
ГІС ТО РЫЯ І СЛА ВУ ТАС ЦІ ГІС ТО РЫЯ І СЛА ВУ ТАС ЦІ 
ДОБ РУШ СКА ГА РА Ё НАДОБ РУШ СКА ГА РА Ё НА

* Доб руш скі ра ён зна хо дзіц ца на паў днё вым ус хо дзе 

Бе ла ру сі, у ме жах Го мель ска га Па лес ся, на мя жы трох дзяр-

жаў. Гэ тае мес ца — уяз ныя ва ро ты ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь 

з бо ку Ра сіі і Укра і ны, ад зна ча на ма ну мен там Друж бы, які 

пла ну ец ца рэ кан стру я ваць сё ле та.

* Коль касць на сель ніц тва ра ё на скла дае звыш 36 ты сяч 

ча ла век.

* Доб руш згад ваў ся ў ХVІ ста год дзі як вёс ка Го мель ска га 

ста рост ва Рэ чыц ка га па ве та Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. 

Праз два ста год дзі — у скла дзе Ра сій скай ім пе рыі. Па ча так 

яго роск ві ту звя за ны з 1775 го да з імем фельд мар ша ла 

Пят ра Ру мян ца ва-За ду най ска га, а по тым яго сы на Мі ка лая, 

дзяр жаў на га канц ле ра Ра сій скай ім пе рыі. Яны за кла лі пад-

му рак эка на міч на га раз віц ця мяс тэч ка. Тут бы ла ство ра на 

па лат ня на-па ру сі на вая ма ну фак ту ра з вя лі кай коль кас цю 

ра бот ні каў, а так са ма за сна ва на не каль кі куз няў і па бу да-

ва ны буй ныя спірт за во ды.

* У ся рэ дзі не 1830-х га доў ула даль ні кам го мель ска-

га ма ёнт ка і Доб руш скай эка но міі ста но віц ца граф Іван 

Па ске віч. Пры ім у 1842 го дзе ў Доб ру шы быў па бу да ва-

ны ме дзеп ла віль ны за вод. Ме на ві та ён быў іні цы я та рам 

ства рэн ня ў на се ле ным пунк це па пя ро вай фаб ры кі. Але ж 

пра ект ажыц ця віў яго сын Фё дар. Пе рад Пер шай су свет най 

вай ной фаб ры ка вы пус ка ла ў год 10 ты сяч тон па пе ры на 

тры міль ё ны руб лёў. У 1887 го дзе праз стан цыю Доб руш 

па чаў ся рэ гу ляр ны па са жыр скі і гру за вы рух на ўчаст ку 

Го мель — Бранск.

* Ле вы пры ток Со жа — ра ка Іпуць — раз бі ва ец ца на 

шмат лі кія ру ка вы, якія ажур ны мі ка рун ка мі апля та юць увесь 

го рад. 13 роз ных мас тоў звяз ва юць мік ра ра ё ны го ра да. 

Ха рак тэр най асаб лі вас цю доб руш ска га ўчаст ка Іпу ці з'яў ля-

ец ца пла ці на. На ёй па бу да ва ны ча ты ры мас ты — тур бін ны, 

драў ля ны і два жа ле за бе тон ныя.

* На тэ ры то рыі Доб руш ска га ра ё на, у аг ра га рад ку Кар-

ма зна хо дзіц ца Па кроў ская царк ва і ра ка з мо шча мі Іа а на 

Кар мян ска га. Свя тар Іа ан Гаш ке віч у 1998 го дзе пры лі ча ны 

пра ва слаў най царк вой да Свя тых зям лі бе ла рус кай. Сён ня 

да яго мо шчаў пры яз джа юць па лом ні кі з роз ных кра ін.

* У бу дын ку, дзе ў 70-х га дах ХІХ ста год дзя бы ла шко ла 

для дзя цей ра бо чых па пя ро вай фаб ры кі, сён ня зна хо дзіц-

ца Доб руш скі ра ён ны края знаў чы му зей. Кам плек та ван не 

фон даў па ча ло ся з 2003 го да за кошт па ступ лен няў з гра-

мад скіх му зе яў ра ё на. Экс па зі цыі ад люст роў ва юць гіс то-

рыю рэ гі ё на з най ста ра жыт ных ча соў да на шых дзён.

ДО СВЕД АБ' ЯД НАЎ 
МЕ ДЫ КАЎ ЯПО НІІ І БЕ ЛА РУ СІ

Прад стаў ні кі На га сак ска га і Фу ку сім ска га ме ды-

цын скіх уні вер сі тэ таў ад кры лі бе ла рус ка-япон скі 

ме ды цын скі цэнтр. Па дзея ад бы ла ся ў кан цы мі-

ну ла га го да ў аг ра га рад ку Кар ма.

Ад крыц цё та кой ме ды ка-аду ка цый най уста но вы ста-

ла маг чы мым дзя ку ю чы су мес ным на ма ган ням кі раў ні-

коў Го мель ска га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, іх япон скіх 

ка лег і вы ка наў чай ула ды ра ё на. Апош няя да па маг ла 

вы зна чыц ца з па мяш кан нем.

Спе цы я ліс ты лі чаць, што ра бо та гэ та га цэнт ра да па мо жа 

сту дэн там у за сва ен ні прак тыч ных на вы каў ака зан ня ме-

ды цын скай да па мо гі ў пер ша сным звя не — ме ды цын скай 

ам бу ла то рыі. Па цы ен ты, у сваю чар гу, атры ма юць якас нае 

аб сле да ван не і ля чэн не. У цэнтр рэ гу ляр на бу дуць пры-

яз джаць вя ду чыя вы клад чы кі Го мель ска га дзяр жаў на га 

ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та.

Так са ма ад крыц цё цэнт ра ста ноў ча ада б'ец ца на 

якас ці ака зан ня ме ды цын скіх па слуг у Кар ме і па вы шэн-

ні пра фе сій на га ўзроў ню мяс цо вых ме ды каў. У хут кім 

ча се да пра ек та да лу чац ца ме ды кі з Фу ку сім ска га ме ды-

цын ска га ўні вер сі тэ та. Су пра цоў ніц тва і до свед пра цы 

ў зо не за ра жэн ня пас ля ава рыі на Фу ку сім скай АЭС 

бу дуць вель мі за па тра ба ва ныя, асаб лі ва пас ля та го, як 

Кар мян скі цэнтр бу дзе цал кам аб ста ля ва ны.

Та кое ўза е ма дзе ян не па між бе ла рус кім і япон скім ба-

ка мі бу дзе спры яць уз ба га чэн ню ве да мі сту дэн таў, зблі-

жэн ню на шых на ро даў, якія па цяр пе лі ад ра ды я цыі.

МАГ ЧЫ МАС ЦІ 
ДЛЯ ЮНЫХ

У кан цы мі ну ла га го да ў Мін ску 

прай шло па ся джэн не Ка ар ды-

на цый на га са ве та па рэа лі за цыі 

іні цы я ты вы «Го рад, дру жа люб ны 

дзе цям і пад лет кам» у Рэс пуб лі-

цы Бе ла русь. Па яго вы ні ках Доб-

ру шу пры свое на га на ро вае зван-

не «Го рад, дру жа люб ны дзе цям і 

пад лет кам».

Да рэ чы, Доб руш да лу чыў ся да гэ-

тай іні цы я ты вы ЮНІ СЕФ яшчэ ў 2008 

го дзе. Га рад скі са вет стар ша клас ні каў 

рас пра ца ваў і рэа лі за ваў пра ект «Доб-

рыя сэр цы», на кі ра ва ны на ака зан не 

да па мо гі і пад трым кі дзе цям-ін ва лі дам 

і дзе цям, што апы ну лі ся ў са цы яль-

на не бяс печ ных умо вах. Так са ма рэа лі за ва ны пра ект 

«Вост раў» — рэ кан стру я ва на і доб ра ўпа рад ка ва на га-

рад ская зо на ад па чын ку для ар га ні за цыі і пра вя дзен ня 

воль на га ча су дзя цей і мо ла дзі.

КУБ КІ І ТА ЛЕР КІ 
ЗА ЦІ КА ВІ ЛІ АП ТА ВІ КОЎ

Пра дук цыя Доб руш ска га фар фо ра ва га за во да 

ня даў на бы ла прад стаў ле на на між на род най вы-

стаў цы та ва раў на род на га спа жы ван ня Аmbіеntе 

ў Франк фур це-на-Май не.

У Гер ма ніі да бру ша не вы стаў ля лі шы ро кую па літ ру 

пра дук цыі ад па да рун ка ва га сег мен та да по су ду ін дуст-

рыі гас цін нас ці. Ці ка васць вы ка за лі буй ныя ап то выя 

па куп ні кі з Ру мы ніі, Поль шчы, Іта ліі, Гер ма ніі, Ра сіі, кра ін 

бліз ка га Ус хо ду. Аmbіеntе — са мая буй ная ў све це вы-

стаў ка та ва раў на род на га спа жы ван ня — з'яў ля ец ца 

не толь кі ін фар ма цый най пля цоў кай, але і мес цам для 

ўста ля ван ня но вых дзе ла вых кан так таў.

ШКОЛЬ НІК ЗДА БЫ ВАЕ ЭНЕР ГІЮ 
З РАС ЛІН

Лаў рэ ат Бал тый ска га на ву ко ва-ін жы нер на га кон-

кур су — Ілья Ко зы раў з аг ра га рад ка Ігаў ка Доб-

руш ска га ра ё на.

Прад ме там да сле да ван ня школь ні ка і яго та ва ры ша 

Ар цё ма Га ла га на ва ста ла атры ман не энер гіі з рас лін. 

Вуч ні зра бі лі прак тыч ную ма дэль, з якой ра ней пе ра-

маг лі на рэс пуб лі кан скім кон кур се да-

след чых ра бот у сек цыі «фі зі ка». Удас-

ка на ле ны пра ект быў прад стаў ле ны ў 

Санкт-Пе цяр бур гу на 15-м Бал тый скім 

на ву ко ва-ін жы нер ным кон кур се — ад-

ным з са мых буй ных на ву ко вых спа-

бор ніц тваў для школь ні каў у Ра сіі.

Больш як 500 юных на ву коў цаў і 

ін жы не раў прад ста ві лі свае пра ек ты 

ў га лі нах фі зі кі, ма тэ ма ты кі, бія ло гіі, 

ме ды цы ны, ро ба та тэх ні кі і шэ ра гу ін-

шых кі рун каў. На стаў ніц кае жу ры, як і 

прад стаў ні кі біз не су, уба чы лі ў пра ек це 

Ільі Ко зы ра ва пра фе сій нае да сле да-

ван не. У сва ім ві дэа ро лі ку юнак пра дэ-

ман стра ваў вы ні кі пра цы па атры ман ні 

ўзнаў ляль най энер гіі з рас лін на-мік роб-

на га эле мен та. Ця пер школь нік рых ту-

ец ца да ўдзе лу ў но вых пра ек тах.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Уво дзіц ца ў экс плу а та цыю 

но вае аб ста ля ван не на 

Доб руш скім фар фо ра вым 

за вод зе, Го мель скім 

гор на-ўзба га чаль ным 

кам бі на це. Упер шы ню 

ў ра ён пры цяг ну та больш за 

міль ён до ла раў ін вес ты цый, 

за свое ных на бу даў ніц тве 

мі ні-ГЭС у Доб ру шы. 

Вы ні кі 2018 го да да юць 

перс пек ты вы на бу ду чы ню, 

ад зна чае стар шы ня 

Доб руш ска га рай вы кан ка ма 

Воль га МО ХА РА ВА:

— Зу сім ня даў на ў на шым 

сель ска гас па дар чым ра ё не 

ўша на ва лі пе ра мож цаў ра ён-

на га пра цоў на га спа бор ніц тва. 

Мы ўзна га ро дзі лі ка лек ты вы і 

іх асоб ных прад стаў ні коў. І хоць 

ле тась да сяг нуць вы зна ча на га 

ў рас лі на вод стве не атры ма ла-

ся, у на шых гас па дар ках ёсць 

на го ды для го на ру. «Доб руш-

скі рай аг ра сэр віс» стаў лі да рам 

ра ё на па вы твор час ці збож жа: на 

адзін ба ла-гек тар тут яго атры-

ма на больш за 110 кі ла гра маў. 

Ка лек тыў уз на га ро джа ны пе-

ра ход ным пры зам «За ла ты ко-

лас».  «Уцеў скае» — бяс спрэч-

ны лі дар па ва ла вой вы твор час ці 

ма ла ка — 109 % да ўзроў ню 

2017 го да. Па на доі на ад ну фу-

раж ную ка ро ву — 8 174 літ ры — 

ня ма роў ных жы вё ла во дам «За-

ві даў ска га». Пе ра мож цам у на-

мі на цыі «Кі раў нік го да» на зва ны 

ды рэк тар сель гас прад пры ем ства 

«Це ра хоў ка-Аг ра» Рус лан Са ка-

лоў. У прад пры ем ства са мыя вы-

со кія па каз чы кі па вы твор час ці 

мя са буй ной ра га тай жы вё лы: 

плюс 35 %. У ААТ «Ка лі нін скі» 

пра дук цый насць пра цы вы рас ла 

на 16 %, вы руч ка ад рэа лі за цыі 

па вя лі чы ла ся на 14 %.

Да сяг нен нем мі ну ла га го да 

стаў ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 

пер шы ў ра ё не арэнд ны дом ка-

мер цый на га вы ка ры стан ня. Фі лі-

ял «Го мель скі гор на-ўзба га чаль ны 

кам бі нат» ААТ «Го мель шкло» стаў 

пе ра мож цам ся род пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў. Сло вы па дзя кі 

за пра цу Воль га Мо ха ра ва ад-

ра са ва ла так са ма ка лек ты вам 

ПМК-5, «Доб руш ска га ка му наль-

ні ка», уста ноў аду ка цыі, куль ту ры 

і спор ту, ме ды цын скім ра бот ні кам, 

прад стаў ні кам са цы яль най аба ро-

ны, ма ло га біз не су.

Ле тась Доб руш скі ра ён вы ка-

наў пра гноз ныя па каз чы кі на 98 %. 

Сель ска гас па дар чай пра дук цыі бы-

ло вы раб ле на на су му 84,5 міль ё-

на руб лёў, ці 32,6 ты ся чы руб лёў у 

раз лі ку на ад на го пра цаў ні ка га лі-

ны. Рэ зер вы для рос ту ёсць і ў сель-

скай гас па дар цы, і ў пра мыс ло вас-

ці, лі чыць Воль га Фё да раў на:

— На ша за да ча — па ста ян на 

па вя ліч ваць эфек тыў насць пра цы 

і кан ку рэн та здоль насць пра дук цыі 

пра мыс ло вых і сель ска гас па дар-

чых прад пры ем стваў. Важ на ўка-

ра няць но выя тэх на ло гіі, ма дэр-

ні за ваць вы твор час ці і ства раць 

но выя прад пры ем ствы. У сель скай 

гас па дар цы ары ен цір гэ та га го да: 

са браць на па лях Доб ру шчы ны ба-

га ты ўра джай.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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ЁСЦЬ ЧЫМ ГА НА РЫЦ ЦА, 
ЁСЦЬ ДА ЧА ГО ІМК НУЦ ЦА

 НА ВІ НЫ ДОБ РУШ СКА ГА КРАЮ


