
Праз 121 год на мес цы са май пер шай бе ла рус кай ГЭС па ча ла 
пра ца ваць су час ная гід ра элект ра стан цыя. Пер шая на тэ ры то рыі 
Го мель скай воб лас ці кры ні ца «зя лё най» энер гіі па бу да ва на 
і ўве дзе на ў экс плу а та цыю на ра цэ Іпуць у Доб ру шы.

Пра мыс ло вы ра ён ны цэнтр Го мель шчы ны дру гі раз за гіс-
то рыю свай го іс на ван ня стаў свед кам са праў ды гіс та рыч най 
па дзеі. Вя до ма, што ме на ві та ў Доб ру шы ў 1899 го дзе з'я ві ла ся 
пер шая на тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі гід ра элект ра стан цыя. 
Зруч нае мес ца для бу даў ніц тва ГЭС знай шло ся та ды амаль у 
цэнт ры го ра да, на ра цэ Іпуць. Вод ная ар тэ рыя бы ла пры дат-
на для гэ та га, бо яшчэ на па чат ку 70-х га доў ХІХ ста год дзя на 
ёй па бу да ва лі дам бу. Та кім чы нам вы ра ша лі праб ле му во да-
за бес пя чэн ня па пя ро вай фаб ры кі кня зя Па ске ві ча — ад на го з 
са мых пе ра да вых прад пры ем стваў свай го ча су, якое не маг ло 
абы хо дзіц ца без элект рыч нас ці. Мі ні-ГЭС на Іпу ці та ды 
па да ры ла маг чы масць асвят лен ня ў цэ хах, за пус ці ла 
стан кі прад пры ем ства.
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Як на Мін шчы не 
зма га юц ца з су мні кам 
ка над скім. стар. 14

Больш за ўсё не пры дат ных 
пес ты цы даў за хоў ва ец ца 
на Го мель шчы не, 
менш за ўсё — 
на Брэст чы не. стар. 13

Пры цяг нен не 
Юбі лей на га

стар. 16

Фо рум рэ гі ё наў

Сё ле та бе ла рус кая ста лі ца 
і Мін ская воб ласць 
бу дуць пры маць яго 
ўдзель ні каў. стар. 2
Эка ло гія ста лі цы

Шэ рынг ро ва раў, 
во да рас тва раль ныя 
фар бы, азда раў лен не 
Свіс ла чы. стар. 13

стар. 4

стар. 14

Зні шчыць ад хо ды

Чу жы нец су праць 
аба ры ге наў

На бе ра зе гэ та га во зе ра, 
што пад Грод нам, 
з'я ві ла ся ат мас фер ная 
ра тон да... 
ды не толь кі.

ПРА ЕК ТЫ І РА ШЭН НІ

ЭНЕР ГЕ ТЫЧ НАЯ РЭ ІН КАР НА ЦЫЯ

ТЭ МА ТЫД НЯ

М
А ЛЕНЬ КІ прынц у ад най мен най каз цы кож ны 
дзень па чы наў з та го, што пры во дзіў у па ра дак 
сваю пла не ту. На жаль, ся род жы ха роў Зям лі 
та ко га прын цы пу пры трым лі ва юц ца па куль 

не ўсе. Та му і ўзні ка юць дзе-ні дзе смец це выя звал кі, 
ла ма юц ца дрэ вы, за брудж ва юц ца азё ры і рэ кі... 
Але мно гія эка ла гіч ныя праб ле мы мож на вы ра шыць, 
пра цу ю чы на мес цах.

Па ра дак — ад сло ва «ра іц ца»
Каб пы тан ні доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рый вы ра ша лі ся 

комп лекс на, у кра і не што год рэа лі зу юц ца Рэс пуб лі канскі 
план ме ра пры ем стваў па на вя дзен ні па рад ку на зям лі 
і адпа вед ныя мяс цо выя пла ны.

Ад чыс тай зям лі 
да чыс тай пла не ты

Спры яль нае на ва коль нае ася род дзе ства ра ец ца там, Спры яль нае на ва коль нае ася род дзе ства ра ец ца там, 
дзе над гэ тым пра цу юць на мес цах — дзе над гэ тым пра цу юць на мес цах — 
у га рад скіх мік ра ра ё нах ці на вяс ко вых пад вор ках і ву лі цаху га рад скіх мік ра ра ё нах ці на вяс ко вых пад вор ках і ву лі цах
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