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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 8.12.2017 г.
Долар ЗША    2,0358
Еўра 2,4008
Рас. руб. 0,0343
Укр. грыўня 0,0750

Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 
стар шы ня Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма:

«Апош нія за ка на даў чыя 
ак ты па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва 
пад ах воч ва юць 
прад стаў ні коў біз не су 
больш ак тыў на 
пра ца ваць з ор га на мі 
ўла ды. Чы ноў ні кам 
трэ ба са мім хут чэй 
ары ен та вац ца 
ў но ва ўвя дзен нях 
і да па ма гаць 
прад пры маль ні кам».

ЦЫТАТА ДНЯ

Працягваецца падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ ГАЗАВУЮ ПЛІТУ ЦІ МІКРАХВАЛЁЎКУ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

8 СНЕЖНЯ 2017 г. ПЯТНІЦА №237 (28601)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Артысты 
«Песні года» — 
пра сакрэты 
поспехаў

СТАР. 5

20 КАНАЛАЎ

Праграма 
тэлебачання 
на тыдзень

Гісторыя 
«рыбнага» 
акцыянера

СТАР. 13

Прад стаў ні кі Бе лА ЭС, 

вя ду чых ВНУ кра і ны 

і дзярж кар па ра цыі «Ра с-

а там» рас ка за лі, дзе і як 

рых ту юць кад ры для Бе-

ла рус кай атам най элект-

ра стан цыі, якія спе цы я-

ліс ты за па тра ба ва ныя, як 

вы ка рыс тоў ва юц ца маг-

чы мас ці між на род на га 

су пра цоў ніц тва ў пы тан-

нях пад рых тоў кі вы со ка-

ква лі фі ка ва ных кад раў 

для атам най га лі ны. Гэ-

тыя і ін шыя пы тан ні бы лі 

ўзня ты на ан лайн-кан-

фе рэн цыі на 

сай це БЕЛ ТА.

Бе лА ЭСБе лА ЭС  

ПРЫ ПАД РЫХ ТОЎ ЦЫ 
АТАМ ШЧЫ КАЎ 
ДРО БЯ ЗЯЎ НЯ МА
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Добрая навінаДобрая навіна  

РЭ ЗЕР ВЫ РАС ТУЦЬ
Зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе ла ру сі ў ад-
па вед нас ці з ме та да ло гі яй Між на род на га
ва лют на га фон ду на 1 снеж ня скла лі 
7,413 млрд до ла раў у эк ві ва лен це.

Па ін фар ма цыі прэс-служ бы На цы я наль на га 
бан ка кра і ны за ліс та пад 2017 го да зо ла та ва-
лют ныя рэ зер вы вы рас лі на 18,4 млн до ла раў 
(на 0,2%) пас ля рос ту ў каст рыч ні ку на 128,6 млн
до ла раў (1,8%). За сту дзень — ліс та пад пры рост
рэ зер ваў склаў 2 486,5 млн до ла раў (50,5%). Па-
ве лі чэн ню між на род ных рэ зер во вых ак ты ваў у 
ліс та па дзе спры я ла па ступ лен не за меж най ва-
лю ты ў бюд жэт, у тым лі ку ад збі ран ня экс парт-
ных пош лін на наф ту і наф та пра дук ты, а так са ма 
па ступ лен не срод каў ад про да жу На цы я наль ным 
бан кам і Мі ніс тэр ствам фі нан саў аб лі га цый, на мі-
на ва ных у за меж най ва лю це. Ста ноў чы ўплыў на 
ўзро вень рэ зер ваў так са ма ака за ла па ве лі чэн не 
кош ту ма не тар на га зо ла та. Ура дам і На цы я наль-
ным бан кам у ліс та па дзе вы ка на на знеш ніх і ўнут-
ра ных аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це на 
су му ка ля 314 млн до ла раў. Асноў ны мі на прам ка-
мі гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі на 2017 год пра-
ду гле джа ны рост зо ла та ва лют ных рэ зер ваў не 
менш чым на 500 млн до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

Трох па вяр хо вы дзі ця чы 
са док у ма ла дым мік ра ра ё не 
Ор шы За дняп роўе-5 быў 
ура чыс та ад кры ты ў 
ве рас ні. У ім ёсць ба сейн, 
трэ на жор ная, спар тыў ная
і му зыч ная за лы, гуль ня выя 
ка бі не ты, сту дыя 
вы яў лен ча га мас тац тва, 
ме ды цын скі блок.

Дзет сад асна шча ны ка ме ра мі ві дэа на зі ран ня і ла каль най вы лі чаль най сет кай. На вя лі кай 
тэ ры то рыі ва кол сад ка раз ме шча на спе цы яль ная ву чэб ная пля цоў ка для вы ву чэн ня 
правілаў дарожнага руху, акра мя та го, пра цуе ўсе се зон ная спар тыў ная зо на, а ў кож най 
з груп ёсць свая гуль ня вая пля цоў ка. На вед ва юць дзет сад ка ля 200 дзя цей. Ці ма фей ЯН КОЎ СКІ.

У ба сей не.

ТРЫ ПАВЕРХІ РАДАСЦІТРЫ ПАВЕРХІ РАДАСЦІ


