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Быць кі раў ні ком — гэ та не 

толь кі па чэс на, але і вель мі 

ад каз на. Тым больш ка лі 

гэ та сель ска гас па дар чае 

прад пры ем ства, а ты — 

жан чы на. Люд мі ла ВО ЛА ХА ВА 

на па са дзе ды рэк та ра 

ак цы я нер на га та ва рыст ва 

з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Кант ры-Мілк» ча ты ры 

га ды. Спад чы на ёй да ста ла ся не зайз дрос ная, шмат 

бы ло праб лем. Але за той час, што ста іць ля штур ва ла 

гас па дар кі, яна змаг ла ста бі лі за ваць сі ту а цыю, знач на 

па вы сіць вы твор чыя па каз чы кі, з'яд наць ка лек тыў, 

са браць вы дат ных спе цы я ліс таў-ад на дум цаў. 

«Люд мі ла Аляк санд раў на ва ло дае да рам пе ра ка нан ня, 

лі та раль на фан та нуе но вы мі ідэ я мі», — ка жуць пра яе 

пад на ча ле ныя.

— На ша гас па дар ка не вя лі кая, 

зай ма ец ца вы твор час цю ма ла ка. 

Тут на ліч ва ец ца 2998 гек та раў зям-

лі, 1988 га лоў буй ной ра га тай жы-

вё лы, у тым лі ку 910 дой ных ка роў, 

пра цуе 122 ча ла ве кі. Ад корм і мяс-

ны кі ру нак у нас ад сут ні ча юць, — 

уво дзіць у курс спра вы Люд мі ла 

Во ла ха ва. — Зям лі ха пае, каб за-

бяс пе чыць жы вё лу якас ны мі кар-

ма мі і за крыць дзярж за каз. Ле тась 

у дзяр жаў ныя за се кі па стаў ля лі пі-

ва вар ны яч мень і пша ні цу. Сё ле та 

ад гру зі лі толь кі яч мень. Ура джай-

насць збож жа вых і зер не ба бо вых 

36,7 цэнт не ра з гек та ра. Так са-

ма сё ле та доб ра ўра дзіў рапс — 

36,5 цэнт не ра.

«Кант ры-Мілк» у су час ным вы-

гля дзе іс нуе пяць га доў: у 2014-м 

да та ва рыст ва да лу чы лі сель ска-

гас па дар чы вы твор чы ка а пе ра тыў 

«Верб нае» шля хам рэ ар га ні за цыі. 

Пос пе хі тут бы лі да лё ка не зор ныя. 

Не аб ход на бы ло на ладж ваць куль-

ту ру зем ля роб ства, кар ды наль на 

мя няць тэх на ло гіі ў жы вё ла га доў лі.

— Ма ла ко мы зда ём на Коб рын-

скі мас ла сыр за вод — што дзень 

14,5-15 тон. Ця пер у ся рэд нім до ім 

па 17,6 літ ра на ад ну фу раж ную ка-

ро ву. За сем ме ся цаў пра да лі пра-

дук цыі эк стра-кла са 92,3 пра цэн та. 

Ас тат няе пай шло вы шэй шым га-

тун кам. За гэ ты ж пе ры яд та вар-

насць ма ла ка скла ла 92,9 пра цэн-

та. Ні жэй за гэ ты ўзро вень імк нём-

ся не апус кац ца, — кан ста туе мая 

су раз моў ні ца.

— Ка ро вы ў нас на стой ла вым 

утры ман ні круг лы год, мы не вы-

ка рыс тоў ва ем пры корм зя лё най 

ма сай. Ме на ві та гэ ты мі тэх на ло-

гі я мі і ад роз ні ва ем ся ад ін шых 

гас па да рак, — ус ту пае ў раз мо ву 

на чаль нік ад дзе ла жы вё ла га-

доў лі — га лоў ны ве ту рач Алег 

МЛЕЧ КА. — Да ём ра гу лям толь кі 

кан цэнт ра ва ныя кар мы: сі лас, ся-

наж. Гэ та да ра жэй, але та го вар та. 

Тып хар ча ван ня не мя ня ец ца ў за-

леж нас ці ад умоў на двор'я, ін шых 

пры чын, бо кар мы за кан сер ва ва-

ныя. А гэ та ўплы вае на зда роўе 

ка роў, гатунковасць ма ла ка.

Што год у та ва рыст ве на доі ма ла-

ка рас туць пры бліз на на 2,5 літ ра ад 

ка ро вы. І ў пла нах кож ны год пры-

баў ляць да трох літ раў. На па чат ку 

ў гас па дар цы атрым лі ва лі ад кож-

най жы вё лі ны ўся го восем літ раў. 

І гэ та зра зу ме ла: на ад ну ка ро ву 

да во дзі ла ся 17 цэнт не раў кар ма вых 

адзі нак. Ця пер жа за бяс пе ча насць 

скла дае больш за 43 цэнт не ры.

— У жы вё ла га доў лі нам ёсць 

ку ды рас ці, раз ві вац ца і ру хац ца 

на пе рад. Перш за ўсё не аб ход на 

па ляп шаць умо вы 

ўтры ман ня ка роў. 

А для гэ та га пра во-

дзіць рэ кан струк-

цыю і ма дэр ні за цыю 

комп лек су бу дын каў, 

улад ка ваць но вы да-

іль на-ма лоч ны блок. 

Гэ та да ра гое за да-

валь нен не, а раз-

ліч ваць да во дзіц ца 

толь кі на аса біс тыя 

сі лы. Та му ра ман ту-

ем бу дын кі гас па дар-

чым спо са бам, па ці-

ху, па кры ху, — ка жа 

Алег Млеч ка.

Што да ты чыц ца 

зем ля роб ства, то сён-

ня тут так са ма ад бы-

ва юц ца зме ны да леп-

ша га, шмат ці ка ва га: 

і куль ту ры, і гіб ры ды, 

і сар ты но выя. Сло-

вам, по ле дзей нас ці 

шы ро кае. У гас па дар-
цы аб наў ля юць ма шын на-трак тар ны 

парк. Сё ле та ку пі лі но вы куль ты ва-

тар, бу дуць ука ра няць пра па шную 

тэх на ло гію глы бо ка га рых лен ня. 

Ле тась у лі зінг узя лі кам байн.

— А ўся го пра ду гледж ва ец ца 

на быць ка ля 13 адзі нак но вай тэх-

ні кі па пра гра ме Аг ра пра млі зін гу 

на 1 міль ён 200 ты сяч руб лёў. Па-

сту по ва вы плач ва ем пер ша па чат-

ко выя ўзно сы, — кан ста туе Люд мі-

ла Во ла ха ва.

Што да ты чыц ца зар пла ты, то 

яна да стой ная — ся рэд няя больш 

за 900 руб лёў. Да ўзроў ню мі ну ла-

га го да вы рас ла на 40 %.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 

Алена ДАЎЖАНОК. 

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

КУ ДЫ РУ ХАЦ ЦА І ЯК РАЗ ВІ ВАЦ ЦА

На чаль нік ад дзе ла 
жы вё ла га доў лі — 
га лоў ны ве ту рач 
Алег МЛЕЧ КА 
за да во ле ны якас цю 
на за па ша на га 
для стат ка кор му.

Заа тэх нік-
се лек цы я нер 

Дзміт рый КА ЗАК 
у па мяш кан ні 

для буй ной 
ра га тай жы вё лы.
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ВЕ ДА ЮЦЬ У ТАА «КАНТ РЫ-МІЛК»

Па між Коб рын скім рай ка мам праф-

са ю за аг ра пра мыс ло ва га комп лек су 

і ўпраў лен нем сель скай гас па дар кі і 

хар ча ван ня пад пі са на па гад нен не. 

Са цы яль ныя парт нё ры ра зам вы ра-

ша юць шы ро кі спектр пы тан няў. Гэ та 

і ства рэн не для сель скіх пра цаў ні коў 

на леж ных і бяс печ ных умоў пра цы і 

бы ту, ар га ні за цыі куль тур на га ад па-

чын ку. Але, ба дай, са мая га лоў ная 

ро ля праф са ю за — аба ро на пра воў і 

за кон ных ін та рэ саў тых, хто пра цуе на 

ся ле. Шмат ува гі ад да ец ца і ма ла дым 

спе цы я ліс там, ра бот ні кам.

— Мы ра зу ме ем, што па куль для мо-

ла дзі не бу дуць ство ра ны ўмо вы, мак-

сі маль на на блі жа ныя да га рад скіх, да 

та го ча су на вёс цы бу дзе ад чу вац ца 

дэ фі цыт кад раў. Бо ан ке та ван не па каз-

вае: ма ла дым акра мя да стой най зар-

пла ты, па трэб ны на леж ны ад па чы нак, 

са цы яль ныя і за баў ляль ныя, куль тур-

ныя аб' ек ты, каб гро шы мож на бы ло 

не толь кі за раб ляць, але і з ка рыс цю 

іх тра ціць, — ка жа стар шы ня рай ка ма 

праф са ю за АПК Ва сіль ЛА ЗАР ЧУК.

І, вя до ма, не за бы ва юць у ра ё не 

ўша ноў ваць най леп шых пра цаў ні коў. 

Сё ле та пад час жні ва рай кам праф са-

ю за ўзна га ро дзіў двац цаць ча ла век. 

У асноў ным уру ча лі сер ты фі ка ты. І гэ-

та апраў да на: кож ны змо жа на быць у 

кра ме тое, што лі чыць не аб ход ным для 

до ма, гас па дар кі.

Да дам, што ў ра ё не ра зам з роз ны мі 

служ ба мі, пад раз дзя лен ня мі ад да ец ца 

шмат ува гі ахо ве пра цы. І, як вы нік, 

агуль ны мі сі ла мі ўда ло ся вы клю чыць 

траў ма тызм у сель скай вы твор час ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Улад коў ваць род ную вёс ку 

Ле лі ка ва Іван Па на сюк па чаў 

за доў га да та го, як у на шай 

кра і не пра гу чаў за клік зра біць 

унё сак у па ляп шэн не род ных 

га ра доў і вё сак. У 2006 го дзе 

да 460-год дзя Ле лі ка ва ра сій-

скі біз нес мен і ме цэ нат па бу да-

ваў тут су час ны тэ ніс ны корт. 

Та ды на ад крыц ці аб' ек та ён 

га ва рыў, што хо ча зра біць гэ-

ты від спор ту да ступ ным для 

вяс ко вых дзя цей. Зай мац ца 

тут мож на бяс плат на, а корт 

ад па вя дае ўсім між на род ным 

стан дар там, лю быя спа бор ніц-

твы мож на пра во дзіць у Ле лі-

ка ве. Пра гэ та за яві лі за про-

ша ныя экс пер ты — вя до мыя 

бе ла рус кія тэ ні сіс ты Ула дзі мір 

Ваўч коў, Воль га Ба ра бан шчы-

ка ва, прад стаў ні кі Бе ла рус кай 

аса цы я цыі тэ ні са.

Ця пер корт ак тыў на вы ка-

рыс тоў ва ец ца ма ла дым па ка-

лен нем вяс коў цаў, жы ха ра мі 

на ва коль ных на се ле ных пунк-

таў. Ска жам, Анд рэй Са цюк ез-

дзіў сю ды на за ня ткі з Дзі ві на 

за сем кі ла мет раў у школь ныя 

га ды. І ця пер, ка лі Анд рэй жы-

ве і пра цуе ў Брэс це, кож ныя 

вы хад ныя з сяб ра мі спя ша ец ца 

на корт. А біз нес мен га во рыць, 

што ён ста віў задачу зра біць 

для зем ля коў не да ступ нае да-

ступ ным. І гэ та яму, не су мнен-

на, уда ло ся.

У свой лет ні ад па чы нак Іван 

Па на сюк з сям' ёй аба вяз ко ва 

едзе на ма лую ра дзі му. Тут 

ён уз вёў сель скую ся дзі бу з 

гас ця вым до мам, дзе мо гуць 

спы няц ца спарт сме ны і ама та-

ры тэ ні са. Як і мно гія дзе ла выя 

лю дзі, Іван Паў ла віч жы ве на 

не каль кі кра ін. Знач ную част-

ку ча су пра во дзіць, на прык лад, 

у Іс па ніі, дзе мае ін та рэ сы біз-

не су. У Но ва сі бір ску кі руе Бе-

ла рус кім куль тур на-асвет ніц кім 

цэнт рам «У імя свя той Еф ра-

сін ні По лац кай». І, вя до ма, 

шмат ча су пра во дзіць у род най 

вёс цы, дзе заў сё ды да па ма гае 

доб ра ўпа рад ка ван нем цэрк ваў 

і мо гі лак, ін шых сель скіх сла-

ву тас цяў амаль 500-га до ва га 

Ле лі ка ва.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Сын ма лой ра дзі мыЗА РАБ ЛЯЦЬ І ТРА ЦІЦЬ 
З КА РЫС ЦЮ

ОАО «Красный Октябрь» извещает акционеров 
о проведении 30 сентября 2019 года в 11.00 
внеочередного общего собрания по адресу: 
г. Витебск, проспект Генерала Людникова, 10

Повестка дня
1. О реорганизации ОАО «Красный Октябрь» путем присоединения 

Унитарного предприятия «Сан Марко» к ОАО «Красный Октябрь».
2. Об утверждении договора о присоединении Унитарного предприятия 

«Сан Марко» к ОАО «Красный Октябрь».
3. О возложении на директора ОАО «Красный Октябрь» обязанности 

письменно уведомить всех заинтересованных лиц о предстоящей реор-
ганизации ОАО «Красный Октябрь».

4. Об утверждении цены выкупа акций ОАО «Красный Октябрь» по 
требованию акционеров.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознако-
миться в приемной директора Общества с 23 сентября по 29 сентября 
2019 г. в рабочие дни (понедельник—пятница) с 13.30 до 17.00 и 30 сен-
тября 2019 г. по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, будет производиться в день проведения собрания с 10.00 до 
10.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет 
составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформиро-
ванного на 16 сентября 2019 г.

 Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-
щества – паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность. 
Справки по тел. 8-0212-52-55-70.

Директор ОАО «Красный Октябрь». УНП 300003144

ОАО «Пинский винодельческий завод» 
сообщает о проведении 18.10.2019 г. 
первых электронных торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
имущества 

1: ресторан «Озерный», целевое назначение – 

здание специализированное для общественного 

питания площадью 944,8 кв. м, расположенное 

по адресу: Витебская область, Браславский р-н, 

г. Браслав, ул. Советская, д. 115, на земельном участке 

с кадастровым № 220850100002000104 (площадь – 

0,2310 га, право постоянного пользования), год 

постройки: 1968 г. Составные части и принадлежности: 

теплосети, кабельная линия, водопровод, канализация. 

Начальная цена предмета торгов без учета НДС: 

117 000,00 бел. руб.

2: склад,  целевое назначение – здание 

специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ площадью 

193,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, 

Браславский р-н, г. Браслав, ул. Советская, д. 115, на 

земельном участке с кадастровым № 220850100002000104 

(площадь – 0,2310 га, право постоянного пользования), год 

постройки: 1968 г. Начальная цена предмета торгов без 

учета НДС: 8 600,00 бел. руб.

Подробную информацию можно узнать на сайте 

bankrot.gov.by

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА № 1»!

30.08.2019 г. общим собранием акционеров ОАО «Завод сборного железобетона 
№ 1» принято решение о реорганизации в форме выделения.

Согласно ст. 78 Закона «О хозяйственных обществах» акционеры, голосовавшие про-
тив принятия решения о реорганизации, а также акционеры, которые не были надлежащим 
образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято 
такое решение, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций.

Решением общего собрания акционеров от 30.08.2019 г. утверждена цена выкупа 
акций по требованию акционеров в размере 10 рублей за одну штуку.

Вы вправе направить письменное требование о выкупе акций в срок не позднее 
29.10.2019 г.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать ФИО (наименование), 
место жительства (место нахождения), контактный телефон, количество акций, которые 
требует выкупить акционер, подпись акционера, дату требования. Требование о выкупе 
акций направляется по адресу: 220070, г. Минск, ул. Передовая, 6. Дополнительная 
информация по тел. + 375 17 398 95 31.

УНП 200110728

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 

27.09.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Фомина Н. А.

Грузовой пикап Ford Ranger, 2014 г. в., начальной стоимостью 30 240 рублей. 

На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, порядке проведения торгов 

и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809. УНН 190431606

УНП 100028892


