфар мі ра ва-

ны два звя ны — ад но бу дзе зай мац-

ца ра мон там сель гас ма шын без ру-

ха ві коў, дру гое на ча ле з май страм-

на лад чы кам ра ман туе ма шы ны з 

ру ха ві ка мі: трак та ры, кам бай ны, ін-

шыя ме ха ніз мы. У нас тэх ні ка рых-

ту ец ца доб ра, той жа кам байн фак-

тыч на поў нас цю раз бі ра ем, каб пра-

вес ці не толь кі ра монт, але і пра фі-

лак ты ку. Як вы нік, пад час сё лет няй 

убор кі ні вод на га дня ні во дзін кам-

байн не пра ста яў. Усе на ма ла ці лі 

пад ты ся чу тон збож жа, а гэ та зна-

чыць, што кож ная з ма шын пра ца ва-

ла без збо яў.

Юрый Лаш ке віч на сва ёй па са дзе 

33 га ды. Ця пер яго цэх ме ха ні за цыі 

скла да ец ца са 120 спе цы я ліс таў і 

ра бо чых, якія пра цу юць у ме хат ра-

дзе, аў та га ра жах, ра монт най май-

стэр ні, на ма шын ным два ры, у жы-

вё ла га доў лі, элект ра гас па дар цы і 

за бес пя чэн ні. На прык лад, у склад 

ме хат ра да ўва хо дзяць 32 трак та ры, 

восем па груз чы каў, сем збож жа ўбо-

рач ных кам бай наў і дзве ма шы ны 

для ўбор кі бу ра коў.

— У асноў ным на бы ва ем тэх ні ку 

ай чын най вы твор час ці, — па каз вае 

сваю гас па дар ку га лоў ны ін жы-

нер. — Ім парт ных у нас уся го ча ты-

ры адзін кі. Ме хат рад укам плек та-

ва ны ме ха ні за та ра мі на 100 пра-

цэн таў, ся рэд ні ўзрост на ша га 

трак та рыс та — 37 га доў. Парк па-

ста ян на аб наў ля ец ца. Ле тась на-

бы лі два трак та ры і шэсць сель гас-

ма шын. Сё ле та куп ле ны но вы са-

ма ход ны кор ма раз дат чык, па груз-

чык, ма шы на для ўня сен ня мі не-

раль ных угна ен няў, пе ра аб ста ля-

ва ны рас кід валь нік ар га ні кі. Да 

кан ца го да ма ем на мер ку піць яшчэ 

дзе вя ці мет ро вую ка сіл ку і ру лон ны 

прэс-пад бор шчык.

Аў та парк гас па дар кі скла да ец ца з 

19 гру за вых аў та ма бі ляў і 10 спе-

цыяль  ных. Ва кан сій кі роў цаў ня ма. 

На пры кла дзе сё лет няй убор кі і ра-

ней шых кам па ній бы ло ві даць, што 

транс парт ная га лі на свае за да чы вы-

кон вае якас на. З-за ма шын не бы вае 

за тры мак аль бо зры ву гра фі каў, і гэ-

та вель мі важ на, бо пад час па сяў ной 

ці ўбор кі кож ная ра бо чая га дзі на мае 

зна чэн не, — пад крэс лі вае Юрый Мі-

хай ла віч.

У ра монт най май стэр ні яе за гад-

чык Ві таль БЕ РАЗ НЮК па каз вае цэх 

збор кі тэх ні кі, та кар нае і зва рач нае 

ад дзя лен ні, пункт тэх ніч на га аб слу-

гоў ван ня тэх ні кі, куз ню.

Куз ні ўжо ма ла дзе за ста лі ся, а тут 

не вы кі да юць ста рое аб ста ля ван не, і 

яно вель мі час та вы ру чае, ка лі трэ ба 

вы ка ваць дэ таль на ват да прос тай 

пры ла ды. Не да во дзіц ца не дзе за-

маў ляць і пла ціць за гэ та вя лі кія гро-

шы. У воль ны час ка ва лі, бы вае, ро-

бяць, як той ка заў, для ду шы роз ныя 

рэ чы, якія по тым слу жаць упры га жэн-

нем у тым лі ку два ра май стэр ні.

Знеш ня му вы гля ду ма шын на га 

два ра і на ва коль най тэ ры то рыі ў «Му-

ра ве» ўдзя ля юць асаб лі вую ўвагу. За 

апош нія га ды ён змя ніў ся да не па зна-

валь нас ці, пра ве дзе на доб ра ўпа рад-

ка ван не, за лі та бе тон ная пля цоў ка. 

Вя дзец ца пе ра аб ста ля ван не ка цель-

най, яна ста не больш эка на міч ная ў 

сэн се вы ка ры стан ня элект ра энер гіі і 

па лі ва.

ГІС ТО РЫЯ 
Ў КАР ЦІ НАХ

Грун тоў ны ра монт пра ве дзе ны на 

дру гім па вер се бу дын ка май стэр ні. Тут 

улад ка ва ны ка бі не ты для за ня ткаў, 

пры ве дзе ны ў па ра дак ка бі не ты спе-

цы я ліс таў, аб ста ля ва ная за ла для схо-

даў і пра вя дзен ня вы твор чых на рад.

Звяр та ем ува гу на кар ці ны ў ка бі-

не тах. Ві даць, што гэ та не рэ пра дук цыі, 

а тво ры мас тац тва з аў то гра фа мі мас-

та коў. І да зна ём ся, што гэ та кар ці ны з 

гіс то ры яй. Не дзе на ру бя жы 70-80-х 

га доў кі раў ніц тва та га час на га кал га са 

імя Ка лі ні на за пра сі ла мас коў скіх мас-

та коў на ад мыс ло вы пле нэр у гас па-

дар ку. Яны на пі са лі кар ці ны з кал гас-

на га жыц ця, а так са ма ўва со бі лі сваё 

ба чан не вяс ко вай рэ ча іс нас ці, і гас па-

дар ка вы ку пі ла ра бо ты. Вель мі на ват 

ня тан на па тых ча сах. Ця пер боль-

шасць з іх за хоў ва ец ца ў пад соб ным 

па мяш кан ні. Мно гія ма юць над та вы-

раз ны ўра-па тры я тыч ны змест. На ўрад 

ці на за жын кі ў по ле ха дзі лі з чыр во-

ным сця гам на пе ра дзе... Але ж гэ та 

аў тар скі по гляд ця пер ужо на гіс то рыю. 

Тым больш што на па лот нах ад люст-

ра ва ны ту тэй шыя лю дзі. І ў гас па дар-

цы ма юць на мер зра біць ней кі му зей-

ны ку ток. З ча сам для гэ та га ад вя дуць 

па кой, дзе мож на бу дзе вы ста віць кар-

ці ны. Бо да сва ёй гіс то рыі ў ААТ «Му-

ра ва» ста вяц ца з вя лі кай па ша най. 

Ня даў на на від ным мес цы ўста на ві лі 

ме ма ры яль ную таб лі цу, у якой ад люст-

ра ва ны ўсе ве хі гас па дар кі. Ця пер кож-

ны ах вот ны мо жа пра чы таць, што пер-

шы кал гас пад наз вай «Чыр во ная Му-

ра ва» ар га ні за ва лі тут за два ме ся цы 

да вай ны. У 1948 го дзе ён быў ад ноў-

ле ны. З ча сам кал гас пе ра жыў уз буй-

нен не і атры маў імя Мо ла та ва, а ў 

1957-м стаў кал га сам імя Ка лі ні на. 

Сваю ця пе раш нюю наз ву ак цы я нер-

нае та ва рыст ва атры ма ла 17 га доў 

та му.

ПРА ЦАЎ НІ КІ 
І ВЕ ТЭ РА НЫ

— Па ша на да гіс то рыі цес на звя-

за на з па ша най да ве тэ ра наў, якія 

пра ца ва лі ра ней, — рас каз вае стар-

шы ня праф са юз на га ка мі тэ та Сяр гей 

СЦЯ ПА НАЎ. — На свя ты, спра ва-

здач на-вы бар ныя схо ды мы заў сё ды 

за пра ша ем ве тэ ра наў кал гас най вы-

твор час ці, уша ноў ва ем іх па да рун ка-

мі, гра шо вай да па мо гай. Для чле наў 

ка лек ты ву, які на ліч вае звыш 230 ча-

ла век, пра ду гле джа ны цэ лы шэ раг 

да па мог і вы плат, за ма ца ва ных ка-

лек тыў ным да га во рам. У нас вы гад-

на доў га пра ца ваць на ад ным мес цы, 

та кія пра цаў ні кі што год ад зна ча юц ца 

ма тэ ры яль на. Праф са юз ная ар га ні-

за цыя кла по ціц ца пра правядзенне 

эк скур сій, па ез дак.

Сяр гей Сця па наў рас ка заў так са-

ма, што ра бо чыя і спе цы я ліс ты сель-

гас прад пры ем ства сяб ру юць са спор-

там. На ўсіх ра ён ных спа бор ніц твах, 

ту рыс тыч ных злё тах ка ман да «Му ра-

вы» зай мае пры за выя мес цы. А ту-

тэй шым сан дру жын ні цам роў ных у 

ра ё не на огул знай сці цяж ка. Спор ту 

ня змен на ўдзя ляе ўва гу і ды рэк тар 

ак цы я нер на га та ва рыст ва Пётр Бі-

лец кі. Ве ча рам усе ах вот ныя ма юць 

маг чы масць па зай мац ца ў спар тыў-

най за ле шко лы. На прык лад, Аляк-

сандр Ка ру нас, Ві таль Бе раз нюк — 

па ста ян ныя на вед валь ні кі спар тыў-

най за лы. Ма ла дыя лю дзі пе ра ка на-

ны, што пад тры ман не аса біс тай 

фор мы спры яе па спя хо вай ра бо це на 

вы твор час ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,

Але на ДАЎ ЖА НОК,

фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

УНП 200027222.

ЗА ПАС ТРЫ ВА ЛАС ЦІ «МУ РА ВЫ»

На бу ра ко вай план та цыі. Кі роў ца па груз чы ка Ула дзі мір РУД ЧЫК, аг ра ном па ахо ве рас лін Сяр гей СЦЯ ПА НАЎ, 
кі роў цы гру за вых аў та ма бі ляў Аляк сей МАС ЛЕ НІ КАЎ, Аляк сандр ЦЭБ РУК.

Па груз ка ўра джаю для пе ра воз кі на цук ро вы за вод.

Ды рэк тар ак цы я нер на га та ва рыст ва Пётр БІ ЛЕЦ КІ (на фо та ў цэнт ры) — удзель нік і заў зя тар усіх мяс цо вых 
спар тыў ных спа бор ніц тваў. На гэ тым фо та здым ку ён ра зам з ама та ра мі спор ту за гад чы кам ра монт ных 

май стэр няў Ві та лі ем БЕ РАЗ НЮ КОМ і на чаль ні кам ме хат ра да Аляк санд рам КА РУ НА САМ ка ля стэн да, 
дзе за хоў ва юц ца ўзна га ро ды вяс ко вых спарт сме наў.

Асен няе во ры ва. Па лет кі, на якіх па ды муц ца збож жа выя куль ту ры, агля да юць ме ха ні за тар Ана толь СА ВІЦ КІ і га лоў ны ін жы нер Юрый ЛАШ КЕ ВІЧ.

Так вы гля дае 
звы чай ны вяс ко вы дом 
у час рэ кан струк цыі. 
Па коі гэ та га бу дын ка 
ні чым не ад роз ні ва юц ца 
ад кам фар та бель на га 
га рад ско га жыт ла.

На ме ха ні за ва ным два ры гас па дар кі. Сель ска гас па дар чая тэх ні ка 
ў ча кан ні но ва га се зо на.

У гас па дар цы, дзе раз ві ва юць вы твор часць, 
раз ліч ва юць на ўлас ныя сі лы і жы вуць па срод ках

На пя рэ дад ні свя та пра цаў ні коў сель скай гас па дар кі мы 

на кі ра ва лі ся ў Му ра ву, каб па га ва рыць з ча ла ве кам, які ўсё 

жыц цё пры свя ціў хле ба роб скай спра ве. Больш за трыц цаць 

га доў Пётр Бі лец кі ўзна чаль вае ААТ «Му ра ва». Па ця пе раш ніх 

мер ках гэ та зу сім не вя лі кая гас па дар ка, па пло шчы да лё кая 

ад су час ных гі ган таў га лі ны. Але прад пры ем ства тры ва ла ста іць 

на на гах, устой лі ва раз ві ва ец ца, лю дзі атрым лі ва юць пры стой ную 

зар пла ту, ба чаць перс пек ты ву, ма юць маг чы масць па ляп шаць свае 

жыл лё выя ўмо вы. Вёс кі, якія ўва хо дзяць у склад ААТ, вы гля да юць 

па-су час на му.


