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Парадуемся разам
"Чырвоная звязда" і яе юнкор –

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Начался пастбищный период. В целом по району производство молока возросло и составило 104 

процента к январю-апрелю минувшего года (плюс 1179 тонн). Но показатели в разных хозяйствах зна-
чительно отличаются. Если  СПК «Агро-Мотоль» плюсует на 420 тонн,  СПК «Снитово-Агро» - на 267,  СПК 
«Ополь-Агро» - на 159, то  СПК «Октябрь-Агро», «Заря-Агро» и «Горбаха-Агро» сминусовали, соответст-
венно, на 152, 69 и 30 тонн.

Основным показателем, характеризующим эффективность работы молочной отрасли, являются 
надои на корову. За четыре месяца в целом по району получено по 1816 килограммов молока от каждой 
буренки (плюс 16 килограммов к соответствующему периоду 2010 года). Приличный рост надоев на-
блюдается в СПК «Агро-Мотоль» (+293), «Снитово-Агро» (+116), «Достоево» (+103), «Ополь-Агро» (+95) 
и ЧУП «Молодово-Агро» (+84). В лучшую сторону выделяется СПК «Достоево», где от каждой головы 
дойного стада с начала года получено по 2506 килограммов, причем, 76,4 процента его реализовано 
сортом «экстра».

Правда, апрель несколько огорчил. В плюсе по сравнению с этим же месяцем 2010 года оказались 
только шесть хозяйств: СПК «Снитово-Агро», «Машеровский», «Достоево», «Агро-Мотоль», «Ополь-

Агро» и УКСП «Совхоз им. И.А.Поливко». 
Остальные десять сминусовали, что ска-
залось и на районном показателе. Он ниже 
прошлогоднего апреля на 11 килограм-
мов.

Выращивание скота в живом весе по 
району увеличилось на 340 тонн, наблю-
дается тенденция роста и среднесуточных 
привесов.

К сожалению, есть проблемы с вос-
производством стада. Их надо решать 
безотлагательно, поскольку от работы 
специалистов этого направления зависит 
будущее всей животноводческой отрасли.               

Василий Жушма.

ИНФОРМАЦИЯ
о работе животноводов сельхозорганизаций 

района за январь-апрель 2011 года
Первая колонка цифр – производство молока (в тоннах); вторая – плюс-ми-

нус к соответствующему периоду 2010 года; третья – средний удой на корову (в 
килограммах); четвертая – плюс-минус к соответствующему периоду минувшего 
года; пятая – реализовано молока сортом «экстра» (в процентах); шестая – реа-
лизовано молока высшим сортом (в процентах); седьмая – производство мяса в 
живом весе (в тоннах); восьмая – плюс-минус к соответствующему периоду 2010 
года; девятая – среднесуточный привес КРС (в граммах); десятая –плюс-минус к 
соответствующему периоду 2010 года.

 «Агро-Мотоль» 3017 420 2389 293 51,3 43,2 240 33 786 105
«Ляховичское-Агро» 2558 39 1699 -79 45,2 37,7 290 36 765 82
«Молодово-Агро» 2395 -19 2401 84 92,1 4 240 27 780 93
«Снитово-Агро» 2296 267 2113 116  -         48 179 1 671 41
«Достоево» 2009 103 2506 56 76,4 20,3 181 16 739 95
«Бакуново» 1925 123 1971 -12 47,2 27,5 174 -8 654 -54
«Ополь-Агро» 1592 159 1795 95     -     89,4 149 -12 577 -57
«Машеровский» 1580 69 1750 64     -     90,5 166 2 700 32
«Приясельдный» 1513 -9 1593 -157 - 99,6 128 10 609 92
«Боровица» 1460 87 1244 56     -     16,6 127 -21 500 -6
«Заря-Агро» 1457 -69 1538 -156    -     48,9 106 -13 564 -21
«Горбаха-Агро» 1391 -30 1596 -50     -     48,1 150 4 606 48
«Бродница» 1357 22 1674 -46    -      65,1 154 1 659 -47
«Дружиловичи» 1180 70 1859 24 22,2 44,9 100 -0,7 676 30
«С-з им. Поливко» 900 87 1382 38     -     85 126 19 651    -
«Октябрь-Агро» 777 -152 1224 -170    -     22,8 74 -21 500 19
«Дрогичинский 
ККЗ» 1842 263      -         -       -             -       -       -        -       -

Всего по району: 27414 1170 1816 16 31,3 46,4 4531 340 669 40

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка заклікае прыватны бізнес 
да большай актыўнасці. У той жа час 
і мясцовыя ўлады павінны больш 
энергічна прыцягваць прадпрымальнікаў 
да інвесціравання ў новыя вытворчасці. 
Аб гэтым ішла размова 10 мая ў час 
рабочай паездкі кіраўніка дзяржавы 
ў Мінскую вобласць, паведамілі  ў 
прэс-службе беларускага лідара.

У цэнтры ўвагі Прэзідэнта знаходзіліся 
пытанні развіцця прамысловых прадпрыем-
стваў з замежным капіталам, прыцягнення 
замежных інвестыцый, імпартазамяшчэння, 
вытворчасці экспартаарыентаванай прадук-
цыі з выкарыстаннем мясцовай сыравіны.

Аляксандр Лукашэнка закрануў і пы-
танне работы Савета па развіццю прадпры-
мальніцтва ў Беларусі. Прэзідэнт заявіў аб 
намеры перагледзець яго дзейнасць. "Я 
вельмі сур'ёзна думаю, як мадэрнізаваць Са-
вет па прадпрымальніцтву, які працуе вельмі 
дрэнна", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ў 
склад савета неабходна ўключаць людзей, 
якія ўжо замацаваліся ў бізнесе. "Прадпры-
мальнікі павінны выказваць альтэрнатыўны 
чыноўніцкаму пункт гледжання па пытаннях 
развіцця прадпрымальніцтва, адстойваць 
карпаратыўныя інтарэсы, а не лабіраваць вы-
ключна інтарэсы сваіх фірм", - сказаў кіраўнік 
дзяржавы.

У той жа час Аляксандр Лукашэнка чакае 
ад прыватнага бізнесу больш актыўнага ўдзе-
лу ў эканамічным жыцці краіны.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка ставіць задачу развіцця вёсак 
з захаваннем іх самабытнасці. Аб гэтым 

ішла размова 11 мая ў час наведвання 
кіраўніком дзяржавы населенага пункта 

Хімы Аршанскага раёна. 
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ў вёс-

ках неабходна ствараць вытворчую базу для 
занятасці людзей, але пры гэтым не трэба 
ператвараць вёскі ў гарады. "Трэба адра- 
джаць вёску, каб людзям было зручна", - ска-
заў ён.


На тэрыторыі школ неабходна абмежа-
ваць доступ пабочных людзей. 

Такое меркаванне выказаў старшыня 
Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў 
па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-
тэхнічнаму прагрэсу Уладзімір Здановіч. У 
Брэсцкай вобласці ён працуе ў складзе групы 
дзяржорганаў, якія ажыццяўляюць маніто-
рынг забеспячэння бяспекі ва ўстановах аду-
кацыі.

Паводле яго слоў, маніторынгавыя групы 
былі створаны пасля тэракта ў мінскім метро. 
Іх галоўная задача - аналіз сітуацыі ў адука-
цыйных установах па забеспячэнню бяспекі. 

БЕЛТа.

Сёлетні май не проста падараваў 
красаванне прыродзе і ўсяму 
жывому, ён яшчэ стаў часам 
росквіту журналісцкіх талентаў 
Берасцейшчыны, што заявілі пра сябе 
па сканчэнні тыдня пасля святкавання 
Дня друку. У чацвер, 12 мая, у Брэсцкім 
грамадска-культурным цэнтры 
падведзены вынікі штогадовага 
спаборніцтва сярод рэдакцый 
абласных, аб’яднаных, гарадскіх і 
раённых газет Брэстчыны, студый 
радыё і тэлебачання, а таксама 
прафесійных журналістаў.

У калектыва нашай (а яшчэ лепей бу-
дзе сказаць – вашай) рэдакцыі – трай-
ная нагода парадавацца. Так, менавіта 
“Чырвоная звязда” па выніках работы за 
2010 год прызнана лепшай сярод раён-
ных і гарадскіх газет вобласці, а яе юны 
карэспандэнт прызнаны лепшым юнко-
рам. Гэта вядомая чытачам Дар’я Гарбац-
кая, вучаніца 11 класа Адрыжынскай САШ. 
І яна, і галоўны рэдактар “ЧЗ” атрымалі 
прэстыжныя дыпломы з рук кіраўніка во-
бласці Канстанціна Андрэевіча Сумара. У 
сваю чаргу, загадчык аддзела рэкламы На- 
дзея Іванаўна Маліч атрымала Ганаро-

вую грамату з рук начальніка галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы аблвыкан-
кама Аляксандра Аляксандравіча Цыраль-
чука.

Выступаючы перад удзельнікамі ўра-
чыстасці, старшыня абласнога выканаўчага 
камітэта К.А.Сумар падкрэсліў выключна 
важную ролю сродкаў масавай інфармацыі 
ў жыццядзейнасці краіны ў цэлым і вобласці 
ў прыватнасці, высока ацаніў іх працу, вы-
казаў канкрэтныя парады і пажаданні прад-
стаўнікам мас-медыя рэгіёна, у руках якіх 
галоўны сродак уздзеяння на грамадства 
– слова.

Яркай, насычанай была ўся праграма 
гэтага адметнага для вобласці мерапрыем-
ства. Папярэднічаў яму прагляд багатай вы-
ставы, прысвечанай развіццю журналістыкі 
Брэстчыны. Адразу ж пасля цырымоніі ўзна-
гароджання камерны аркестр абласной 
філармоніі і вакальны ансамбль "Крэсіва" 
падарылі прысутным выдатны канцэрт.

Завяршылася ўрачыстасць наведван-
нем мемарыяльнага комплекса “Брэсцкая 
крэпасць-герой”, дзе была наладжана су-
стрэча з кампетэнтным журы спаборніцтва, 
а таксама адбылося ўскладанне кветак да 
Вечнага агню .

Натуральна, перамога гэтая належыць 
не толькі калектыву рэдакцыі, але і тым, хто 
спрычыніўся да яе. А гэта, перш за ўсё, нашы 
заснавальнікі – раённы выканаўчы камітэт і 
раённы Савет дэпутатаў, пошта, “Белсаюз-
друк”, райпо і прыватныя прадпрыемствы, 
у гандлёвых кропках якіх рэалізуецца газе-
та, нашы чытачы, якіх становіцца ўсё болей 
і болей… Атрымліваецца, што ўвесь раён. 
Вялікі дзякуй усім ад рэдакцыйнага калек-
тыву.

Варта падкрэсліць і яшчэ адну адмет-
насць падзеі: “Чырвоная звязда” ўжо другі 
раз за апошнія тры гады выходзіць пера-
можцай згаданага спаборніцтва. Першы 
аналагічны Дыплом ёй быў уручаны ў 2009 
годзе ў Пружанах. 

аліна аЛЯКСаНДРаВа.
НА ЗДЫМКАХ: калектыў рэдакцыі 

з заслужанай узнагародай; лепшы юн-
кор вобласці 2010 года Дар’я Гарбацкая 
падчас прагляду выставы ў ГКЦ.

лепшыя ў вобласці
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Наш рейд
У Беларусі зроблены яшчэ адзін 
крок па шляху лібералізацыі 
ўмоў аплаты працы для суб'ектаў 
прадпрымальніцкай дзейнасці. 
Аб гэтым паведаміла 10 мая 
журналістам начальнік галоўнага 
ўпраўлення працы і заработнай платы 
Міністэрства працы і сацыяльнай 
абароны Ірына Казліцінава, 
каменціруючы ўказ Прэзідэнта 
нумар 181 "Аб некаторых мерах 
па ўдасканаленню дзяржаўнага 
рэгулявання ў галіне аплаты працы". 

Указ кіраўніка дзяржавы прыняты ў 
мэтах рэалізацыі палажэнняў Дырэктывы 
нумар 4, якая вызначыла новыя падыхо-
ды да дзяржаўнага рэгулявання ў галіне 
аплаты працы для суб'ектаў прадпры-
мальніцкай дзейнасці.

Паводле слоў Ірыны Казліцінавай, 
галоўная навацыя – наданне Адзінай та-
рыфнай сетцы (АТС) рэкамендацыйнага 
характару. 

"З 1 чэрвеня бягучага года наймальнік 
будзе самастойна прымаць рашэнне аб 
выбары сістэм аплаты працы, - растлу-
мачыла прадстаўнік міністэрства. - Най-
мальнік можа па-ранейшаму грунтавацца 
на АТС або не прымяняць яе. Гэта зна-
чыць, любая сістэма аплаты працы будзе 
прымальная і будзе адпавядаць закана-
даўству". 

Яшчэ адна норма ўказа датычыцца 
ўключэння ў затраты стымулюючых вы-
плат (прэміі, надбаўкі). Як вядома, да 
апошняга часу існаваў адпаведны нарма-
тыў, прадугледжаны дэкрэтам нумар 2 (80 
працэнтаў тарыфнай часткі заработнай 
платы). "Указам нумар 181 гэты нарматыў 
адменены (за выключэннем арганізацый-
манапалістаў, дзе цэнаўтварэнне рэгу-
люецца дзяржавай), - падкрэсліла Ірына 
Казліцінава. - Усе наймальнікі, акрамя 
манапалістаў, цяпер маюць права сама-
стойна прымаць рашэнне, колькі сродкаў 
накіроўваць на стымулюючыя выплаты".

На думку спецыяліста, гэта даволі 
значна, паколькі дае магчымасць най-
мальнікам прымяняць больш гібкія сістэмы 
аплаты працы, накіраваныя на павышэнне 
прадукцыйнасці, эфектыўнасці, якасці 
працы, стымуляванне ініцыятыўнасці ра-
ботніка, яго прадпрымальнасці.

Указ уступае ў дзеянне з 1 чэрвеня 
2011 года.


Беларусь запусціла нацыянальную 

сістэму анлайн-браніравання. 
Аб гэтым паведаміў намеснік 

дырэктара па развіццю бізнесу 
кампаніі-распрацоўшчыка 

"Джэнерэйшн-Пі Кансалтынг" 
(рэзідэнта Парку высокіх тэхналогій) 

Аляксей Гламазда.
Цяпер праз нацыянальны атэльны кан-

салідатар даступна амаль 40 беларускіх 
атэляў. Забраніраваць гасцінічныя апар-
таменты можна праз афіцыйны партал 
Беларусі Belarus.by (раздзел "Турызм") 
і партал Нацыянальнага агенцтва па ту-
рызму, з якімі інтэгравана нацыянальная 
сістэма анлайн-браніравання.

     БЕЛТа.

Оздоровление будет безопасным
Считанные дни остались до наступле-

ния лета, когда начнутся школьные кани-
кулы - самое время отдохнуть, набраться 
сил перед очередным походом в страну 
знаний. И у наших детишек есть прекрас-
ная возможность оздоровиться, привести 
свой организм в порядок. 

В районе принимаются все меры для 
того, чтобы оздоровление школьников 
происходило под патронажем взрослых, 
организованно и целенаправленно. На 
первом этапе каникул в каждой школе бу-
дут действовать оздоровительные лагеря. 
Всего их создается 37. Отдохнут и попра-
вят здоровье в них 2110 учащихся. Из них 
660 – в 18 дневных, 140 – в палаточных де-
вятидневных, 260 – в профильных девяти-
дневных, 1050 – в лагерях с дневным пре-
быванием. Как всегда, основным центром 
отдыха и оздоровления школьников будет 
лагерь «Бригантина».

На сегодняшний день эти лагеря уже 
оснащены всем необходимым. Комисси-
онная проверка показала, что до полной 
готовности недостает только отдельных 
мелочей, которые будут устранены нака-
нуне заездов и заселения детей. Практи-
чески определены и кадры, которые будут 
работать с ребятами.

Естественно, очень серьезное внима-
ние уделяется обеспечению безопасности 
учащихся, которые будут охвачены оздо-
ровлением. Поэтому комиссия придирчи-
во проверяла буквально все мелочи, тре-
бовала устранения недостатков на месте. 

Наш рейд, к слову, носил специфиче-
ский характер: тщательнейшей проверке 
было подвержено все электротехниче-
ское хозяйство. 5 мая мы посетили буду-
щие лагеря в Одрижинской, Мохровской 
и Хомичевской школах, а также флагман  
школьного отдыха в районе – «Бриганти-
ну». Общее впечатление – положитель-
ное: повсеместно отлажено оборудование 
столовых, проверена на сопротивление 
изоляции электропроводка, выделены от-
ветственные за эксплуатацию всего энер-
гохозяйства. Осталось устранить мелкие 
недочеты: восстановить закрашенные при 
ремонте предупредительные, информа-
ционные знаки у рубильников, розеток, 
закрыть последние специальными заглуш-
ками в помещениях, где будут размещать-
ся дети. Поэтому члены рейдовой бригады 
основной упор делали на профилактиче-
ские беседы с руководителями школ, их 
заместителями по хозяйственной части, 
персоналом пищеблоков.

Особый разговор – о «Бригантине». 
Буквально в прошлом году завершена 
ее реконструкция, в ходе которой заме-

нены проводка, розетки, выключатели, 
различные разъемы, во всех помещениях 
установлены кондиционеры, пищеблок 
оснащен самым современным оборудо-
ванием, построен гигиенический корпус, 
благоустроена территория с рационали-
зацией ночного освещения… Остается 
лишь правильно эксплуатировать это хо-
зяйство, содержать его в полном поряд-
ке. Подчеркнем, что все это организовано 
на высоком уровне, в чем несомненная 
заслуга начальника лагеря Степана Анд-
реевича Минюка. Есть уверенность, что и 
нынешний сезон оздоровления пройдет 
также организованно и беспроблемно, как 
и прошлогодний.

А в заключение еще раз напомню, 
что эксплуатация всего энергетического 
оборудования и приборов должна вес-
тись крайне внимательно, с соблюдением 
правил безопасности. И тогда, отправляя 
детей на отдых, родители будут спокой-
ны, что пребывание в лагерях принесет им 
только пользу.

РЕйДоВаЯ БРигаДа:
а.гЕРЛиЧКо,

инженер отдела образования, 
ответственный за электрохозяйство;

и.гРЕЧКо,
инспектор «Энергонадзора»;

В.Жушма,
корреспондент райгазеты 

«Чырвоная звязда».   

Дороги ремонтируются, 
фонари вспыхнули 

Несколько лет жители поселка санатория 
«Алеся» добивались благоустройства подъезда 
к их домам от соседней асфальтированной до-
роги. Всего каких-то 300–400 метров отделяет 
их от желанной трассы, но проезжать по этой 
лесной извилистой дорожке всегда было про-
блемой. Особенно после дождей, когда она 
превращалась в сплошную лужу. И вот пробле-
ма решена: в бюджете Бродницкого сельиспол-
кома появились деньги — и на благоустройст-
во злополучного подъезда направлено около 
четырех миллионов рублей. Заказ оперативно 
выполнили работники Ивановского ДРСУ-139, 
которые завезли из оговского карьера гравий 
и разровняли его. Запланировано покрыть до-
рожное полотно щебнем.

Налажено в деревне Завышье и ночное 
уличное освещение. Старые, прогнившие и от-
служившие свой век фонари заменены на но-
вые, более экономные. Председатель Брод-
ницкого сельисполкома Николай Иванович 
Гордейчук сообщил в редакцию, что приняты 
меры и по обустройству подъездов ко всем 
кладбищам. И в первую очередь, в деревне Юх-
новичи, где машины и тракторы, подвозящие 
на местную ферму различные грузы, так разби-
ли дорогу, что пройти по ней было трудно.

Василий оЗЕРНЫй. 

Добрые вести

Где купить талончик 
на проезд? 

Бывая в других городах, 
заметила, что там, как гово-
рят, на каждом углу можно 
приобрести талончик на про-
езд в городском транспорте. 
Возникает вопрос: а почему 
бы не сделать такие удобства у 
нас в Иваново? К примеру, ис-
пользовать для продажи киос-
ки «Белсоюзпечати»? 

Л.Масюк, г. Иваново.

Предложение вызвало ин-
терес и у работников редакции, 
ведь все мы довольно часто 
пользуемся услугами городского 
транспорта.

Вот как отреагировала на 
вопрос начальник Ивановского 
филиала ОАО «Пинский авто-
бусный парк» Ольга Даниловна 
КУХАРчУК:

- Конечно же, было бы непло-
хо, чтобы и в нашем городе везде 
продавались талоны на проезд. 
Но для того, чтобы желаемое ста-
ло реальностью, необходимо со 
всеми заключить договоры. Мы 

считаем, что в этом нет острой 
необходимости. У филиала авто-
парка уже есть соответствующий 
договор с районным отделением 
почтовой связи, поэтому талоны 
на проезд можно приобрести во 
всех его городских отделениях, в 
кассах автостанции, у водителей 
городских автобусов. Учитывая, 
что наш город сравнительно не-
большой, полагаем, этого доста-
точно.

Вам нужна 
газонокосилка?

С каждым днем теплеет 
на улице. Вся растительность  
тянется к солнышку. Во дворе 
очень быстро растет травка. 
Где в нашем городе можно вы-
писать газонокосилку? 

Т. Ваврук, 
жительница райцентра.

- Желающие воспользоваться 
такой услугой пусть обращаются 
непосредственно к нам, в жилищ-
но-коммунальное предприятие, 
расположенное по улице Строи-
телей, 9, - поясняет начальник 

отдела КУМПП ЖКХ по работе 
с обращениями граждан Оль-
га Леонидовна НАУМчИК. – За 
выкошенный 1 квадратный метр 
площади придется заплатить 130 
рублей. Проконсультироваться 
можно по телефону 2-55-81.

И отдохнуть, и 
порыбачить хочется

Лето, как известно, люби-
мая пора отдыха и отпусков. 
Хотелось бы знать, на каких 
водоемах в районе можно хо-
рошо отдохнуть и в удовольст-
вие порыбачить?

В.Войтович, д. Новые Кленки.

Уважаемый Виктор Петро-
вич, полагая, что заданный Вами 
вопрос волнует и других наших 
читателей, мы обратились в две 
соответствующие службы и полу-
чили конкретные ответы.

Вот что нам сообщил на-
чальник инспекции природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Геннадий Алексее-
вич ЕЛЕЦ:

- На Ивановщине можно пре-
красно отдохнуть на озерах Муль-
ное (Тышковичи), Песчаное (Од-
рижин), Мотольское (Мотоль), 
Завышанское, водохранилищах 
деревень Лясковичи и Лядовичи, 
некоторых других водоемах. А вот 
ловить рыбу разрешено только 
после 20 мая, причем, строго со-
блюдая все установленные пра-
вила ловли.

- Всего в районе насчиты-
вается 32 водоема, -  дополняет 
главный специалист управле-
ния сельского хозяйства и про-
довольствия райисполкома 
Светлана Ивановна ЕВТУХ. - Из 
них 12 - арендуемых (кстати, все 
желающие взять водоем в аренду 
могут обращаться к нам в управ-
ление), на которых за удоволь-
ствие порыбачить установлена 
соответствующая плата. Так что 
будьте законопослушными, и вам 
не грозят никакие проблемы: от-
дыхайте, рыбачьте на здоровье!

Телефонный 
справочник будет 

переиздан
часто сталкиваюсь с про-

блемой: надо дозвониться 
куда-либо, а в телефонном 
справочнике нового номера 
нет. Вот и приходится терять 
драгоценное время в поисках. 
На мой взгляд, давно пора пе-
реиздать  телефонный спра-
вочник.

Л.Король, г. Иваново.

Начальник районного узла 
электросвязи Сергей Николае-
вич ГОНчАРОВ пояснил нам :

- В настоящее время монти-
руется новая АТС. После введения 
ее в строй добавится еще около 
400 новых номеров. Тогда же при-
ступим к переизданию телефон-

ного справочника. Полагаю, что 
в конце текущего года абоненты 
получат его в пользование. А пока 
напомню: любой телефонный 
номер не только в районе, но 
и в республике можно узнать в 
справочной службе 109. 

Что делают сельские 
безработные?

В периоды сезонных ра-
бот в нашу деревню Тышкови-
чи приезжает немало людей 
из города. Не раз задавался 
вопросом: почему к нам спе-
шат на помощь горожане, а 
свои занимаются чем угод-
но, только не в общественном 
производстве задействованы? 
Сколько же в деревне прожи-
вает  безработных?

Т. Малич, д. Тышковичи.

- Согласно документам, у нас 
на учете числятся 17 человек, 
проживающих в деревне Тышко-
вичи, которые официально заре-
гистрированы как безработные. 
В основном это люди предпенси-
онного возраста, - комментирует 
главный специалист управле-
ния по труду, занятости и соци-
альной защите райисполкома 
Ирина Андреевна МИХНОВЕЦ. 
- Предполагаем, что это далеко 
не все безработные, проживаю-
щие в столь большой деревне.

Ведущая рубрики
Надежда КуХаРЧуК. 

ГРАФИК
проведения «прямых линий» с гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и представителями юридических лиц руководством 
райисполкома и районного Совета депутатов в мае 2011года

Фамилия, 
имя, отчество 
должностного 

лица

Должность
ведущего прием

Дата про-
ведения 
«прямой 
линии»

Время

Номер 
тел.

 «прямой 
линии»

БИСУН
Юрий Юрьевич

председатель районного 
исполнительного комитета 25.05.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-42-41

МОИСЕЙчИК 
Светлана 
Ивановна

председатель районного 
Совета депутатов 24.05.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-40-21

БАЛЬ
Александр 
Федорович

первый заместитель 
председателя райисполкома 18.05.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-14-41

КЛЫШКО
 Виталий 
Григорьевич

заместитель председателя 
райисполкома 21.05.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-26-34

ШУМ
Николай 
Николаевич

заместитель председателя 
райисполкома 26.05.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-48-29

КОНОПАЦКИЙ 
Виктор 
Сергеевич

управляющий делами 
райисполкома 19.05.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-49-52

В мае текущего года на территории Ивановского района будут проводить 
прием граждан по месту жительства:

в Лясковичском сельсовете - д. Лясковичи, 19 мая 2011 г. с 10. 00 до 11.00 
Бисун Юрий Юрьевич, председатель районного исполнительного комитета; 

в Достоевском сельсовете - д. Достоево, 17 мая 2011 г. с 11.00 до 
12.30 Клышко Виталий Григорьевич, заместитель председателя районного 
исполнительного комитета; 

в  Рудском сельсовете - д. Рудск, 31 мая 2011 г. с 11.00 до 12.30 Конопацкий 
Виктор Сергеевич, управляющий делами райисполкома.
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"Пах чаромхі і аеру" зачароўвае

У старой леснічоўцы

Юныя таленты Іванаўшчыны

Андрэй Кірылавіч Жаўнерчык, у якога ня-
даўна ўкралі веласіпед, пехам крочыў у вёс-
ку Пянькі, дзе працаваў дырэктарам школы. 
Хаця які ён там дырэктар. Гэта па штатнаму 
раскладу – дырэктар, а на справе няма там 
над кім дырэктарстваваць, як кажуць, сам і 
начальнік, і падначалены. Ды і вучняў толькі 
сямёра. "Неперспектыўную" вёску даўно 
пакінула моладзь, засталося некалькі нямог-
лых пенсіянераў ды тры ўдавы з дзецьмі.

Закончыўшы ўніверсітэт з чырвоным ды-
пломам, Жаўнерчык мог разлічваць на пра-
цу і ў больш людным месцы. Але абставіны 
склаліся так, што давялося спыніцца на Пянь-
ках. Справа ў тым, што гэтыя Пянькі ўсяго ў 
трох кіламетрах ад яго роднай вёскі Журавы, 
дзе ў адзіноце пражывае яго маці. Бацька 
ўжо два гады як пакінуў гэты свет. Пасля таго 
трагічнага выпадку маці неяк адразу здала, 
часта хварэе, не можа ўжо ўправіцца па гас-
падарцы. Але ехаць з дому наадрэз адмовіла-
ся:

- Нікуды я, сынок, не паеду з роднай хаты. 
Тут буду дажываць свой век.

Не пакідаць жа маці адну без дапамогі, 
без догляду. Таму і згадзіўся Андрэй Кірылавіч 
працаваць у Пяньках.

...Дарога пятляла лесам. Абапал яе 
высіліся магутныя дубы, бярозы з кранутай 
жаўцізной лістотай, а ўнізе пераплецены ажы-
най крушыннік ды маладыя рабінкі з чырво-
нымі гронкамі ягад, што блішчэлі пад золкім 
дажджом. Каб не намачыць ногі, Андрэй 
Кірылавіч стараўся абыходзіць лужыны, ха-
паўся рукой за галіны і тонкія ствалы дрэўцаў. 
У адным месцы пакаўзнуўся і не ўтрымаўся 
на нагах - плюхнуўся ў лужыну. Чакаць, што 
хто-небудзь будзе ехаць і падбярэ яго - сла-
бая надзея. Па гэтай дарозе зараз рэдка хто 
ездзіць. Раз на тыдзень сельпоўская аўта-
лаўка прывозіць у Пянькі хлеб, але ці будзе 
яна сёння... Прыгадаў, што непадалёку стаіць 
старая закінутая леснічоўка. 

Паблізу дарогі ляжаў стары лоўж. 
Жаўнерчык сяк-так даскакаў да яго на адной 
назе, выцягнуў ладны сук і, абапіраючыся на 
яго, пакульгаў да леснічоўкі, каб прасушыць 

вопратку і перачакаць непагадзь.
Пакуль дабіраўся да той хаціны, прамок 

да ніткі. Добра, што каля печы ляжалі пры-
гатаваныя некім бярозавыя круглячкі, ды і 
запалкі былі навідавоку. Жаўнерчык садраў 
з палена крыху бяросты і развёў цяпельца. 
Калі дровы добра разгарэліся, ён зняў з сябе 
верхнюю вопратку, развесіў яе перад печчу, а 
сам уладкаваўся на лаўцы, адарваў ад сарочкі 
ладную шмату і цесна перавязаў нагу каля 
ступні. У гэты час скрыпнулі дзверы, з двара 
хтосьці ўвайшоў. Андрэй Кірылавіч павярнуў 
галаву: на парозе стаяў стары з кашом у ру-
ках, адкуль зманліва выглядалі карычневыя 
шапкі баравікоў. Ён таксама быў намоклы - з 
плашча, з блішчастага казырка паношанай 
фуражкі капала вада.

- А я бачу: дым з коміна ідзе, - паставіўшы 
на падлогу кош, весела загаварыў стары. - 
Думаю, хто тут гаспадарыць...

- Ды вось давялося збочыць з дарогі: 
намок ды і нагу падвярнуў, – патлумачыў 
Жаўнерчык.

- Яно ж так. Бяда натрапіць нечакана. Але 
я думаю, што хутка пройдзе боль. Гэта ж не 
пералом які...

Стары скінуў з худых плячэй плашч, зняў 
з галавы фуражку і павесіў на ўбіты ў сцяну 
цвік:

- Вы пасядзіце, а я, пакуль у печы гарыць, 
чаю сагрэю, бруснічнікам завару.

Ён паспешліва падаўся ў бакоўку, адга-
роджаную пачарнелымі ад часу дошкамі.

Андрэй Кірылавіч нацягнуў на сябе крыху 
падсохлую вопратку і сеў на лаву, паглядаю-
чы, як увішна спраўляецца стары каля печы.

Чай пілі за збітым з негаблёваных дошак 
сталом. Падбадзёрыўшыся, запытаўся ў ста-
рога:

- А вы адкуль будзеце?
- З горада, - правёўшы далоняй па рэд-

кай сівой бародцы, адказаў той і, ледзь прык-
метна ўсміхнуўшыся, дадаў: - А тут вось мой 
дом адпачынку.

- Як гэта так? - не зразумеў Жаўнерчык.
- Доўга расказваць, - цяжка ўздыхнуў 

стары. - Праўда, часу ў нас хапае.
І Сцяпан Пятровіч - так звалі старога - 

здалёк пачаў свой расказ:
- У горадзе я жыву з маладых гадоў, хаця 

нарадзіўся ў вёсцы. Працаваў на мэблевай 
фабрыцы - спачатку падсобным рабочым, 
а потым і да майстра даслужыўся. Не хачу 
хваліцца, але скажу, што працаваў я добра 
- і прэміі атрымліваў, і падзякі ад дырэкцыі 
фабрыкі, у газеце пра мяне пісалі. Там жа, на 
фабрыцы, і жонку сабе знайшоў. Маша ў бух-
галтэрыі працавала. Дзяўчына - што трэба: і 
працавітая, і ветлівая. Праз нейкі час і сынок 
у нас нарадзіўся, Артурам назвалі. Чамусьці 
Машы падабалася гэта імя. Так жылі ў згодзе, 
працавалі, адпачываць ездзілі ў вёску, пакуль 
мае бацькі жывыя былі. Любілі мы з Машай і 
на рэчцы з вудамі пасядзець, і ў лес за гры-
бамі схадзіць. Адным словам, жыццё ішло 
ладам.

Дачакаліся таго часу, калі Артур наш 
вырас, закончыў школу, а потым і інстытут. 
Радаваліся, што інжынерам стаў, пайшоў, 
як кажуць, на свой хлеб. Потым вяселле яму 
справілі, дапамаглі кватэру займець. Усё 
было як у людзей. Нявестка, праўда, не прыг-
лянулася Машы: вельмі ўжо наравістая. Ды 
што нам да таго.

І вось два гады таму напаткала нас бяда: 
Маша захварэла, не тут кажучы, рак прыклю-
чыўся. Куды мы толькі ні ездзілі - і да ўрачоў, 
і да знахароў... Нічога не дапамагло. Згарэла 

мая Маша, як свечка. Застаўся я адзін, хоць 
вый ад гора ў апусцелай кватэры. Неяк веча-
рам заходзіць да мяне Артур з жонкай. І не 
толькі праведаць, а з прапановай:

- Хопіць табе, бацька, у адзіноце жыць. 
Перабірайся да нас. Табе ж догляд патрэбен. 
А кватэру тваю прададзім. Машыну купім, ды 
яшчэ сёе-тое з абстаноўкі. Будзеш жыць, як у 
бога за пазухай.

Прызнацца, мне не хацелася пакідаць 
сваю кватэру, але пасля доўгіх угавораў я 
згадзіўся. Цяпер во раскайваюся, ды позна: 
назад не вернешся.

Сцяпан Пятровіч запальвае цыгарку, глы-
бока зацягваецца і няспешна працягвае свой 
расказ:

- Спачатку ўсё гладка было. І пакойчык 
мне асобны адвялі, і да стала клікалі. Машы-
ну купілі, дарагую, замежную. Праўда, я ў яе 
садзіўся толькі адзін раз, калі ў лес за грыбамі 
ехалі. Я ў даўгу не заставаўся - пенсію амаль 
да рубля нявестцы аддаваў. Зноў жа ў магазін 
хадзіць за прадуктамі ці там смецце з хаты 
вынесці - мой клопат.

Але ўсё гэта цягнулася нядоўга. Нявестка 
ўсё часцей пачала на мяне буркатаць: то ра-
зуцца ў парозе забыўся, то не тое купіў, што 
яна казала. 

- Ну, а сын што? - запытаўся Андрэй Кіры-
лавіч.

- Ды і ён па яе падказцы жыве. Усё часцей 
пачаў расхвальваць парадкі ў інтэрнаце для 
састарэлых: і медыцынскі нагляд там паўсяд-
зённы, і кормяць добра, па-навуковаму. Пра-
ма не гаворыць, але намякае, што і мне пара 
туды перабірацца.

А сёлетняй вясной надумалі нейкі еўра-
рамонт у кватэры рабіць. Мне ж параілі да 
каго-небудзь з сяброў на гэты час перабрац-
ца. А да якіх сяброў? Так я і аказаўся ў гэтай 
закінутай леснічоўцы. Яно, можа, і лепш: ні я 
нікому не перашкаджаю, ні мне ніхто. Зрэдзь 
наведваюся ў горад пенсію атрымаць ды пра-
дуктаў якіх прыкупіць. Так вось і жыву, дыхаю 
свежым лясным паветрам, грыбы збіраю. Сё-
лета на іх ураджайны год. Насушу баравікоў 
- можа, на нейкі час улагоджу нявестку. А по-
тым... Зімой, відаць, давядзецца ў той інтэр-
нат перабірацца.

З першымі вясновымі днямі ў сям’ю Святланы і 
Сяргея Гарбуновых прыйшла прыемная навіна: 
іх дачка Ліза стала лаўрэатам рэспубліканскага 
конкурсу “Новая беларуская фантастыка”.

Конкурс быў абвешчаны ў студзені мінулага года 
Саюзам пісьменнікаў Беларусі і Беларускім літаратур-
ным фондам. У ім удзельнічалі 68 маладых аўтараў. 
Пятнаццаць з іх сталі лаўрэатамі.

Ліза выступіла ў намінацыі “Аповесць” са сваім 
фантастычным творам “Утаймавальніца Зла” на 105 
друкаваных старонках. І перамагла. Да канца бягуча-
га года выйдзе зборнік беларускай фантастыкі, у якім 
будзе змешчана і яе аповесць.

Гэта ўжо другая перамога Лізы ў конкурсах такога 
кшталту. 

Летась да Дня Перамогі Міністэрства асветы і 
Саюз пісьменнікаў Беларусі ладзілі літаратурны кон-
курс, у якім Ліза атрымала Дыплом першай ступені ў 
намінацыі “Проза” за апавяданне пра Мікалая Барска-
га, якое таксама ўвайшло ў зборнік лаўрэатаў.

Ліза скончыла Іванаўскую сярэднюю школу №2. 
Зараз яна – студэнтка другога курса факультэта за-
межных моў Баранавіцкага ўніверсітэта.

Нядаўна мне выпала пагутарыць з ёй і яе баць-
камі.

Шмат пытанняў было да дзяўчыны. Чаму піша? 
Чаму не пайшла вучыцца на факультэт журналістыкі? 
Над чым працуе зараз? Ці будзе працягваць пісаць да-
лей?

Адказы былі кароткія, не ў прыклад яе творам.
– Пішу недзе з пятага класа. Спачатку гэта былі 

дзённікі. Дарэчы, дзённік я вяду і цяпер, толькі ўжо ў 
ноутбуку. Ды і наогул усе мае пробы пяра знаходзяцца 
ў ім. Без камп’ютара не магу. Ён – мой сябра і дарадца. 
Раней спрабавала сябе ў паэзіі, але зразумела, што 
гэта – не маё. Мне неабходны палёт фантазіі, а ў па-
эзіі трэба коратка і ў рыфму, з якой я не вельмі сябрую.  
У планах – працяг фантастычнай аповесці, паралель-
на спрабую сябе ў лірычных апавяданнях, эсэ. Наогул, 
планаў многа. Але галоўнае – вучоба. Яна займае мно-
га часу. А з журналістыкай яшчэ невядома. Можа, гэта 
будзе мая другая прафесія? Жыццё пакажа.

Мама Лізы, Святлана Паўлаўна, расказала, што 
Ліза з дзяцінства была вельмі ўражлівай дзяўчынкай, 
любіла прыдумваць усялякія гісторыі. Аднойчы, пакуль 
дарослыя глядзелі “Рабыню Ізаўру”, Лізе параілі па-
гуляць у лесе. Лесам жа паслужылі рулоны шпалераў, 
якія стаялі ў кутку пакоя. Ліза так увайшла ў ролю, што 
нібыта заблудзілася ў лесе, і гэтак плакала, гэтак ёй 
было страшна, што ледзьве супакоілі. Такая вось у яе 
фантазія з дзяцінства.

Вось і цяпер сядзіць, маўчыць, слухае музыку, по-
тым хапае свой ноутбук, і некалькі гадзін запар яе рукі 
лётаюць над клавіятурай. Мы ўсе ведаем: нараджаец-
ца новы твор, ёй нельга перашкаджаць.

Часам сварымся, што так доўга працуе. Ды калі 
ёсць нейкі вынік, усе пра ўсё забываюць і радуюцца яе 
поспеху.Парадуемся і мы. Удачы табе, Ліза! Будзем ча-
каць кніжку.

Л.БаЛюК.
НА ЗДЫМКУ: Ліза Гарбунова.      Фота аўтара.

Фантазіі прывялі ў літаратуру

Апавяданне

Расстанне
Намокла пад дажджом 

падораная ружа,
Пакінутая ў садзе на стале.
Галінка яблыні глядзіцца ў лужу,
У кропельках сябе не пазнае.

І толькі дожджык, нібы падарунак,
Выратаванне для душы прынёс.
Змывае развітальны пацалунак
Горыч шчэ не выплаканых слёз.

Мне сёння нават неба спачувае:
Нахмурылася, дожджыкам ліе.
Пад парасонам здраду ты хаваеш,
А дожджык – ачышчэнне для мяне.

І сапраўды, ты, дождж, 
як падарунак,

Выратаванне для душы прынёс.
Змываеш развітальны пацалунак
І горыч шчэ не выплаканых слёз.

Памяці Івана Паўлавіча Саханчука 
і Паўла Барысавіча Саханчука – 

сына і бацькі, загінуўшых 
у гады Вялікай Айчыннай вайны.

Ля абеліска ў Ляхавічах
(Балада)

Лета. Спёка. Васількі
Ў недаспелым жыце.
Бацька й сын Саханчукі…
Як хацелась жыць ім!

Малады зусім Іван –
Самабытны талент:
Сталінскі стыпендыят,
Аб будучым марыў.

Ён хацеў вучыць дзяцей,
Спасцігаў навуку,
А нямецкі кат-зладзей
Рыхтаваў ім муку.

Засталося выбіраць:
Гора, боль, няволя,
Альбо з немцам ваяваць
За лепшую долю.

І змагаўся так, як мог,
У акружэнні катаў.
Покуль здраднік не данёс
На яго ў гестапа.

Не паверыў, што раскрыты,
Не ўцёк, не схаваўся,
Бацька ж сына не пакінуў –
Побач з ім застаўся.

Колькі перанеслі мук,
Верылі, чакалі…
Немцы ж справу сваіх рук
Спешна пахавалі.

Спешна, спешна,
Бо гула кананада блізка.
Да Малоткавіч ў кар’ер
Вывозілі з Пінска.

І туды кідалі ўсіх,
Без стральбы, употай.
Закапалі тут жывых
Ночкаю глыбокай.

Цераз тыдзень нашы войскі
Ў немцаў Пінск адбілі.
– Ну, чаму ж вы не раней? –
Жанкі галасілі…

Вечар школьных сяброў
Крыштальнай люстры святло
Іскры ў келіхах запаліла.
Вечар, музыка і віно...
Цеплыня душу ахіліла.

Адчувала я, што жыве
Недзе побач са мной настальгія.
І лагодзіць яна, і заве
Нас туды, у гады маладыя.

З заміраннем я верую ў цуд,
Як Асоль у з’яўленне Грэя.
Не прымаю гадоў прысуд:
Наша стрэча мне сэрца грэе.

Мы знайшлі сябе ў жыцці,
Кожны з нас па-свойму шчаслівы.
Добра тое, што не ў забыцці!
Добра тое, што вечар – на дзіва!

Сакавік, 2011 г.

Лізавета САХАНчУК, в. Яечкавічы

Не шукаю для славы падмурак –
Для крыніцы раблю берагі.

У. Гетманчук

Убачыў свет зборнік паэзіі “Пах чаромхі 
і аеру” нашага іванаўскага майстра пяра 
Уладзіміра Гетманчука.

Першую частку выдання склалі лірычныя 
вершы аўтара, у якіх цесна перапляліся пат-
рыятычныя пачуцці аўтара да роднага краю, 
захапленне прыгажосцю палескай прыроды, 
філасофскі роздум пра жыццё. 

Праз паэтычнае светаўспрыманне лірыч-
нага героя кнігі, апантанага, узрушана-нес-
пакойнага, падчас настальгічна-засмуча-
нага, але ж заўсёды бязмежна ўлюбёнага ў 
жыццё, яскрава праступае прывабны, бяз-
межна дарагі вобраз роднай Іванаўшчыны 
з яе “жытнёва-залацістымі жніўнямі”, “бар-
вовымі шатамі клёнаў і бяроз”, з “замглёна-
сінім лёнам вачэй” каханай дзяўчыны, “шор-
гатам траў і пахам мядзяным”, са “сняжыстаю чаромхай”…

Другая частка ўяўляе сабой пераклады з украінскай мовы твораў У. 
Сасюры, І. Чарнецкага, М. Герасіміка.

Аўтар шчыра ўдзячны спонсарам кніжкі: кіраўнікам сельгаскааператываў 
“Агра-Моталь”, “Снітава-Агра”, фермерскай гаспадаркі “Устымчук М. М.”

Ірына СаЛомКа.

Аляксей КАўКО
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галоўны рэдактар
анатоль мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 
до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

Уважаемые Елена 
Федоровна, Валентина 
и Валерий Левончуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
СЕСТРЫ и ТЕТИ Ольги. 

Коллектив 
мясного цеха.

Коллектив работников 
и профком ЧСУП "Ляхо-
вичское-Агро" скорбят 
по случаю безвременной 
смерти ШУМАК Свет-
ланы Сергеевны и вы-
ражают глубокие собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Уважаемые Татья-
на Николаевна, Игорь 
Александрович Абра-
мовичи и ваша дочь 
Алла!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смер-
ти близкого и дорогого 
вам человека - МАТЕРИ, 
ТЕщИ И БАБУШКИ.

Жильцы д.№6 по 
ул. 50 лет октября.

Коллектив отдела 
общественного питания 
Ивановского райпо выра-
жает глубокие соболез-
нования Левончук Елене 
Федоровне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью СЕСТРЫ.

Ученики 2 "Б" класса 
ГУО "Средняя общеобра-
зовательная школа №4 г. 
Иваново" и их родите-
ли выражают искренние 
соболезнования Хайко 
Елизавете Ивановне в 
связи с постигшим ее 
большим горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат Вас 
в горестную минуту и об-
легчат боль утраты доро-
гого и близкого человека.

Коллектив работников 
и профком ЧСУП "Ляхо-
вичское-Агро" выражают 
глубокие соболезнования 
Ковалик Татьяне Алексе-
евне и Тимошук Вален-
тине Алексеевне в связи 
с постигшим их горем - 
смертью ОТЦА.

Коллектив работников 
ОАО "Боровица" выража-
ет глубокие соболезнова-
ния Кацко Алле Ивановне 
в связи с постигшим ее 
большим горем - смер-
тью БРАТА.

Коллектив ГУО "Мох-
ровская средняя обще-
образовательная школа" 
выражает глубокие собо-
лезнования Павлюковцу 
Анатолию Ивановичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ДЕДУШ-
КИ.

Уважаемая Елена 
Ивановна Коленда и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
БРАТА Сергея.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас 
в горестную минуту и об-
легчат боль утраты доро-
гого и близкого вам чело-
века.

Коллектив гуо 
"Потаповичский уПК-

детский сад-Бош". 

 П р о д а ю т с я
молодые  куры-

несушки - 22000 руб,
цыПлята-

бройлеры - 4000 руб, 
утята - 5500 руб. 

комбикорм.
 Тел.  8-029-823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.
ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

От всей души горячо и сердечно 
поздравляем дорогую и любимую 

жену, маму и бабушку 
Нину Павловну СВЯРУК 

с юбилеем!
мамочка наша родная, эти неж-

ные строки тебе, самой милой и са-
мой красивой, самой доброй на этой 

земле. Пусть печали в твой дом не за-
ходят и болезни пройдут стороной. мы весь мир 
поместили б в ладони и тебе подарили одной. Но и 
этого было бы мало, чтоб воздать за твою добро-
ту, мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в 
неоплатном долгу. 

Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что 
взамен ничего не просила, что горе и радость 
деля пополам, во всем лучшей доли желала ты 
нам. Красива, заботлива, нежно-нежна, ты нам 
ежедневно и вечно нужна.

Муж, дочь, сын и его семья. 


От всей души поздравляем 
Михаила Никоновича КЛИМОВИчА 

с юбилейным Днем рождения!
Здоровья крепкого желаем, по-

больше светлых, ясных дней и, 
если можно, постарайся столетний 
встретить юбилей.

Сестра Наташа и ее семья.

С Днем рождения! Продаются
СЕТКА-РАБИЦА; 
ПРОВОЛОКА. 

Тел.: 276-12-44 (МТС),662-
36-04 (Vel), 2-36-04.         

ИП КРИПИНЕВИЧ. УНН 290263097

1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-723-58-56.


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-033-333-27-27 (МТС).


ДОМ в д. Ляховичи. Tел. 
729-51-01 (МТС).


ДОМ в д Крытышин. Tел. 
8-029-166-90-35.


ДОМ дерев. в д. Лядовичи. 
Тел. 686-01-74 (МТС).


ДОМ в д. Лясковичи. Tел. 
8-029-820-46-60.


ПАВИЛЬОН на рынке 
"Альфард". Тел. 521-59-
82 (МТС).


детская ОРТОПЕДИчЕ-
СКАЯ ШИНКА, б/у. Тел. 
8-029-522-61-02 (МТС).


КАРТОФЕЛЬ и НАВОЗ. 
Тел.: 5-09-02, 8-029-
806-31-92 (МТС).


КУРЫ-ЦЕСАРКИ. Тел. 
8-029-828-24-88.

П Р О Д А Ю Т С Я

строительство домов; кладка стен;
устройство крыш любой сложности. 

сайдинг. гиПсокартон.
Тел.: 520-68-72 (МТС), 2-22-99 (после 20.00)

ИП Горошко П. Н.УНН290823845

Сердечно благодарим
27 апреля безвременно ушел из жизни наш близкий 
человек – муж, отец и дедушка Валерий Александ-
рович Даленьчук. За моральную поддержку, мате-
риальную помощь в организации похорон искренне 
благодарны коллективу ДРСУ-139 и лично его на-
чальнику Василию Константиновичу Гетманчуку, ра-
ботникам железнодорожной станции Янов-Полес-
ский, ОАО «Белсолод», магазина №11, соседям по 
переулку Промышленный, сватам, всем знакомым 
и родным. Огромное вам спасибо. Пусть Бог хранит 
вас от всех бед и несчастий.

Жена, дети, внуки.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687


СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

∼
ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А. УНН 290935368

К У П Л Ю

К У П Л Ю
корову, коня, телку, 

телят, овец.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

ООО «ТЕХНОГРАНИТ»
р е а л и з у е т 

д л я  н а с е л е н и я

блоки демлер. 
Телефоны для справок: 

56-7-21, 
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.

УНН 290472568

ООО «ТЕХНОГРАНИТ»
т р е б у е т с я 

Электрик. 
Телефоны для справок: 

56-7-21, 
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

в четверг, 19 мая и в 
воскресенье, 22 мая

в г. Иваново с 8.00 
и с 11.00 в д. Мотоль 

будут продаваться 
м о л о д ы е  

куры-несушки; 
цыплята-бройлеры; 

у т я т а .
 Тел.: 2-52-79, 8-029-221-
90-66 (МТС). 

ИП СКУДАРНОВ Д. А. УНН 290370503

требуется
водитель 

Погрузчика 
амкадор то-18

Тел. 8-029-206-12-67.
УНН290818541

Фото+ видео
свадеб.

Тел.: 2-26-98, 8-029-
728-70-06.  

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

замена масла,
шиномонтаж, мойка. 
работаем  ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Тел.:8-033-698-14-16, 8-029-622-47-66.
ЧУП "КлимАвтоСервис" УНН 290818541 

С т р о и т е л ь н о м у 
п р е д п р и я т и ю
НА ПОСТОЯННУЮ

 РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР обще-
строительных работ;
ВОДИТЕЛЬ (КА-
ТЕГОРИИ В, С, Е) с 
опытом работы на 
седельном тягаче.
За справками обращаться 
по тел. 5-04-05.

ЧП "Яновстрой"  УНН 290489564

Частное строительное унитарное 
предприятие "Яновстрой"

П Р Е Д Л А ГА Е Т  Д Л Я  ч А С Т Н Ы Х  Л И Ц 
И  О Р ГА Н И З А Ц И Й  У С Л У Г И  Т Е Х Н И К И : 

экскаватор юмз-6л;
маз 64229+П/ПрицеП (бортовой) 20 
тонн+П/ПрицеП (самосвал); 26 тонн+  
П/ПрицеП бетоносмеситель 7м. куб.

За справками обращаться по тел. 5-04-05.
ЧП "Яновстрой"  УНН 290489564   

и в а н о в с ко м у  ра й П о 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

водитель легкового автомобиля;
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
рабочие строительных специальностей.
Телефоны:  2-25-46, 2-14-13.

КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ"

на работу требуется 

маляр 
5 разряда.

оплата труда повре-
менно-премиальная.
Телефон для справок 
2-35-01 (отдел кадров).

К У П Л Ю
ЛОДКУ резиновую, б/у. 
Тел. 520-83-33 (МТС).


РАМУ от а/м УАЗ. Тел. 
828-15-40 (МТС).

Ц в е т ы
петуния кустовая, 
лобелия, гацания,

сальвия белая.  
Оптом и в розницу.

Тел.: 8-029-801-54-80, 8-044-
768-07-36.                              УНН 200771970

а/м ФОРД-ТРАНЗИТ, 
93 г.в., низкий, короткий, 
2.5Д. Тел. 8-029-229-
69-77.

Продается

Ивановский районный 
исполнительный комитет 
и Ивановский районный 
Совет депутатов выража-
ют искренние соболез-
нования председателю 
Снитовского сельского 
исполнительного комите-
та Лущик Екатерине Ни-
колаевне в связи со смер-
тью ОТЦА и разделяют ее 
горе и боль утраты доро-
гого человека.

Снитовский сельский 
Совет депутатов и сель-
ский исполнительный ко-
митет выражает глубокие 
соболезнования предсе-
дателю сельского Совета 
депутатов Лущик Екате-
рине Николаевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
утраты близкого и доро-
гого Вам человека.

Классный руково-
дитель, ученики 10 "В" 
класса ГУО "СОШ № 4 г. 
Иваново", их родители 
выражают глубокие со-
болезнования Хайко Ели-
завете Ивановне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив ЦБУ № 112 
филиала № 121 ОАО "АСБ 
Беларусбанк" выражает 
глубокое соболезнова-
ние Хайко Нине Ивановне 
по поводу постигшего ее 
горя - смерти МАТЕРИ.

Коллектив работников 
Ивановского районного 
узла электросвязи вы-
ражает глубокие собо-
лезнования специалисту 
по маркетингу Абрамо-
вич Татьяне Николаевне 
в связи с постигшим ее 
большим горем - смер-
тью МАТЕРИ.


