
Гас па дар ка за пра шае 
да су пра цоў нiц тва
Сель ска гас па дар чае прад пры ем-

ства мае даў нiя тра ды цыi вы рошч-
ван ня цук ро вых бу ра коў, збож жа вых, 
зер не ба бо вых куль тур i вы твор час цi 
кар моў.

Шэсць га доў тут пра цуе га лоў ным 
аг ра но мам Аляк сей ГРО Х. Пры ехаў 
па раз мер ка ван нi ў якас цi ма ла до га 
спе цы я лiс та пас ля за кан чэн ня Гро-
дзен ска га аграр на га ўнi вер сi тэ та, ды 
так i за стаў ся. «Я сам ро дам з вёс кi, 
з гэ та га ж Ня свiж ска га ра ё на, — ка жа 
ён. — За стаў ся тут, та му што доб рая 

гас па дар ка, доб ры за ро-
бак. А пас ля та го, як я 
ажа нiў ся, прад пры ем ства 
вы дзе лi ла дом ся дзiб на га 
ты пу з усi мi вы го да мi...».

Аляк сей Гро х за да во ле ны доб рым ура джа ем бу ра коў. 
«У па раў на ннi з мi ну лым го дам па леп шы ла ся яе цук рыс-
тасць. Гэ та ад бы ло ся дзя ку ю чы ўмо вам на двор'я i та му, 
што мы кож ны год мя ня ем гiб ры ды, — тлу ма чыць ён. — 
Па кi да ем два-тры з тых, што лепш ся бе за рэ ка мен да ва лi, 
i кож ны год вы сей ва юц ца да дат ко ва яшчэ два-тры но выя 
гiб ры ды. У гэ тым го дзе ўра джай насць цук ро вых бу ра коў 
скла ла 538 ц/га».

Па ра да ва ла га лоў на га аг ра но ма сё ле та i ку ку ру за. Яе 
са бра лi на зер не 119,2 ц/га, уся го ж у гэ тым го дзе на ма ла-
цi лi ку ку ру зы 1,5 ты ся чы тон. 17 тон за плю шчы лi для кор му 
жы вё лы, ас тат няе вы су шы лi i га то выя пра даць. «Да рэ чы, 
ку ку ру за ў нас фран цуз скай се лек цыi, мы мо жам са бе 

да зво лiць куп ляць доб рыя сар ты», — 
усмi ха ец ца Аляк сей Гро х.

Ура джай насць збож жа вых куль тур 
скла ла 59 ц/га.

«Сён ня на ша гас па дар ка мае маг-
чы масць рэа лi за ваць 500 тон зер ня 
ку ку ру зы i 2000 тон збож жа — тры цi-
ка ле i яч ме ню. За пра ша ем да су пра-
цоў нiц тва, — ка жа ды рэк тар ААТ «Ня-
свiж скiя Аст роў кi» Люд мi ла Гут нiк.

З якiм прад пры ем ствам ад да юць пе ра ва гу пра ца ваць парт нё ры, дзе за ста-
юц ца ма ла дыя спе цы я лiс ты? Сак рэ та тут ня ма нi я ка га: прад пры ем ства 

па вiн на быць доб ра сум лен ным i на дзей ным, свое ча со ва ра бiць усе вы пла ты i 
пла ця жы i пра па ноў ваць доб рую зар пла ту сва iм ра бот нi кам. Ме на вi та та кiм 
з'яў ля ец ца ААТ «Ня свiж скiя Аст роў кi», раз ме шча нае ў Ня свiж скiм ра ё не.

Сён ня гас па дар ка 
мае маг чы масць 
рэа лi за ваць 500 тон
зер ня ку ку ру зы i 2000 тон
збож жа — тры цi ка ле 
i яч ме ню. За пра ша ем 
да су пра цоў нiц тва.

У 2012 го дзе 
гас па дар кай бы ло 
пра да дзе на 7794 тон 
ма ла ка, 400 тон мя са, 
17554 то ны 
цук ро вых бу ра коў, 
3316 тон збож жа.
Атры ма на вы руч кi 
45,7 млрд руб лёў. 
Рэн та бель насць 
про да жаў скла ла 34,7 %.
Пры бы так — 
18,8 млрд руб лёў.

«Ня свiж скiя Аст роў кi» — «Ня свiж скiя Аст роў кi» — 
ДОБ РА СУМ ЛЕН НЫЯ I НА ДЗЕЙ НЫЯДОБ РА СУМ ЛЕН НЫЯ I НА ДЗЕЙ НЫЯ

Ра бот нi кi на зар пла ты 
не скар дзяц ца

Ды рэк тар ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст-
ва Люд мi ла ГУТ НIК ужо больш за 30 га доў пра цуе 
ў сель скай гас па дар цы — фак тыч на ўсё сваё свя до-
мае жыц цё. Прай шла шлях ад прос та га па ля во да i 
вось ужо 11-ы год вы сту пае ў ро лi кi раў нi ка.

«Пер шы год кi ра ваць бы ло вель мi скла да на, 
ста но вi шча ў гас па дар цы бы ло цяж кае, зар пла та — 
нiз кая, — ус па мi нае Люд мi ла Ге ор гi еў на. — Да во-
дзi ла ся пра па даць на пра цы су тка мi, на ладж ваць 
дыс цып лi ну, аса бiс тым пры кла дам па каз ваць, як 
трэ ба пра ца ваць. Ка лi сам не бу дзеш пра ца ваць, 
то i нi хто не бу дзе. У вёс цы кож ны на вi да во ку, а 
да кi раў нi ка па тра ба ван нi асаб лi выя. Але прай шло 
зу сiм ма ла ча су, i лю дзi па ве ры лi но ва му кi раў нi-
ку, а праз 2-3 га ды спра вы прад пры ем ства ўжо 
пай шлi ўга ру».

Сён ня ра бот нi кi ААТ «Ня свiж скiя Аст роў кi» (да-
рэ чы, уся го ў гас па дар цы пра цу юць 210 ча ла век) 
на свае за роб кi не скар дзяц ца. Так, за 9 ме ся цаў 

гэ та га го да ся рэд нi за ро бак па прад пры ем стве склаў
4 519 000 руб лёў. Спе цы я лiс ты атрым лi ва юць больш, 
да 900 до ла раў у эк вi ва лен це за ме сяц.

Да Дня ра бот нi каў сель скай гас па-
дар кi вы да юц ца пра дук то выя на бо-
ры ра бот нi кам гас па дар кi i пен сi я-
не рам, да Но ва га го да — са лод-
кiя па да рун кi. Кож ны ах вот ны 
мо жа ад па чыць у бе ла рус кiм 
са на то рыi за па ло ву кош ту 
пу цёў кi — ас тат няе да плач-
вае прад пры ем ства. Аказ-
вае яно да па мо гу i шко ле, 
i дзi ця ча му сад ку. «Там жа 
на шы дзе цi ву чац ца», — ка-

жуць у «Ня свiж скiх 
Аст роў ках».

Ма ла ко — эк стра-кла са!
У ААТ «Ня свiж скiя Аст роў кi» не ба яц ца 

экс пе ры мен та ваць. Ме на вi та тут ад ны мi з 
пер шых у рэс пуб лi цы i пер шы мi ў Мiн скай 
воб лас цi асво i лi вы со ка тэх на ла гiч нае i на ву-
ка ё мiс тае аб ста ля ван не — па бу да ва лi ра ба ты-

за ва ную фер му. «Ця пер што ме сяц вы плач ва ем 
300 млн руб лёў крэ ды ту бан ку, i з пла ця жа мi не 

за цяг ва ем. Даў гоў у прад пры ем ства ня ма. Свое-
ча со ва пла цяц ца па да ткi, ро бяц ца ад лi чэн нi ў Фонд 

са цы яль най аба ро ны на сель нiц тва. 1,5 млрд руб лёў 
што ме сяц iдзе на зар пла ту ра бот нi кам. Ад тэр мi но вак або 

за па зы ча нас цяў па за роб ку не бы ло нi ра зу за час ма ёй пра цы», — 
ка жа ды рэк тар гас па дар кi.

Пры чы на, па якой у «Ня свiж скiх Аст роў ках» ад ва жы лi ся на на ва цыi, прос тая. «Вёс ка 
ста рэе, знай сцi да яр ку на фер му ста но вiц ца ўсё больш скла да на, i вы хад з сi ту а цыi толь кi 
адзiн — вы ка ры стан не су час ных тэх на ло гiй», — ка жа Люд мi ла Гут нiк.

Не дзi ва, што най боль шы пры бы так гас па дар цы ця пер пры но сiць 
вы твор часць ма ла ка. За 9 ме ся цаў гэ та га го да на дой ма ла ка ад 
ад ной ка ро вы скла дае 5951 кг, а на ра ба ты за ва най фер ме ў вёс цы 
Ма ка шы ўдой на ад ну ка ро ву склаў 7440 кг.

Па iм гнен на вы да дзе ных па ра мет рах якас цi ма ла ка ве ту рач 
Дзмiт рый Ва сi леў скi, якi скон чыў Вi цеб скую ве тэ ры нар ную ака дэ мiю 
i за стаў ся пра ца ваць у гас па дар цы пас ля аба вяз ко вай ад пра цоў кi, 

ро бiць за клю чэн не аб зда роўi жы-
вё лы, вы яў ляе скры тыя мас ты ты, 
iн шыя хва ро бы i свое ча со ва пры-
зна чае ля чэн не. Да рэ чы, прак-
тыч на ўсё ма ла ко, якое атрым лi-
ва ец ца тут ад ра гуль, ад па вя дае 
га тун ку «эк стра». А дак лад ней, 
кла сам «эк стра» i вы шэй шым га-
тун кам пра да дзе на 99,8% ма ла-
ка. Та вар насць яго скла ла 92%. 
Рэн та бель насць ма ла ка — 89,3% 
i пры бы так ад яго — больш за 
8 млрд руб лёў.

Па вы нi ках ра бо ты за 2011 год 
ААТ «Ня свiж скiя Аст роў кi» пры-
зна на леп шым у жы вё ла га доў лi 
Ня свiж ска га ра ё на.

Сён ня тэ ры то рыя 
прад пры ем ства скла дае 3733 га, 
сель ска гас па дар чыя ўгод дзi — 3387 га, 
у тым лi ку во ры ва — 2731 га.

ААТ «Ня свiж скiя Аст роў кi» — 
су час нае сель ска гас па дар чае прад пры ем ства, 
якое спе цы я лi зу ец ца ў жы вё ла га доў лi 
на вы твор час цi ма ла ка i мя са буй ной 
ра га тай жы вё лы, у рас лi на вод стве — 
на вы рошч ван нi цук ро вых бу ра коў, 
збож жа вых i зер не ба бо вых куль тур. Ас тат нiя 
пло шчы пад па рад ка ва ны кор ма вы твор час цi.

У ад па вед нас цi з Дзяр жаў най пра гра май 
ад ра джэн ня вёс кi ў 2010 го дзе тут бы ло за-
вер ша на бу даў нiц тва аг ра га рад ка Аст роў кi. 
У iм па бу да ва на 78 да моў ся дзiб на га ты пу, 
дом куль ту ры, бiб лi я тэ ка, шко ла на 320 вуч-
няў, дзi ця чы сад-яс лi, ура чэб ная ам бу ла то рыя 
на 25 на вед ван няў у зме ну, ад дзя лен не су вя-
зi, комп лекс на-пры ём ны пункт, гра мад ская 
лаз ня на 20 мес цаў, 5 крам.

Ма ец ца тут i па ста ян на дзей ная пра ва слаў-
ная царк ва ў го нар Вя лi ка па кут нi ка Ге ор гiя 
Пе ра мож цы, па бу да ва ная ў 1844 го дзе. Яна 
з'яў ля ец ца пом нi кам ба роч най ар хi тэк ту ры.

Кам бай нер Ге надзь ДЭ КО ЛА, га лоў ны аг ра ном Аляк сей ГРОХ, 
ва дзi цель Вi таль ПА ШКЕ ВIЧ.

Ве тэ ры нар ны ўрач 
Дзмiт рый ВА СI ЛЕЎ СКI.

— У гэ тых по лi эты ле на вых ру ка-
вах за хоў ва ец ца плю шча нае зер не 
ку ку ру зы, — тлу ма чыць аг ра ном-
на сен ня вод Га лi на ГУ ДЫ НА.

Апе ра тар Аляк сей ЯС КЕ ВIЧ пра вя рае га тоў насць 
аб ста ля ван ня для ра ба ты за ва най дой кi ка роў.

У та кiх пра стор ных, свет лых па мяш кан нях У та кiх пра стор ных, свет лых па мяш кан нях 
утрым лi ва ец ца ста так буй на ра га тай жы вё лы.утрым лi ва ец ца ста так буй на ра га тай жы вё лы.

У гас па дар цы ма ец ца 
7 жы вё ла га доў чых фер маў, 
ад на з якiх ра ба ты за ва на, 
ёсць ра монт ная май стэр ня, 
га ра жы, пi ла ра ма, 
ве тэ ры нар ная ап тэ ка, 
8 склад скiх па мяш кан няў. 
На жы вё ла га доў чых фер мах 
утрым лi ва ец ца 3100 га лоў 
буй ной ра га тай жы вё лы, 
з iх 1025 ка роў.

На па лет ках гас па дар кi На па лет ках гас па дар кi 
пра цуе су час ная энер га на сы ча ная тэх нi ка. пра цуе су час ная энер га на сы ча ная тэх нi ка. 
Гэ ты зды мак быў зроб ле ны ў апош нiя днi Гэ ты зды мак быў зроб ле ны ў апош нiя днi 

ўбор кi ку ку ру зы.ўбор кi ку ку ру зы.

Святлана БУСЬКО, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА. УНП 600032196

Жы ха ры вё сак Ка ра лё ва Сла ба да і Мі хай лаў ка Мі ка лай СО ДЗЕЛЬ 
і яго дач ка На тал ля МАК СІ МА ВА (на фо та здым ку) шмат га доў ад да на 
пра цу юць ў жы вё ла га доў чым сек та ры прад пры ем ства «Мі хай лаў-
скае-Аг ра» — ад на го з леп шых сель гас прад пры ем стваў па вы твор-
час ці ма ла ка ў Свет ла гор скім ра ё не. Што дзень «Мі хай лаў скае-Аг ра» 
па стаў ляе на Ка лін ка віц кі ма лоч ны за вод па 15 тон ма ла ка, з яко га 
90 пра цэн таў ідзе га тун кам «эк стра». На тал ля Мі  ка ла еў на ўзна чаль-

вае вя лі кі комп лекс, на якім утрым лі ва ец ца 720 га лоў дой на га стат ка 
і 300 га лоў ма лад ня ку буй ной ра га тай жы вё лы. А Мі ка лай Ге ор гі е-
ві ч ужо двац ца ты год, як пра цуе на па са дзе га лоў на га заа тэх ні ка. 
Не ўза ба ве фронт ра бот Мі ка лая Со дзе ля знач на па вя лі чыц ца, бо 
да ся мі жы вё ла га доў чых фер маў да ба віц ца но вы да іль на-ма лоч ны 
блок на 400 ра гуль.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

У сто лін скай вёс цы Рэ мель што год 
на ра джа ец ца не менш за 20 дзя цей. 
А вось дзі ця ча га сад ка да апош ня га 
ча су не бы ло, да школь ні каў трэ ба бы-
ло пад во зіць у ін шыя сад кі аль бо на-
огул па кі даць до ма. Бу даў ніц тва тут 
дзі ця чай да школь най уста но вы бы ло 
пра ду гле джа на яшчэ пры за цвяр джэн-
ні пра гра мы раз віц ця Пры пяц ка га Па-
лес ся. І вось на пры кан цы мі ну ла га го-
да ў вёс ку прый шлі бу даў ні кі. Дзі ця чы 
са док, уз ве дзе ны па ты па вым пра ек-
це, раз лі ча ны на 75 мес цаў.

За гад чы ца но вай уста но вы Тац ця на Ма-
роз ка жа, што вяс ко вы са док ця пер не прос-
та мес ца, дзе дзе ці ба вяць час, атрым лі ва-
юць стан дарт ныя вы ха ван не і аду ка цыю. 
Рэ мель скі яс лі-сад мае ўсе ўмо вы для якас-
най да школь най аду ка цыі і раз віц ця дзя-
цей. Тут аб ста ля ва ны кам п'ю тар ны клас, 
ёсць спар тыў ная і му зыч ная за лы, па кой 

для дзі ця чай твор час ці. Вя лі кае зна чэн не, 
без умоў на, мае хар чо вы блок з су час ным 
аб ста ля ван нем і та кая ж праль ня.

Аб лас но му бюд жэ ту бу доў ля абы шла ся 
ў 26,3 міль яр да руб лёў. Пад час ура чыс та га 
ад крыц ця но ва га аб' ек та аду ка цыі стар шы-
ня абл вы кан ка ма Кан стан цін СУ МАР пад-
крэс ліў, што пра гра ма ад ра джэн ня і раз віц-
ця вёс кі, якая ажыц цяў ля ец ца ў рэс пуб лі цы, 
да зва ляе ства рыць год ныя ўмо вы жыц ця 
ў глы бін цы. Сён ня на Сто лін шчы не вост ра 
ста іць пы тан не з мес ца мі для да школь ні-
каў у вёс цы Ка ро ці чы і Да выд-Га рад ку. Тут 
у блі жэй шыя два-тры га ды так са ма бу дуць 
уз ве дзе ны но выя дзі ця чыя да школь ныя 
ўста но вы.

А ў су сед ніх Аль ша нах дня мі ад кры лі 
фіз куль тур на-азда раў лен чы комп лекс. Гэ-
ты аб' ект уз ве дзе ны па да ру чэн ні Прэ зі дэн-
та РБ. Ле таш няй вяс ной кі раў нік дзяр жа вы 
быў у Аль ша нах, та ды і па абя цаў мес ці чам, 
што ў іх вёс цы па бу ду юць доб рую за лу, дзе 

мож на бу дзе пад трым лі ваць фор му да рос-
лым і дзе змо гуць трэ ні ра вац ца дзе ці.

Трэ нер Аляк сей Дзям ко не ўтой вае свай-
го за да валь нен ня, ка жа, што каў чу ка вае 
ня мец кае па крыц цё гуль ня вых за лаў як раз 
спры яе па-са праўд на му пра фе сій ным трэ-
ні роў кам. Як рас ка заў на чаль нік ад дзе ла 
аду ка цыі, спор ту і ту рыз му Сто лін ска га 
рай вы кан ка ма Аляк сандр ВЯ ЧОР КА, мяс-
цо вая дзі ця чая фут боль ная ка ман да да стой-
на прад стаў ляе Брэст чы ну на рэс пуб лі кан-
скіх спа бор ніц твах. Але ра ней аль шан скія 
спарт сме ны трэ ні ра ва лі ся ў Да выд-Га рад ку, 
а ця пер яны змо гуць ра біць гэ та до ма. Но вы 
фіз куль тур ны комп лекс уклю чае ў ся бе ва-
лей боль на-бас кет боль ную за лу 18х30 мет-
раў, за лу для гуль ні ў мі ні-фут бол 18х30 мет-
раў, а так са ма трэ на жор ную за лу. Аб ста-
ля ва ны цу доў ныя раз дзя валь ні і ду ша выя. 
По бач з комп лек сам раз ме шча ны тэ ніс ны 
корт і лет няя фут боль ная пля цоў ка.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Да рэ чы, у хут кім ча се брас лаў скае прад-
пры ем ства ста не са ма стой ным, і для гэ та га 
ёсць пры чы ны, бо ство ра нае прад пры ем-
ства — фак тыч на но вае, з са мым су час ным 
аб ста ля ван нем. 

З'я ві ла ся ка ля 100 пра цоў ных мес цаў, 
лю дзі ўжо за раб ля юць у ся рэд нім па 5 міль-
ё наў руб лёў у ме сяц, і многія ха це лі б сю ды 
пра ца ўлад ка вац ца. Пры бы так ад рэа лі за цыі 
сы роў у вы ні ку рэ кан струк цыі па вя лі чыц ца 
ў 33 ра зы і да сяг не 33 міль яр даў руб лёў.

Ура чыс тае ад крыц цё фі лі яла ад бы ло ся 
з удзе лам стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан-
ка ма Аляк санд ра КО СІН ЦА. Гу бер на тар, 
трэ ба ска заць, здзі віў лю дзей, якія прый шлі 
па гля дзець, як ад кры ва ец ца прад пры ем ства: 
ён рас па ра дзіў ся ўсіх, хто са браў ся на ву лі цы, 
па час та ваць сы рам ды яшчэ і з гар ба тай.

— Трэ ба, каб у лю дзей бы ло па чуц цё го на ру 
за ўсё, што тут ство ра на. На гэ тым мес цы ста-
яў ста ры бу ды нак фі лі яла Глы боц ка га ма ла ка-
за во да, на якім у су ткі вы раб ля лі ка ля 2 тон 
сы роў, а ця пер — пры клад на ў шэсць ра зоў 
больш, — па тлу ма чыў гу бер на тар. — А ха це лі 

ж ку піць гэ ты бу ды нак — уся го за ад ну ба за-
вую ве лі чы ню. І не факт, што по тым пра вя лі б 
рэ кан струк цыю. Але Прэ зі дэнт пад тры маў іні-
цы я ты ву абл вы кан ка ма — па бу да ваць но вае 
прад пры ем ства. У рэ кан струк цыю ўкла лі ка ля 
230 міль яр даў руб лёў, і гэ та па він на знач на 
па леп шыць эка на міч ны эфект. Ся рэд няя зар-
пла та тут бу дзе ка ля 7 міль ё наў руб лёў у ме-
сяц, — па абя цаў Аляк сандр Ко сі нец.

Ка ля 80% сыр най пра дук цыі бу дзе ад-
праў ля ец ца на экс парт, што свед чыць аб яе 
кан ку рэн та здоль нас ці. Аку пяц ца ін вес ты цыі 
ў прад пры ем ства дзесь ці за 5 га доў.

— У 2005 го дзе брас лаў скія сы ры атры ма-
лі сер ты фі ка цыю ў Ра сіі. Сён ня дзя ку ю чы но-
вай тэх на ло гіі глы бі ня пе ра пра цоў кі сы ра ві ны 
да сяг не тут ка ля 100 пра цэн таў, — ад зна чыў 
Ва ле рый ДУ ЛІН СКІ, ге не раль ны ды рэк-
тар Глы боц ка га ма лоч на-кан сер ва ва га 
кам бі на та.

Пра дук цыя вы раб ля ец ца пад ганд лё вай 
мар кай «Аляк санд раў скія сы ры». Ця пер прад-
пры ем ства ў рай цэнт ры ні чым не ад роз ні ва ец-
ца ад ана ла гіч ных — са мых леп шых — у Еў ра-

са ю зе. Бліз касць Брас ла ва да мя жы з Лат ві яй 
і Літ вой у перс пек ты ве да зво ліць на ла дзіць 
экс парт сы ру ў гэ тыя і ін шыя кра і ны.

Без умоў на, каб ста біль на пра ца ваць, 
не аб ход на свое ча со ва і ў поў ным аб' ёме за-
бяс печ ваць прад пры ем ства ма ла ком: спат-
рэ біц ца што дня 120 тон, а ў цёп лы час го да 
яшчэ больш — да 150 тон у су ткі. Та му рай-
вы кан ка му прый дзец ца сур' ёз на па пра ца-
ваць над ма дэр ні за цы яй сы ра він най зо ны: 
ма дэр ні за ваць фер мы, за бяс пе чыць жы вё лу 
ад па вед ны мі кар ма мі і гэ так да лей.

На Ві цеб шчы не за вяр ша ец ца ма дэр ні за-
цыя і Па стаў ска га сыр за во да, дзе бу дуць 
вы раб ляць што дня пры бліз на 20 тон сы роў. 
Па спя хо ва дзей ні чае Верх ня дзвін скі за вод. 
Спе цы я ліс ты ўпэў не ны, што кан ку рэн цыі па-
між сыр за во да мі не бу дзе, бо яны вы пус ка-
юць роз ныя ві ды сы роў, якія ка рыс та юц ца 
вя лі кім по пы там.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Брас лаў — Ві цебск

�

Жы вё ла во ды з Мі хай лаў кі

Па ва жа ныя ка ле гі, ша ноў ныя сяб ры!
Ад ду шы він шу ем вас з на ды хо дзя чым Днём ра бот ні ка сель скай гас па дар кі і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці! Не здар ма гэ тае 

свя та ад зна ча ец ца во сен ню, ка лі са бра ны ўра джай і пад вод зяц ца вы ні кі сель ска гас па дар ча га го да. А доб рыя вы ні кі за ле жаць ад 
пра цы кож на га ра бот ні ка і на ла джа на га ме ха ніз ма су пра цоў ніц тва ка ман ды кож на га прад пры ем ства. Та му зы чым усім 
плён най, вы ні ко вай пра цы ў ка лек ты вах, кож ны з якіх уяў ляе са бой адзі ную ка ман ду.

Усім пра цаў ні кам — аг ра ры ям і пе ра пра цоў шчы кам — зы чым зда роўя, ап ты міз му, шчас ця і даб ра бы ту ў сем' ях, а прад-
пры ем ствам — эка на міч най ста біль нас ці, ажыц цяў лен ня са мых сме лых за ду мак і пра ек таў.

Ад мі ніст ра цыя і праф са юз ны ка мі тэт ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Га ра дзей скі цук ро вы кам бі нат».

Для ма лых і для да рос лых

Спецвыпуск да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі 
і перапрацоўчай прамысловасці

Зямлі надзейная апора

СВЯ ТА СА СМА КАМ… СЫ РУ
У Брас ла ве днямі ад бы ла ся доў га ча ка ная па дзея:

пас ля рэ кан струк цыі ад крыў ся фі лі ял ААТ «Глы боц кі ма лоч на-кан сер ва вы кам бі нат» па вы ра бе сы роў

На свае во чы На свае во чы   ��

УНП 600031529 


