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З кож ным го дам Жо дзі на пры га жэе — гэ та факт, які не 

аспрэ чыш. Тут з'я ві ла ся шмат мяс цін і аб' ек таў, 

якія ста лі ўжо ві зіт най карт кай, зра бі лі го рад ад мет ным 

і па зна валь ным. Сё ле та 3 лі пе ня Жо дзі на ад зна чыць свой 

55-га до вы юбі лей не толь кі знач ны мі ме ра пры ем ства мі, 

але і но вы мі пра ек та мі.

Ся род іх ства рэн не алеі крэ а тыў ных ла вак на пра спек це Ле-
ні на, дзе свае тэ ма тыч ныя кам па зі цыі ўста но вяць прад пры ем-
ствы і ар га ні за цыі го ра да. На пя рэ дад ні свя та ву лі цы на се ле на га 
пунк та ўпры го жаць ты ся чы руж, а бал ко ны ква тэр — дэ ка ра-
тыў ныя квет кі. Кож нае прад пры ем ства і ар га ні за цыя ство раць 
сваю тэ ма тыч ную клум бу.

Але, ба дай, най боль шыя зме ны за кра ну лі га рад скі парк 
куль ту ры і ад па чын ку. Тут вя дуц ца маш таб ныя ра бо ты па доб-
ра ўпа рад ка ван ні, рэ кан струк цыі і бу даў ніц тве но вых аб' ек-
таў.

Ад ра зу кі да ец ца ў во чы шах мат ная пля цоў ка, дзе бу дуць 
уста ноў ле ны ад па вед на ў рост ча ла ве ка шах мат ныя фі гу ры. 
Тут мы су стрэ лі жы ха ра го ра да Яў ге на Мар ца ва з да чуш ка мі 
Ан ге лі най і Са фі яй.

— Сын За хар за стаў ся до ма, — ка жа шмат дзет ны баць ка. — 
Мы час та з ма лы мі гу ля ем у пар ку і ба чым, як хут ка ён мя ня-
ец ца да леп ша га. Нель га на ват па раў ноў ваць з тым, што бы ло 
ра ней.

— Парк бу дзе раз дзе ле ны на зо ны, дзе лю дзі лю бо га ўзрос-
ту змо гуць ад па чыць з улі кам сва іх ін та рэ саў, гус таў, пры-
хіль нас цяў. У пры ват нас ці, дзі ця чую пля цоў ку з ра ман тыч-
най наз вай «Аква то рыя» афор мяць у мар ской тэ ма ты цы. Тут 
лі та раль на на ва чах вы рас тае са праўд ная ка ра ве ла, на якой 
пра ду гледж ва ец ца штур вал, лес ві цы, мас ток, па лу ба, раз-
на стай ныя пад вяс ныя ўстрой ствы для за баў ма лых. Ва кол 
улад ку юць гу мо вае па крыц цё сі ня га ко ле ру. А ў асоб ным 
кут ку пар ку пла ну ец ца яшчэ і вя лі кі ка ра бель для дзяцей ся-
рэдняга ўзросту.

Спар тыў на-гуль ня вы комп лекс уклю чыць у ся бе пля цоў кі: 
пляж на га ва лей бо ла, стрыт бо ла, трэ на жор ную — у тым лі-
ку для дзя цей і да рос лых, лю дзей з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі 
маг чы мас ця мі.

У ту рыс тыч най зо не з'я вяц ца вя ро вач ны га ра док, ска ла-
дром, скейт-парк. «Мы пра цу ем з Фе дэ ра цы яй скей тбар дыс-
таў, каб ён цал кам ад па вя даў усім нар ма тыў ным па тра ба ван-
ням для пра вя дзен ня спа бор ніц тваў роз на га ўзроў ню», — ка жа 
стар шы ня гар са ве та На тал ля СУШ КО.

Не па да лё ку ад ля до вай пля цоў кі бу дзе ўлад ка ва на эка ла гіч-
ная зо на. Тут пра ду гле джа ны два штуч ныя ва да ёмы, злу ча ныя 
па між са бой маст ком з пры го жай ра тон дай. Сю ды змо гуць 
прый сці за ка ха ныя, ма ла да жо ны, ма ці з ма лы мі, ста лыя лю-
дзі... Па ся дзець, па лю ба вац ца вод най па верх няй, па слу хаць 
плёс кат ва ды.

У перс пек ты ве ўпры го жыць парк і му зыч на-свет ла вы фан-
тан. Гэ тую іні цы я ты ву пад тры ма ла кі раў ніц тва Бе ла рус ка га аў-
та ма біль на га за во да. «Сё ле та рых ту ец ца пра ект, а ў на ступ ным 
го дзе спа дзя ём ся агуль ны мі на ма ган ня мі яго рэа лі за ваць»,— 
кан ста туе На тал ля Мі хай лаў на.

Асноў ныя ра бо ты пла ну ец ца вы ка наць да 3 лі пе ня. На ўлад-
ка ван не пар ку пой дуць гро шы ад су бот ні каў. Гра мад скасць 
так са ма пад клю ча на да маш таб ных спраў. У фі нан са ван ні пры-
ма юць удзел прад пры маль ні кі, кі раў ні кі ар га ні за цый і прад-
пры ем стваў го ра да.

Да дам, што ў го ра дзе пра цяг ва юць доб ра ўпа рад коў ваць 
два ры, фар ба ваць фа са ды да моў, уклад ваць тра ту ар ную пліт-
ку, ас фаль та ваць ву лі цы. Акра мя та го, ка пі таль ным ра мон там 
ахоп ле ны тры вя лі кія два ро выя тэ ры то рыі. Мы па бы ва лі ў ад-
ной з іх.

— Тут усе пы тан ні вы ра ша юць у комп лек се: улад коў ва-
юц ца ўва ход ныя гру пы, тра ту а ры, ста ян кі аў та транс пар ту, 
дзі ця чыя пля цоў кі з гу ма вым па крыц цём. Пры чым мес цы для 
за баў ма лых бу дуць зна хо дзіц ца да лей ад пар коў кі ма шын. 
Пра ду гле джа на так са ма ву ліч нае асвят лен не і ас фаль та ван-
не, — рас ка заў на мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма па жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар цы і бу даў ніц тве Аляк сандр 
ШЫ ЛА.

Вя до ма, ажыц ця віць усе гран ды ёз ныя пла ны і за ду мы ад на-
ча со ва не маг чы ма. Для гэ та га не аб ход ны вя лі кія фі нан са выя і 
ма тэ ры яль ныя ўкла дан ні. Ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні бу-
дуць пра цяг вац ца і пас ля та го, як го рад ад свят куе юбі лей.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
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НА ПЯ РЭ ДАД НІ

Ты ся чы руж 
і не толь кі

Што но ва га з'я віц ца ў Жо дзі не да юбі лею
ЭКА НО МІ КА...ЭКА НО МІ КА...

Фа са ды да моў 
ра ду юць во ка 

роз на ка ля ро вы мі па но.

АД ПО ЛЯ ДА ПРЫ ЛАЎ КА
Пры яры тэт ным на прам кам АПК 

Бе ла ру сі ста ла раз віц цё вы со ка-
эфек тыў най буй ной сель ска гас-
па дар чай вы твор час ці. І ўдзель ні-
кі па ся джэн ня азна ё мі лі ся з ёй на 
пры кла дзе ААТ «Алек санд рый-
скае». Гас па дар ка бы ла ство ра на на 
пра ця гу 2005—2008 га доў шля хам 
рэ ар га ні за цыі пяці страт ных гас-
па да рак. У 2013-м да яе да лу чы-
лі Шкло ўскі кам бі кор ма вы за вод. 
Сель гас прад пры ем ства спе цы я лі-
зу ец ца на жы вё ла га доў лі і рас лі-
на вод стве. На яго фер мах га ду ец ца 
27 ты сяч га лоў сві ней, больш за 16 
ты сяч га лоў буй ной ра га тай жы вё-
лы, птуш ка. Рас лі на вод ства пра цуе 
на жы вё ла га доў лю, якая мае поў ны 
за мкнё ны цыкл. Ёсць цэ хі за бою і 
пе ра пра цоў кі мя са. За мі ну лы год 
«Алек санд рый скае» атры ма ла вы-
руч ку 52 міль ё ны до ла раў, спра ца-
ва ла з рэн та бель нас цю 7 %.

— За да ча прад пры ем ства — 
атры ман не пра дук ту ад по ля да 
пры лаў ка, — ка жа ды рэк тар ААТ 
«Алек санд рый скае» Анд рэй 
КУЗЬ МЕН КА.

Сё ле та тут за па тэн та ва лі ганд лё-
вую мар ку і пра соў ва юць яе на ра-
сій скі ры нак. З гэ тай мэ тай ад кры та 
ганд лё вае прад пры ем ства ў Маск ве 
«Алек санд рый скае», праз якое пра-
хо дзяць усе про да жы на тэ ры то рыі 
Ра сіі. Ганд лё вая сет ка ў Бе ла ру сі 
прад стаў ле на 25 кра ма мі.

Акра мя вы твор час ці мяс ной 
пра дук цыі, «Алек санд рый скае» 
мае пла до вы сад агуль най пло-
шчай 250 гек та раў, фрук тас хо ві-
шча, якое част ко ва вы ка рыс тоў-
ва ец ца для вы рошч ван ня ве ша-
нак. Гас па дар ка раз ві ва ец ца ў кі-
рун ку па глыб ле най пе ра пра цоў кі 
сва ёй пра дук цыі і по шу ку рын каў 
збы ту. Са збы там, на жаль, ёсць 
скла да нас ці.

ВЁС КА БУ ДУ ЧЫ НІ 
І ЗА КОН ДЛЯ ФЕР МЕ РАЎ

Удзель ні кі па ся джэн ня на ве да лі 
так са ма «вёс ку бу ду чы ні» — га рад скі 
па сё лак Ко пысь Ар шан ска га ра ё на, 
прык лад та го, як па він на раз ві вац ца 
бе ла рус кая глы бін ка.

— Гэ та ад да ле ны па сё лак, і та-
кіх у нас вель мі шмат, — ад зна чыў 
Аляк сандр Па пкоў. — Ка лісь ці яны 
бы лі буй ны мі на се ле ны мі пунк та мі, 
а за раз тут ад чу ва ец ца дэ фі цыт пра-
цоў ных мес цаў, уз ні ка юць праб ле-
мы жыц це за бес пя чэн ня, доб ра ўпа-
рад ка ван ня. Ко пысь узя та за асно-
ву — што па він на быць у ма лень кім 
на се ле ным пунк це, як вы ра шаць 
вы шэй азна ча ныя праб ле мы. Ка лі гэ-
та га не ра біць, лю дзі бу дуць кі да ць 
вёс ку. Жыц цё тут пры пы ніц ца. І гэ та 
не са мым леп шым чы нам ада б'ец ца 
на сель скай гас па дар цы.

Уба ча нае ста ла на гляд ным да па-
мож ні кам пры пад вя дзен ні вы ні каў 
на пле нар ным па ся джэн ні. Спе цы я-
ліс ты больш дэ та лё ва аб мер ка ва лі 
пы тан ні па вы шэн ня эфек тыў нас ці 
ра бо ты АПК, а так са ма дзе ян не за-
ко на «Аб ся лян скай (фер мер скай) 
гас па дар цы». «Гэ ты за кон з не ка то-
ры мі да паў нен ня мі іс нуе ўжо ка ля 
30 га доў. На коль кі ён сён ня ак ту-
аль ны? — па ці ка віў ся Аляк сандр 
Папкоў. — На ша мэ та — ства рэн не 
фер мер скай гас па дар кі, якая па спя-
хо ва і эфек тыў на пра цуе». У фер-
ме раў бы ла маг чы масць па дзя ліц ца 
мер ка ван ня мі, вы ка заць свае за ўва-
гі і пра па но вы, як гэ та зра біць.

— Праб ле ма ў тым, што зям ля не 
мае ца ны і гэ та пры во дзіць да не га-
тыў ных на ступ стваў, — вы лу чыў ад ну 
з праб лем бе ла рус кі фер мер Мі-
ха іл ШРУБ. — Асноў ным па дат кам у 
сель скай гас па дар цы па він на стаць 
арэнд ная пла та за зям лю. Та ды гэ та 
за ах во ціць тых, хто хо ча яе ўзяць. 
А тыя, хто яе не апра цоў ва юць, 
маг чы ма, па ду маць, што яе лепш 
ад даць. І яшчэ. Фер мер змо жа за-
клас ці пра ва арэн ды, каб узяць фі-
нан са ван не. Ка лі так уцяг нем зям-
лю ў аба рот, мы пад тры ма ем мно-
гія па чы нан ні ся лян, якія жа да юць 
пра ца ваць. Кла січ ныя фер мер скія 
гас па дар кі, ся мей ныя прад пры-
ем ствы здоль ныя за кры ваць та кія 
праб ле мы, як вы твор часць ага род-
ні ны, фрук таў, мяс ной пра дук цыі 
не вя лі кі мі пар ты я мі. Гэ та да зво ліць 
за ха ваць сель скі лад жыц ця.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

 У тэ му
Алег ЧЫ КІ ДА, пер шы на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл-

вы кан ка ма:
— Між рэ гі я наль нае і пры гра ніч нае су пра цоў ніц тва з'яў ля ец ца ад-

ным з най больш дзейс ных і перс пек тыў ных ме ха ніз маў па шы рэн ня 
эка на міч ных кан так таў па між Ма гі лёў скай воб лас цю і за меж ны мі рэ-
гі ё на мі. Ма гі лёў скім абл вы кан ка мам пад пі са на ка ля 50 да ку мен таў 
аб су пра цоў ніц тве з рэ гі ё на мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, кра і на мі СНД, 
бліз ка га і да лё ка га за меж жа. Да га во ры да ты чац ца ўза е ма дзе ян ня 
ў ганд лёва-эка на міч най, на ву ко ва-тэх ніч най і куль тур най сфе рах. Най-
больш эфек тыў на вы кон ва юц ца па гад нен ні, для рэа лі за цыі якіх за клю-
ча ны да дат ко ва пра та ко лы (пла ны), якія змя шча юць кан крэт ныя ме-
ра пры ем ствы па раз віц ці двух ба ко вых ад но сін. Ідзе цес нае су пра цоў-
ніц тва са Сма лен скай, Бран скай, Бел га род скай, Кур скай, Ар лоў скай, 
Ра зан скай аб лас ця мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, Ус ход не-Ка зах стан скай 
воб лас цю Ка зах ста на і ін шы мі. Ак тыў на ажыц цяў ля ец ца та ва ра аба рот 
з Маск вой і Мас коў скай воб лас цю, Санкт-Пе цяр бур гам і Ле нін град скай 
воб лас цю, Ні жа га род скай, Са мар скай аб лас ця мі.

Пя тую част ку экс пар ту (410 міль ё наў до ла раў ЗША) скла да юць сель-
ска гас па дар чая пра дук цыя і пра дук ты хар ча ван ня. На экс парт ідзе 
60 % атры ма най яла ві чы ны, 92 % сы роў, 66 % мас ла жы вёль на га, 
90 % су хіх ма лоч ных пра дук таў, 75 % жэ ла ці ну.

Сяр гей МІ ЦІН: «Моц лю бой дзяр жа вы за ле жыць ад эфек тыў нас ці пра цы на вёс цы». 

Смач ная пра дук цыя ААТ «Алек санд рый скае». 

 У тэ му
Сяр гей МІ ЦІН, стар шы ня 

Ка мі тэ та Са ве та Фе дэ ра цыі 
Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі па аграр на-
хар чо вай па лі ты цы і пры ро-
да ка ры стан ні:

— Мы ўба чы лі дзве зу сім роз-
ныя гас па дар кі, але яны абедз ве 
вы со ка эфек тыў ныя. Што да ты-
чыц ца «Дзі я ны», вы ні кі ўраж ва-
юць. У ма ёй род най воб лас ці да 
30 тон буль бы з гек та ра збі ра-
юць, і гэ та лі чыц ца ня дрэн на, а 
ў яго — 41! У нас ся рэд няя ўра-
джай насць збож жа вых па кра і не 
29 ц/га, а ў яго 74. Трэ ба ха паць 
гэ тыя тэх на ло гіі і ўка ра няць. Мы 
па спра бу ем гэ та ней кім чы нам 
транс фар ма ваць на на шу тэ ры то-
рыю. Мы ба чы лі су пер су час ную 
тэх ні ку, і я не па ба ю ся ска заць, 
што гэ та тэх ні ка ХХІ ста год дзя. 
Ураж вае і тое, што гэ та ад бы ва-
ец ца не дзесь ці ў буй ным ін дуст-
ры яль ным цэнт ры, а ў не вя ліч кай 
вёс цы. І лю дзі, якія там пра цу юць, 
звы чай ныя ту тэй шыя жы ха ры. 
Гэ та і ёсць тая са мая пе ра да вая 
сель ская гас па дар ка, якая сён ня 
не аб ход ная. Ву чо ныя пад лі чы лі, 
што да 2050 го да на сель ніц тва 
Зям лі скла дзе 10 міль яр даў ча-
ла век. Спат рэ біц ца на 60 % па-
вя лі чыць вы твор часць пра дук таў 
хар ча ван ня. І ў Ра сіі, і ў Бе ла ру сі 
ёсць пэў ныя рэ сур сы і рэ зер вы, 
ка лі ства раць та кія эфек тыў ныя 
гас па дар кі, як у Ма лі ноў ска га. 
На огул, усё, што мы ўба чы лі, вы-
клі кае ад аб рэ нне. На ша су стрэ ча 
ў рам ках фо ру му бу дзе пра хо-
дзіць пад зна кам раз віц ця сель-
скіх тэ ры то рый. Для Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі гэ та вель мі важ на. 
У нас 39 міль ё наў ча ла век жы ве 
на вёс цы. І ад та го, як яны бу дуць 
іс на ваць, эфек тыў на пра ца ваць, 
за ле жыць моц дзяр жа вы.


