
– Ка то ры раз да вас пры яз джа ем, Уладзімір 
Фёдаравіч, і па ста ян на ба чым ад но – су цэль ную 
но ва бу доў лю.

– Хо чаш раз ві вац ца – бу дуй ся, пра ві ла прос тае. 
Та му тры ма ем улас ную бры га ду бу даў ні коў, якая на-
ліч вае 60 ча ла век і «ўзбро е на» фак тыч на поў ным на-
бо рам спе цы яль най тэх ні кі і аб ста ля ван ня. І я, і мае 
спе цы я ліс ты з са ма га па чат ку бу да ва лі для ся бе. Бы ло 
і так, што ве ча рам і ноч чу мы са спе цы я ліс та мі вось 
за гэ тым ста лом ма ля ва лі сваё ба чан не, а ра ні цай бу-
даў ні кі па чы на лі ўзво дзіць сце ны. А сле дам за імі пра-
ек ці роў шчы кі ра спрацоўвалі на па пе ры пра ект. Інакш 
не па спя ва лі. На той мо мант мы ўзя лі най леп шыя ідэі 
з та го, што бы ло ў Бе ла ру сі. Я цал кам аба пі ра ю ся ў 
ра бо це на сва іх га лоў ных спе цы я ліс таў, гэ та сур' ёз-
ныя лю дзі, да свед ча ныя спе цы я ліс ты, кож ны ў сва ёй 
га лі не, па-доб ра му ам бі цый ныя. Уз ро вень за ра бот най 
пла ты да зва ляе ім мець сур' ёз ны да ход, і кож ны пра цуе 
з поў най ад да чай, мя не гэ та ра дуе.

Спе цы я ліс ты на огул па да бра лі ся нар маль ныя. Ста-
ра ем ся іх на леж ным чы нам ву чыць. Без пе ра больш ван-
ня мож на ска заць, што за апош нія га ды яны ўба чы лі 
ўвесь свет. Не толь кі Еў ро пу, але і Аме ры ку, і Ка на ду. 
І кож ны раз пры во зяць неш та но вае. Шмат на ві нак 
тэх на ло гіі пры вез лі з Га лан дыі і Із ра і ля.

Сё ле та зро бім са бе па да ру нак да Дня Не за леж-
нас ці – пус цім но вы комп лекс, дзе бу дзе шмат 
тэх на ла гіч ных на ві нак, пры ве зе ных спе цы-
я ліс та мі з за меж ных ка ман дзі ро вак.

У прын цы пе, я 2019 го дам за да во-
ле ны, і ў бу даў ніц тве так са ма, бо 
ўсё за ду ма нае зра бі лі. Ці амаль 
усё. Па куль хі ба не па спе лі за-
вяр шыць су час ныя май стэр ні 
для шы ро ка за хоп най тэх ні кі, 
каб і тут лю дзі маг лі пра ца-
ваць у цяп ле і ўтульнасці. Тыя 
май стэр ні, што ёсць, – яны 
так са ма нар маль ныя, але 
шы ро ка за хоп най тэх ні цы цес-
на ва та. А так у гас па дар цы ўсё 
ёсць, у тым лі ку ста цы я нар ная 

бен за за праў ка, ча ты ры бен за во зы, тэх ні ку за праў-
ля ем у по лі.

Да рэ чы, ле тась ку пі лі но вы бен за воз і тыя ча ты ры 
кам бай ны, пра якія я ўспа мі наў, два ма ла ка во зы, два 
трак та ры, ін шую тэх ні ку. Бя ром яе пад на яў ных лю дзей. 
Узяў тэх ні ку – яна па він на пра ца ваць. Узяць і па ста віць 
пад плот – ня пра віль на.

– І ўсё ж – ці іс нуе дэ фі цыт кад раў у па спя хо вай 
гас па дар цы, як не ка лі?

– Па ка лен не, якое пры еха ла сю ды ў 1975 го дзе, 
ця пер што ме сяц сы хо дзіць на пен сію. І мы што ме сяц 
за пра ша ем на ра бо ту ме ха ні за та раў. Я і сён ня ўзяў бы 
ча ла век 20 ме ха ні за та раў, у тым лі ку ша фё раў, бо тэх-
ні кі да баў ля ец ца і ўме лыя ра бо чыя ру кі па трэб ны.

Сё ле та дае ся бе ад чуць і пэў ны не да хоп да ярак, пры чы-
на – больш чым уваж лі вая: ад ра зу 35 жан чын у дэ крэ це. 
Дзя ку ю чы та кой іх ак тыў нас ці дзе так у нас мно га. Больш 
чым на дзве з па ло вай ты ся чы на сель ніц тва (ка лі дак лад-
ней, то 2767) на тэ ры то рыі сель са ве та ў па чат ку но ва га 
го да на ліч ва ла ся 540 дзя цей. На іх вель мі спа дзя ём ся. 
Пад рас туць – пад ста вяць пля чо род най гас па дар цы.

А па куль сён ня 50 прад стаў ні коў роз ных спе цы яль-
нас цяў во зім з го ра да, за 25 кі ла мет раў. Ёсць пе ра воз кі 
і ўнут ры гас па дар кі, за 16 кі ла мет раў, тых жа да-
ярак – гэ та ўжо спе цы фі ка буй на та вар най вы твор час-
ці: жы вё ла га доў чыя комп лек сы раз ме шча ны ў ад ным 
мес цы, а вёс кі мо гуць быць і ў ін шым. Вы пы та лі ся пра 
ўмо вы пра цы. Дык вось, рэ жым ра бо ты да ярак – праз 
дзень, плюс вы хад ны. У фер мах — чыс ці ня і па ра дак, 
вы кон ва юц ца па тра ба ван ні са ні та рыі і гі гі е ны, лю дзям 
да па ма гае аў та ма ты ка. Ста ра ем ся пад трым лі ваць па-
ра дак паў сюд на, бо ня ма па рад ку – ня ма тэх на ло гіі.

– Ці лёг ка вам сён ня жы вец ца ў акру жэн ні трох 
рэк, на бы лых тар фя ні ках?

– Іс нуе па ста ян ная не аб ход насць у пра ця гу ме лі я -
ра цый на га па ляп шэн ня зя мель і ра мон це дзе ю чай сіс-
тэ мы. Тар фя нік пас ля больш-менш пра цяг ла га вы ка-
ры стан ня па сту по ва знош ва ец ца. Та ды ў за суш лі выя 
пе ры я ды па чы на юц ца тар фя ныя бу ры. Вар та браць 
пад ува гу і той факт, што ме лі я ра цый ныя збу да ван ні 
па сту по ва ста рэ юць, па чы на ец ца за ілен не і сіс тэ мы 
трэ ба па ста ян на пад наў ляць. Ёсць і та кая з'я ва, як 
за рас тан не ме лі я ра цый ных ка на лаў. Та му да вя ло ся 

за сур' ёз ныя гро шы на быць га ланд скі 
агрэ гат, які ачы шчае ка на лы ад рас лін-
нас ці. У сваю чар гу, два эк ска ва та ры 
пад чы шча юць дно, дзе ёсць пе ра шко да 
ва дзе. Пра цу юць буль до зе ры, ка сіл кі. 
А ўво гу ле пад тры ман не ме лі я ра цый най 
сіс тэ мы ў на леж ным па рад ку па тра буе 
за трат. Мы жы вём у та кой зо не, дзе і за-
су ха для нас – бя да, і за ліш няя віль гаць 
так са ма. У маі мі ну ла га го да за адзін 
дзень вы па ла амаль ме сяч ная нор ма 
апад каў. Гэ та быў эк за мен для сіс тэ мы.

– Да лей шыя перс пек ты вы гас па-
дар кі вы звяз ва е це з раз віц цём тых 
га лін, што ўжо ўма ца ва лі ся, ці вы-
нош ва е це ней кія но выя пла ны?

– Ня ма мя жы ў дас ка на лас ці. Мы па-
він ны да біц ца, каб бы лі ста біль ныя 1 кі-
ла грам 200 гра маў – паў та ра кі ла гра ма 
пры ва г, і на доі ты сяч дзе вяць ма ла ка 
на ка ро ву. Та ды, я лі чу, гэ та да зво ліць 
бяз бед на жыць і раз ві вац ца.

Пас ля гу тар кі 
Ула дзі мір Фё да ра віч, як і 

мі ну лыя ра зы, па вёз жур на ліс таў 
па гас па дар цы, па ка заў но выя, за-
се ле ныя жы вё лай кар пу сы і тыя, 

што яшчэ бу ду юц ца. Звяр нуў на шу 
ўва гу на но выя да ро гі, па зна ё міў з 
людзь мі. І шчод ра дзя ліў ся з на мі 
пла на мі на бліз кую і больш ад да-
ле ную перс пек ты ву. Мы слу ха лі і 
аб са лют на шчы ра ве ры лі, што ўсе 

гэ тыя пла ны грун ту юц ца на дак лад ным гас па дар чым 
раз лі ку, ве дан ні жыц ця і на ве ры ў лю дзей, якія ўсе ра-
зам і ёсць ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва (зро бім 
ак цэнт на сло ве та ва рыст ва) «Па ра хон скае». А та му 
яны цал кам рэ аль ныя.

«Гэ ты рэ гі ён па ві нен жыць 
і квіт нець»

Раз мо ву пра са цы яль ны па кет для па ра хон цаў, 
аб якім га ва рыў ды рэк тар, мы пра цяг ва ем са стар-
шы нёй праф са юз на га ка мі тэ та Люд мі лай МА ЛЫ-
ШЧЫЦ КАЙ.

– У са цы яль ны па кет так са ма ўва хо дзіць ма тэ-
 ры яль ная да па мо га да ад па чын ку – па ло ва ад ся рэд-
не ме сяч най за ра бот най пла ты. Згод на з ка лек тыў ным 
да га во рам ёсць вы пла ты пры 
ўступ лен ні ў шлюб упер шы ню, 
ка лі ма ла дыя лю дзі ад пра ца ва лі 
ў гас па дар цы не менш за год. 
Да 23 лю та га ро бяц ца вы пла ты 
муж чы нам, да 8 са ка ві ка – жан чы-
нам. І ўсім пра цаў ні кам да пра-
фе сій на га свя та. А яшчэ пры на-
ра джэн ні дзі ця ці. І ка лі ча ла век 
доў гі час хва рэе (два ме ся цы і 
больш) аль бо зда ра юц ца сум-
ныя па дзеі, так са ма аказ ва ец ца 
да па мо га. Пры чым у не ка то рых 
вы пад ках вы пла ты ідуць ад ды-
рэк цыі і ад пра фка ма.

Пры вы ха дзе ве тэ ра на пра цы 
на пен сію вы плач ва ец ца ма тэ-
ры яль ная да па мо га ў за леж нас-
ці ад ста жу пра цы ў гас па дар цы. 
Ня даў на да поў ні лі ка лек тыў ны 
да га вор ці ка вым пунк там, згод-
на з якім ра бот ні кам, што на 
мо мант да сяг нен ня пен сій на га 
ўзрос ту ад пра ца ва лі на на шым 
прад пры ем стве пра цяг лы тэр-

мін – жан чы ны 30, а муж чы ны 35 га доў – што ме сяч на 
бу дзе на ліч вац ца пас ля вы ха ду на пен сію ма тэ ры яль-
ная да па мо га ў па ме ры трох ба за вых ве лі чынь. Ёсць 
вы пла ты ў су вя зі з 50-га до вым юбі ле ем.

Пра цуе ка мі сія па азда раў лен ні. Пу цёў кі на ку рорт-
на-са на тор нае ля чэн не дзе цям на шых ра бот ні каў бяс-
плат ныя. Ка лі гэ та пу цёў ка «Ма ма і дзі ця», то дзі ця 
едзе бяс плат на, з ма мы ўтрым лі ва ец ца 15 пра цэн таў 
кош ту пу цёў кі. Да рос лыя ад па чы ва юць за 30 пра цэн-
таў кош ту.

Аказ ва ем да па мо гу дзі ця ча му сад ку, шко ле, у тым 
лі ку шко лам і сад кам да лу ча ных да нас вё сак Ка мень 
і Па гост-За га род скі, му зыч най шко ле, До му куль ту ры, 
царк ве і ін шым са цы яль ным аб' ек там. Ула дзі мір Фё да-
ра віч ні ко му не ад маў ляе, хто звяр та ец ца. Усе са цы яль-
ныя аб' ек ты, што на на шай тэ ры то рыі, атрым лі ва юць 
ад гас па дар кі да па мо гу. Гэ ты рэ гі ён па ві нен жыць і 
квіт нець, лі чыць ды рэк тар, і мы з ім згод ны.

У тым лі ку гас па дар ка сур' ёз на пад трым лі вае баль-
ні цу. Там пра цу юць тры дак та ры, ста ма то лаг, штат 
мед сяс цёр. Ёсць ста цы я нар і па лі клі ні ка, ап тэ ка. На шы 
ме ды кі вы кон ва юць усе пра цэ ду ры, як звы чай на 

ў баль ні цы. Да ступ насць ме ды цын скай да па мо гі – вось 
што га лоў нае. Асаб лі ва гэ та да па ма гае жыць на шым 
пен сі я не рам.

Пад зор кай паэ та
– Ра дуе нас на ша шко ла, – пра цяг вае свой рас каз 

Люд мі ла Аляк санд раў на. – Тут ву чыц ца 315 хлоп чы каў і 
дзяў чы нак; пе да го гаў 40 ча ла век, яшчэ 20 хоць лі чац ца 
аб слу гоў ва ю чым пер са на лам, але ж, па сут нас ці, – хі ба 
не пе да го гі?

Шко ла ўда ла вы ка рыс тоў вае ста ноў чы ўплыў со цы у-
му на вы ха ван не і куль тур нае раз віц цё вуч няў, ак тыў на 
су пра цоў ні чае з гас па дар кай, дзе пра цу юць баць кі. 
Ву чац ца дзе ці нар маль на, та му ўпэў не на ад чу ва юць 
ся бе на ра ён ных на ву ко ва-прак тыч ных кан фе рэн цы ях. 
Зу сім ня даў на ў аб лас ным цэнт ры прай шоў між на род-
ны шмат жан ра вы кон курс-фес ты валь «Бе ла веж ская 
зор ка», і вуч ні пры вез лі дып ло мы лаў рэ а таў 1-й сту пе-
ні. Пры во зяць уз на га ро ды і з круг ла га до вых ра ён ных 
спар та кі яд уста ноў аду ка цыі.

Слу ха ем Люд мі лу Аляк санд раў ну і ду ма ем: а вось ці-
ка ва, які мі атры ма юц ца са чы нен ні над звы чай раз ві тых 
і са праў ды та ле на ві тых дзя цей мяс цо вай шко лы, ка лі ім 
зда га да юц ца за даць тэ му: «Што ска заў бы пра су час-
нае Па ра хон скае Аляк сандр Блок?» Шы ро ка вя до мы 
факт: па эт з су свет ным імем бы ваў у Па ра хон ску і яго 
ва ко лі цах пад час ім пе ры я ліс тыч най вай ны, ка лі пра хо-
дзіў служ бу ў ін жы нер ных час цях. Меў у пад на ча лен ні 
дзве ты ся чы бу даў ні коў і ўзво дзіў фар ты фі ка цый ныя 
збу да ван ні, а жыў у ся дзі бе мяс цо ва га па ме шчы ка 
кня зя І. Э. Друц ка га-Лю бяц ко га.

– Асоб на вар та пад крэс ліць, што пос пех шко лы ў 
пэў най сту пе ні за клад ва ец ца ў на шым дзі ця чым сад-
ку. Чар гі ў яс лі-сад ня ма, дзе так пры ма ем па пер шым 
зва ро це баць коў. Да рэ чы, у аг ра га рад ку Па ра хонск 
за хоў ва ец ца ста біль ная на ра джаль насць – 25–30 дзе-
так у год. У яс лях-сад ку для адап та цыі на віч коў пра-
цуе гру па ка рот ка ча со ва га зна хо джан ня, якую са мыя 
ма лень кія га да ван цы на вед ва юць ра зам з баць ка мі. 
Яшчэ што ці ка ва: у гру пах аб ста ля ва ны мі ні-ага ро ды 
і мі ні-ся дзі бы, там дзе ці атрым лі ва юць уро кі эма цы я-
наль ных уза е ма ад но сін з жы вой пры ро дай, ву чац ца 
да гля даць рас лі ны.

– Люд мі ла Аляк санд раў на, з мі ну лых ра зоў ве да-
ем, што ў вас над звы чай па спя хо ва пра цуе і дзяр-
жаў ная дзі ця чая шко ла мас тац тваў.

– Так, я заў сё ды з за мі ла ван нем гля джу, як сю ды 
спя ша юц ца на за ня ткі сю ды дзе ці з фут ля ра мі для 
му зыч ных ін стру мен таў за спі най. Ад ра зу 125 дзе так 
ава лод ва юць на вы ка мі іг ры на скрып цы, ба я не, акар-

дэ о не, на фар тэ пі я на і ду ха вых му зыч ных 
ін стру мен тах. У нас ня ма праб ле мы ар га-
ні за ваць кан цэрт на свя ты, бо вы сту па юць 
не толь кі за про ша ныя вя до мыя ар тыс ты і 
вы ка наў цы, але і – вель мі ах вот на – на шы 
дзе ці. І слу ха юць іх не горш за пра слаў ле-
ныя ка лек ты вы, а апла дзі ру юць мо яшчэ 
і лепш – свае ж та лен ты! Пра тое, што 
та лен ты, свед чыць та кі факт: па вы ні ках 
ра бо ты на ша дзі ця чая шко ла мас тац тваў 
ста на ві ла ся пе ра мож цам ра ён на га спа-
бор ніц тва ся род му зыч ных школ у 2011, 
2013, 2016, 2017 га дах. А ў 2018 го дзе 
за не се на на ра ён ную Дош ку го на ру.

Узор ны ан самбль на род най му зы кі 
«Кра сач кі», які скла да ец ца з ва каль най і 
ар кест ра вай груп, удзель ні чаў у Ка ляд ных 
пес на пен нях у Рэс пуб лі цы Поль шча. Пры-
вёз дып лом з між на род на га фес ты ва лю 
«Но выя вы шы ні». А яшчэ шко ла вы рас-
ці ла Узор ны ду ха вы ар кестр, які ў сва ім 
рэ пер ту а ры на ліч вае, мо жа це са бе ўя віць, 

ка ля 60 тво раў, — пра цяг вае Люд мі ла Ма лы шчыц-
кая. – Ён дып ла мант аб лас ных свят ду ха вой му зы кі і 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су.

– Але ж па ра хо нец без спор ту – не па ра хо-
нец...

– Свя тая праў да. Па спя хо ва пра цуе свая дзі ця ча-
юнац кая спар тыў ная шко ла з ад дзя лен ня мі фут бо ла і 
лёг кай ат ле ты кі, тут ак тыў на зай ма ец ца 240 юна коў і 
дзяў чат. З імі пра цу юць дзе сяць трэ не раў-вы клад чы-
каў, па ло ве з якіх пры свое на дру гая ква лі фі ка цый ная 
ка тэ го рыя. Збор ныя ка ман ды шко лы да во лі ўпэў не на 
ад чу ва юць ся бе на аб лас ных спа бор ніц твах і спар-
та кі я дах, ёсць пры кла ды за пра шэн ня яе чле наў у 
на цы я наль ныя ка ман ды Рэс пуб лі кі Бе ла русь і за-
клю чэн ня пер шых пра фе-
сій ных кант рак таў.

Да дам, што на ба зе 
ДЮСШ пра цуе спар тыў-
на-азда раў лен чы ла гер.

Край 
та ле на ві тых 

лю дзей
– На ша гра мад скае 

жыц цё не бы ло б та кое 
поў нае і на сы ча нае без 
Па ра хон ска га сель ска-
га цэнт ра куль ту ры. Му-
шу рас каз ваць пра яго 
шмат гран ную дзей насць 
крыш ку схе ма тыч на, 
інакш не хо піць ні я ка га 
мес ца, – пра цяг вае праф-
са юз ны лі дар. – Больш за 
30 га доў іс нуе пры сель-
скім цэнт ры куль ту ры ан-
самбль на род най пес ні «Ма ла дзі цы», у яко га за гэ ты 
час са браў ся са праўд ны му зей дып ло маў і гра мат, пры-
ве зе ных з раз на стай ных ме ра пры ем стваў ра ён на га і 
рэ гі я наль на га маш та бу.

Вя лі кай па пу ляр нас цю ся род пра цаў ні коў усёй 
Пін шчы ны ка рыс та ец ца ва каль ная гру па «Ра ду-
га», у скар бон цы яе да сяг нен няў ёсць і дып лом 
рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню. А сё ле та яны пры ня лі 
ўдзел у між на род ным кон кур се ў го ра дзе Аст рог 
(Укра і на).

Што год ха рэа гра фіч ны ка лек тыў для дзя цей «Рытм» 
уда ла бя рэ ўдзел у тан ца валь ным кон кур се Lіtllе Stаrts, 
а ха рэа гра фіч ны ка лек тыў «Ма жа рэт кі» тры га ды за-
пар упры гож вае пра гра му Дня Не за леж нас ці ў па сёл ку 
Ла гі шын.

Вель мі ці ка ва пра цуе шко ла на род най твор час ці, 
ку ды з за да валь нен нем пры хо дзяць да рос лыя і дзе ці. 
Яны не прос та за ня ты вы шыў кай, а па-мас тац ку вы раб-
ля юць раз на стай ныя кам па зі цыі, упры га жэн ні, су ве ні ры 
з эт ніч ны мі ці ка він ка мі. Не ка то рыя ста лі экс па на та мі 
свай го му зея фальк ло ру і бы ту, ство ра на га дзя ку ю чы 
на ма ган ням на шых твор чых ра бот ні каў і біб лі я тэ кі.

Ама тар скія аб' яд нан ні ДК так са ма за слу гоў ва юць 
доб ра га сло ва. Не ад ной чы пры маў на сва іх ці ка вых 
свя тах гас цей з ра ё на клуб ма ла дой сям'і. А ў клу бе 
тэ ат раль най іг ры «Кры ніч ка» яго чле ны з за да валь нен-
нем дэ ман стру юць не ма лыя ак цёр скія здоль нас ці.

Я ду маю, чы тач па ве рыць мне на сло ва, што дзя ку-
ю чы ўсім гэ тым вель мі твор чым лю дзям з іск рыс тым 
ха рак та рам у нас за апош ні час «на вы шы ні» прай шлі 
і Ка ляд ны фэст з маш таб най тэ ат ра лі за цы яй, і Дзень 
аба ро ны дзя цей з лю бі мы мі ані ма тар скі мі пер са на-
жа мі-фік сі ка мі, і ку паль скае прад стаў лен не з ма са-
вым шэс цем да бе ра га на шай ра кі Боб рык, і свя та 
аг ра га рад ка з тэ ат ра лі за ва ны мі вы ступ лен ня мі, ды і 
шмат лі кія ін шыя.

У за клю чэн не ска жу зу сім прос тую рэч: дзе яшчэ 
вяс ко вы ча ла век, яко му з-за ра бо ты ін шым ра зам і га-
ла вы не ўзняць, але не хо чац ца ад ста ваць ад жыц ця, 
мо жа па лю ба вац ца на муль ты ме дый ную ўста ноў ку, 
зра зу мець, што та кое акваг рым аль бо на ву чыц ца твіс-
цін гу?.. Толь кі ў сва ім ДК. Не вы пад ко ва наш вяс ко вы 
цэнтр куль ту ры за но сіў ся на Дош ку го на ру Пін ска га 
ра ё на.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі 
Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ, Ве ра ні ка ХІЛЬ КЕ ВІЧ

і Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).

УНП 290095025.

Р. S. Астэ ро і ду 2540 аст ра но мы да лі імя Аляк санд-
ра Бло ка. У твор чай гру пы «Звяз ды» пра па но ва: на-
ступ ны астэ ро ід, які бу дзе за фік са ва ны на ву коў ца мі, 
на зваць Па ра хонск. Мо ка лі два кас міч ныя сім ва лы 
і су стрэ нуц ца.
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агля дае но вую ўбо рач ную тэх ні ку, за куп ле ную да чар го ва га се зо на.

Ды рэк тар ААТ «Па ра хон скае» Ула дзі мір ХРА ЛЕН КА ся род бу даў ні коў но ва га комп лек су.

Апе ра тар біягазавай уста ноў кі Ігар ЯСЮ КО ВІЧ.

Тут раз ме шча ны бія га за выя ўста ноў кі па вы твор час ці 

ўлас най цеп ла вой і элект ра энер гіі.

 Бар мен Ва ле рыя САШ НЯ НІ НА і ра бот нік ба ра Свят ла на ВЕР ХА ВЕЦ рых ту юц ца су стра каць на вед валь ні каў.На но вай ву лі цы гас па дар кі.

Царк ва Рас тва Ба га ро дзі цы ў Па ра хон ску. 

Гас па дар ка да па ма гае пры ха джа нам да гля даць 

гэ ты пры го жы ста ра жыт ны храм. 

А по бач эс кіз кап лі цы ў Кол бах, 

зроб ле ны ру кой Бло ка.

Кар мы для вя лі ка га стат ка 

ў гас па дар цы на рых тоў ва юць

 і за хоў ва юць па са мых су час ных 

тэх на ло гі ях. 

На гэ тых фо та здым ках вы ба чы-
це кам бі кор ма вы за вод, а так са ма 
ўста ноў ку для апра цоў кі алей ных 

куль тур. 

За яе дзей нас цю на зі рае апе ра тар 
Юрый ЗЕЛЬ МАН.

Пра цаў ні кі ААТ «Па ра хон скае», чые ім ёны за но сі лі ся 
на Дош ку го на ру прад пры ем ства 

(па вы ні ках ра бо ты за 2017 і 2018 га ды):
ЖЫ ЛІН СКІ Мі ка лай Ва сіль е віч, на мес нік ды рэк та ра па вы-

твор час ці.
МЕЛЬ НІК Ва лян ці на Ры го раў на, апе ра тар ма шын на га да-

ен ня МТК № 1.
НА ВУ МО ВІЧ Ве ра Іва наў на, апе ра тар ма шын на га да ен ня 

МТК № 2.
МА ЛАЙ ЧУК Юлія Аляк санд раў на, жы вё ла вод па до гля дзе 

ця лят.
ДАЎ НА ТО ВІЧ Ма ры на Ге ор гі еў на, на мес нік на чаль ні ка 

МТК № 2.
НА ВА РЫЧ Мі ка лай Мац ве е віч, бе тон шчык.
КРА ВЕЦ Вя ча слаў Мі ка ла е віч, на чаль нік вы твор ча га ўчаст ка.
ЕЎ ТУХ Ні на Мі ка ла еў на, по вар.
КІ РЫ КО ВІЧ Вя ча слаў Мі ка ла е віч, кі роў ца аў та ма бі ля.
ЛЫ СЮК Аляк сандр Вік та ра віч, кі роў ца аў та ма бі ля.
ПЕ КУН Дзміт рый Мі ка ла е віч, трак та рыст-ма шы ніст.
СІ ДА РЭ ВІЧ Лі лія Ле а ні даў на, бух гал тар.
ЖА РУН Ма ры на Ля вонць еў на, га лоў ны эка на міст.

МІНЬ КО Алі шэр, на чаль нік МТК № 1.
ЧЭ ЧУН Ка ця ры на Мі хай лаў на, апе ра тар ма шын на га да-

ен ня МТК № 2.
ГРЫШ КО Сяр гей Дзміт ры е віч, жы вё ла вод КДіО ад дзя-

лен ня № 1.
ПА КА ЛЮК Аляк сандр Аляк санд ра віч, цяс ляр-бе тон шчык.
РА МА НО ВІЧ Ма рыя За ха раў на, ва гаў шчык.
СЛУЦ КІ Ілья Ры го ра віч, ін жы нер-ме ха нік.
ЧЭ ЧУН Але на Фё да раў на, пра да вец.
КА ВА ЛЕ ВІЧ Сяр гей Мі хай ла віч, кі роў ца аў та ма бі ля.
ТРУШ Ула дзі мір Пят ро віч, кі роў ца аў та ма бі ля.
МА ЛЫ ШЧЫЦ КІ Алег Мі ка ла е віч, трак та рыст-ма шы ніст.
САШ НЯ НІН Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч, трак та рыст-ма шы ніст.
МА ЦУ КЕ ВІЧ Дзя ніс Іва на віч, га лоў ны энер ге тык.

Ім ёны леп шых за 2019 год бу дуць на зва ны ў са ка ві ку, 
пас ля агуль на га схо ду ак цы я не раў, які прой дзе ў кан цы 
лю та га.

і і Із ра і ля.
у нак да Дня Не за леж-
 дзе бу дзе шмат 
е ных спе цы-
і ро вак.
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Пас ля гу тар кі
Уладзімір Фёдаравіч як і


