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ДОШКА ГОНАРУ 
ПА ВЫНІКАХ ЗА 2021 ГОД 

 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў прадпрыемстваў прамысловасці 

і лесагаспадарчых устаноў 
 

Калектыў 

таварыства з абмежаванай адказнасцю «Праймілк» 
дырэктар 

БЯЛЯЎСКІ  

Анатолій Станіслававіч 

 

Выкананне паказчыка бізнес-плана  

па тэмпе росту аб'ёмаў вытворчасці прадукцыі-150 працэнтаў,  

па тэмпе росту экспарту тавараў – 134 працэнта. 

 

Калектыў таварыства з абмежаванай адказнасцю «Праймілк» 

узнагароджаны Ганаровым пераходным сцягам райвыканкама,  

прэзідыума раённага Савета дэпутатаў з уручэннем грашовай прэміі 
 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў аграрнага сектара эканомікі 
 

Калектыў  

адкрытага акцыянернага таварыства  

«ДЗЕМБРАВА» 

 
дырэктар 

ТУЛЯ  

Аляксандр Віктаравіч 

 

Вытворчасць малака ў разліку на 100 бала-гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў 

склала 69,22 цэнтнера, мяса – 9,01 цэнтнера.  

Валавая прадукцыя ў супастаўных цэнах на 100 бала-гектараў сельскагаспадарчых 

угоддзяў склала 12 тысяч 18 рублёў 

 

Калектыў адкрытага акцыянернага таварыства«Дзембрава» 

ўзнагароджаны Ганаровым пераходным сцягам райвыканкама,  

прэзідыума раённага Савета дэпутатаў 

з уручэннем грашовай прэміі 
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Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў прадпрыемстваў будаўнічага комплекса 
 

Калектыў 

даччынага будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства  

«ШЧУЧЫНСКАЯ МПМК-167»  

 
дырэктар 

СМІРНОЎ  

Аляксандр Аляксандравіч  

 

Тэмп росту ў бягучых цэнах склаў 100,1 %, у супастаўных – 87,5 %. 

 

Калектыў даччынага будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства 

«Шчучынская МПМК-167»  

узнагароджаны Ганаровым пераходным сцягам райвыканкама,  

прэзідыума раённага Савета дэпутатаў з уручэннем грашовай прэміі 

 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў суб’ектаў гаспадарання абслугоўваючага сектара 

эканомікі 
 

Калектыў 

Шчучынскага філіяла  

Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства 

 
кіраўнік 

НАВАСАРДЗЯН  

Вануш Рубікавіч 

 

Выкананне асноўнага аб’ёмнага паказчыку склала 114,1%, 

рэнтабельнасць рэалізаванай прадукцыі – 1,89% 

 

Калектыў Шчучынскага філіяла  

Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства 

ўзнагароджаны Ганаровым пераходным сцягам райвыканкама,  

прэзідыума раённага Савета дэпутатаў з уручэннем грашовай прэміі 
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Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод сельсаветаў 

 

Васілішкаўскі сельсавет 

 
старшыня 

ЗУБРЫЦКАЯ  

Тамара Іванаўна 

 

Васілішкаўскі сельсавет узнагароджаны 

Ганаровым пераходным сцягам райвыканкама, 

прэзідыума раённага Савета дэпутатаў 

з уручэннем грашовай прэміі 
 

 

 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў устаноў (аддзяленняў) аховы здароўя 
 

Калектыў 

Шчучынскай раённай паліклінікі  

ўстановы аховы здароўя 

«ШЧУЧЫНСКАЯ ЦЭНТРАЛЬНАЯ  

РАЁННАЯ БАЛЬНІЦА» 
 

загадчык 

САСНОЎСКАЯ  

Ганна Тадэвушаўна 

 

 

 

 

Пераможца раённага спаборніцтва 

працоўных калектываў устаноў адукацыі 
 

Калектыў 

дзяржаўнай установы адукацыі  

«Яслі-сад №4 г.Шчучына» 
 

загадчык 

ФЕДАСЕЕВА 

Алена Аляксандраўна 
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Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў вытворчых падраздзяленняў 
 

Калектыў 

вытворчага ўчастка  
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАГА ВЫТВОРЧАГА ЎПРАЎЛЕННЯ 

«ПРАТАСАЎШЧЫНА» ВЫТВОРЧАГА РЭСПУБЛІКАНСКАГА 

ЎНІТАРНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА «ГРОДНААБЛГАЗ» 

 

брыгадзір 

ЖЫВУШКА 

Іван Яраслававіч 

 

Валавы збор склаў 6090 тон пры ўраджайнасці 66,2 цэнтнера 

з гектара 

 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў вытворчых падраздзяленняў 
 

Калектыў 

малочна-таварнай фермы  

«САВАЎШЧЫНА»  
ФІЛІЯЛА «ЖАЛУДОЦКІ АГРАКОМПЛЕКС»  

АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА «АГРАКАМБІНАТ 

«СКІДЗЕЛЬСКІ» 
 

загадчык 

ЭЙСМАНТ  

Віталій Іванавіч 

 

Удой на карову склаў 8394 кілаграм 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў вытворчых падраздзяленняў 
 

Калектыў 

малочна-таварнай фермы  

«ГРАМКІ»  
АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА «АГРАГЖС» 

 

брыгадзір 

КНЯЗЕВА  

Ганна Іванаўна 

 

Удой на карову склаў 8734 кілаграмы 
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Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў вытворчых падраздзяленняў 
 

Калектыў 

комплексу па адкорме буйной рагатай жывёлы  

«ТРАЙГІ»  
АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА «ВАСІЛІШКІ»  

 

начальнік 

КОРКУЦЬ  

Станіслаў Іванавіч 

 

Сярэднясутачнае прыбаўленне ў вазе жывёлы склала 1023 грама. 

 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў вытворчых падраздзяленняў 

 

Калектыў 

комплекса па вытворчасці свініны  

«ЗБРАЖКІ» 

АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА «ВАСІЛІШКІ»  

 

загадчык 

ЧАРНЯЎСКІ 

Лявон Вітольдавіч 

 

Сярэднясутачнае прыбаўленне ў вазе жывёлы склала 802 грама.  

 
 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў вытворчых падраздзяленняў 
 

Калектыў 

вытворчага участка №1  

дарожнага рамонтна-будаўнічага ўпраўлення  

№ 161 камунальнага праектна-рамонтна-будаўнічага ўпраўлення 

«Гроднааблсельбуд» 

 
старшы майстар 

ЖЫЛУК  

Валерый Валяр’янавіч 

 

Аб’ём падрадных работ – 152,4 тысячы рублёў, сярэдняспісачная колькасць  

брыгады - 6 чалавек, прадукцыйнасць працы на аднаго чалавека – 2,1 тысячы рублёў 
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Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў вытворчых падраздзяленняў 
 

Калектыў 

крамы-кулінарыі «Лада» г.Шчучын  

гандлёвага таварыства с дадатковай адказнасцю «Вета»  
 

загадчык 

ЧАРНЯК  

Данута Юльянаўна 

 

Сярэднямесячная прадукцыйнасць працы – 90,7 тысяч рублёў 

 
 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў вытворчых падраздзяленняў 
 

Калектыў 

брыгады па мантажу, абслугоўванню і рамонце цеплавых сетак, 

цэнтральных цеплавых пунктаў і сістэм ацяплення  

Шчучынскага раённага прадпрыемства  

жыллёва-камунальнай гаспадаркі  
 

майстар  

ГАЙДУКЕВІЧ 

Андрэй Іосіфавіч 
 

Сярэднямесячная прадукцыйнасць працы на аднаго чалавека– 10,8 рублёў 
 

 

 

 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў вытворчых падраздзяленняў 
 

Калектыў 

цэха мантажных правадоў  

АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА ТАВАРЫСТВА  

«ШЧУЧЫНСКІ ЗАВОД «АЎТАПРОВАД» 
 

начальнік 

БЯЛЯЎСКІ 

Дзмітрый Іосіфавіч 

 

Сярэднямесячная прадукцыйнасць працы на аднаго чалавека– 38,46 тысяч рублёў 
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Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод працоўных калектываў устаноў культуры 

 

Калектыў 

аддзела культуры і вольнага часу 

«Дэмбраўскі сельскі Дом фальклору» 

дзяржаўнай установы культуры 

«Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці» 

 

загадчык 

АЛІХВЕР 

Алена Іванаўна 
 

Пераможца раённага спаборніцтва 

сярод прадпрыемстваў малога і сярэдняга бізнесу 

 

прыватнае гандлёваее ўнітарнае прадпрыемства «Паліўсэрвіс» 

 

уладальнік 

КУЧУК 

Уладзіслаў Сцяпанавіч 

 

  

ЛЛЕЕППШШЫЫЯЯ  ППАА  ППРРААФФЕЕССІІІІ  

  

 

ТТуулляя  ААлляяккссааннддрр  ВВііккттааррааввіічч  

  
ддыыррээккттаарр  

ааддккррыыттааггаа  ааккццыыяяннееррннааггаа  ттааввааррыыссттвваа  «Дзембрава»  

 

  

ЖЖааггуунньь  ААннааттоолліійй  ІІввааннааввіічч  
  

ггааллооўўнныы  ссппееццыыяялліісстт  ппаа  ббууддааўўннііццттввуу  іі  ээккссппллууааттааццыыіі  

ббууддыыннккааўў  іі  ззббууддаавваанннняяўў  ккааммууннааллььннааггаа  ссееллььссккааггаассппааддааррччааггаа  

ўўннііттааррннааггаа  ппррааддппррыыееммссттвваа  ««ССааўўггаасс  ««ВВяяллііккааее  ММаажжээййккаавваа»»  
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ННааввііццккіі  ААлляяккссааннддрр  ЧЧаассллааввааввіічч  
  

ттррааккттааррыысстт--ммаашшыынніісстт  ссееллььссккааггаассппааддааррччаайй  ввыыттввооррччаассцціі  

ссееллььссккааггаассппааддааррччааггаа  ааддддззяяллеенннняя  №№33  ааддккррыыттааггаа  

ааккццыыяяннееррннааггаа  ттааввааррыыссттвваа  ««ВВаассіілліішшккіі»»    

 

  

ЗЗааббааррооўўссккааяя  ЛЛююддммііллаа  ППяяттррооўўннаа  
  

ааппееррааттаарр  ммаашшыыннннааггаа  ддааеенннняя  ааддккррыыттааггаа  ааккццыыяяннееррннааггаа  

ттааввааррыыссттвваа  ««ДДззееммббрраавваа»»  

 

  

ММааўўддуукк  ААллееннаа  ЭЭддууааррддааўўннаа  
  

ааппееррааттаарр  ппаа  ддаарроошшччвваанннніі  ббууййнноойй  ррааггааттаайй  жжыыввёёллыы  

ааддккррыыттааггаа  ааккццыыяяннееррннааггаа  ттааввааррыыссттвваа  

««ШШччууччыыннааггррааппррааддуукктт»»  

    

 

  

ККооммаарр  ССяяррггеейй  ІІввааннааввіічч  

  
жжыыввёёллааввоодд  ппаа  ааддккооррммуу  ббууййнноойй  ррааггааттаайй  жжыыввёёллыы    

««ТТррааййггіі»»  ааддккррыыттааггаа  ааккццыыяяннееррннааггаа  ттааввааррыыссттвваа  ««ВВаассіілліішшккіі»»      

 

  

ППааннккіінн  ППааввеелл  ВВііккттааррааввіічч  

  
ааппееррааттаарр  ссввііннааггааддооўўччыыхх  ккооммппллееккссааўў  іі  ммееххааннііззаавваанныыхх  ффееррмм  

ааддккррыыттааггаа  ааккццыыяяннееррннааггаа  ттааввааррыыссттвваа  ««ВВаассіілліішшккіі»»    
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ССііллььввааннооввіічч  ІІвваанн  ЮЮззааффааввіічч  

  
ааппееррааттаарр  ппттуушшккааффааббррыыкк  іі  ммееххааннііззаавваанныыхх  ффееррмм  ааддккррыыттааггаа  

ааккццыыяяннееррннааггаа  ттааввааррыыссттвваа  ««ШШччууччыыннссккааяя  ппттуушшккааффааббррыыккаа»»  

 

  

ББууддззььккоо  ВВаалляяннццііннаа  ВВііккттааррааўўннаа  

  
ннаассттааўўнніікк  нняяммееццккаайй  ммооввыы  ддззяярржжааўўннаайй  ууссттааннооввыы  ааддууккааццыыіі  

««ВВууччээббннаа--ппееддааггааггііччнныы  ккооммппллеекксс  ООррллееўўссккіі  ддззііццяяччыы  ссаадд--

ссяяррээдднняяяя  шшккооллаа  ііммяя  СС..ПП..ШШууппеенніі»»  

 

    

ЗЗддааннооввіічч  ААннддррээйй  ІІооссііффааввіічч  

  
уурраачч--ххіірруурргг  ((ззааггааддччыыкк  ххііррууррггііччннааггаа  ааддддззяяллеенннняя  №№  11))  

ууссттааннооввыы  ааххооввыы  ззддааррооўўяя  ««ШШччууччыыннссккааяя  ццээннттррааллььннааяя  

ррааёённннааяя  ббааллььннііццаа»»  

 

  

ККааррааннккееввіічч  ВВооллььггаа  ЛЛееааннііддааўўннаа    

  
ззааггааддччыыкк  ааддддззееллаа  ррааммеессннаайй  ддззееййннаассцціі  іі  ннааррооддннааггаа  ммаассттааццттвваа  

ддззяярржжааўўннаайй  ууссттааннооввыы  ккууллььттууррыы  ««ШШччууччыыннссккіі  ррааёённнныы  ццээннттрр  

ккууллььттууррыы  іі  ннааррооддннаайй  ттввооррччаассцціі»»  

 

 

Зенчык Таццяна Аляксееўна 

 
ннааччааллььнніікк  ШШччууччыыннссккааггаа  ррааёённннааггаа  ааддддззееллаа  ГГррооддззееннссккааггаа  

ааббллаассннооггаа  ўўппррааўўллеенннняя  ФФооннддуу  ссааццыыяяллььннаайй  ааббаарроонныы  

ннаассееллььннііццттвваа  ММііннііссттээррссттвваа  ппррааццыы  іі  ссааццыыяяллььннаайй  ааббаарроонныы  

РРээссппууббллііккіі  ББееллааррууссьь  
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Найда Павел Паўлавіч  

 
маёр міліцыі, начальнік аддзела аператыўна-дзяжурнай 

службы аддзела ўнутраных спраў райвыканкама 

 

 

Пачабут Аляксандр Савельевіч 

 
маёр юстыцыі, старшы следчы першага следчага 

аддзялення Шчучынскага раённага аддзела Следчага 

камітэта Рэспублікі Беларусь 

 

 

Адаміцкая Алена Валер’еўна  

 
старшы памочнік пракурора Шчучынскага раёна 

 

 

Пятрашка Марыя Янаўна 

 
вадзіцель аўтамабіля 4 разраду групы механізацыі і 

транспарту Шчучынскага ўчастка паштовай сувязі 

аб'яднанага цэха паштовай сувязі Гродзенскага філіяла 

рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белпошта» 
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Ануфрык Мікалай Канстанцінавіч 

 
слесар па кантрольна-вымяральных прыборах і 

аўтаматыцы Шчучынскага раённага ўнітарнага 

прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі 

 

 

Лебядзевіч Іван Уладзіміравіч 

 
слесар па абслугоўванні і рамонту газавыкарыстоўваючага 

абсталявання Шчучынскага раёна электрычных сетак 

філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства 

электраэнергетыкі «Гроднаэнерга» 

 

 

Шанчук Іван Аляксандравіч 

 
майстар-наладчык па тэхнічным абслугоўванні адкрытага 

акцыянернага таварыства «Шчучынскі рамонтны завод» 

 

 

 

Панасевіч Генадзій Паўлавіч 

 
вадзіцель аўтамабіля філіяла «Аўтапарк №12 г. Шчучына» 

адкрытага акцыянернага таварыства 

«Гроднааблаўтатранс» 

 

  

ЛЛыыссёённаакк  ВВііттаалльь  ТТааддээуушшааввіічч  
  

ммаашшыынніісстт  ээккссккааввааттаарраа  66  ррааззррааддуу  ддааччччыыннааггаа  ўўннііттааррннааггаа  

ШШччууччыыннссккааггаа  ппррааддппррыыееммссттвваа  ммееллііяяррааццыыййнныыхх  ссііссттээмм  
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Сыч Людміла Іванаўна 

 
прадавец 5-га разраду аўтамагазіна Шчучынскага філіяла 

Гродненскага абласнога спажывецкага таварыства 

 

 

Муравейка Аляксандр Віктаравіч 

 
майстар лесу дзяржаўнай лесагаспадарчай установы 

«Шчучынскі лясгас» 

  

 

 

Арцюхоў Аляксандр Аляксандравіч 

 
начальнік варты пажарнай аварыйна-выратавальнай часці 

№ 1 Шчучынскага раённага аддзела па надзвычайных 

сітуацыях  

 

 

Рушніцкі Генрых Мар’янавіч 

 
настаўнік фізічнай культуры і здароўя дзяржаўнай 

установы адукацыі «Васілішкаўская сярэдняя школа»  

 

Рудзевіч Франц Францавіч 

 
уладальнік аграсядзібы «Марчукова хата» 

  

  


