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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 18.12.2015 г.

Долар ЗША    18338,00
Еўра 19915,00
Рас. руб. 259,92
Укр. грыўня 777,86
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

За пас бя ды не чы ніць

СТАР. 4

У новы год — 
з «Каралевай»? 

Лёгка!

СТАР. 14

Чаму цяпер 
менш добрых 

фільмаў?

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ

Анд рэй КА БЯ КОЎ, 
прэм' ер-мі ністр:

«Сі ту а цыя на знеш ніх рын ках 
яшчэ больш па гар ша ец ца, тым 
не менш, рэ зіс тэн цыя бе ла рус кай 
эка но мі кі ўжо не та кая, як 
бы ла ў снеж ні мі ну ла га го да, 
ка лі на зі ра лі ся не га тыў ныя 
тэн дэн цыі на спа жы вец кім 
рын ку. Знеш нія пра цэ сы 
па доб ныя, але вы ба чы це, 
што мы спа кой на, упэў не на 
пе ра адоль ва ем гэ тую сі ту а цыю. 
Лю дзі за ўва жы лі, што на ша 
эка на міч ная, гра шо ва-крэ дыт ная, 
фі нан са вая па лі ты ка ста ла 
прад ка заль най. Мы ро бім усё 
маг чы мае ў на шай сён няш няй 
сі ту а цыі, але без гвал ту над 
зда ро вым эка на міч ным сэн сам. 
Гэ та зна чыць, мы ро бім толь кі 
тое, што лі чым маг чы мым і 
па трэб ным у да дзе ны кан крэт ны 
мо мант».

Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал 2016 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай 

аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад-
піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Белса юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА 
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ 
З НАМІ — 

БУДЗЕ 
ЦІКАВА!

З усіх аль тэр на тыў ных кры ніц энер гіі гро дзен-
скія спе цы я ліс ты вы ра шы лі зра біць стаў ку 
на сі лу вет ра. Ча ты ры га ды та му тут па ста ві-
лі пер шую энер га ўста ноў ку, і ця пер, ка лі яна 
да ка за ла эфек тыў насць і рэн та бель насць, 
па чаў ся ман таж яшчэ пя ці ге не ра та раў. Іх су-
мар ная ма гут насць скла дзе 7,5 ме га ва та; та кім 
чы нам, вет ра парк змо жа вы пра цоў ваць за год 
18,45 міль ё на кі ла ват-га дзін элект ра энер гіі.

Вы шы ня ад на го вет ра ка — з 30-па вяр хо вы дом. 
Для ра бо ты ге не ра та ра ха пае хут ка сці вет ру 3 мет-
ры ў се кун ду. Пра ект па блі зу вёс кі Граб ні кі рэа лі зуе 
РУП «Грод на э нер га». Ужо ў на ступ ным го дзе на гэ тай 
пля цоў цы з'я віц ца са мы ма гут ны ў кра і не вет ра парк. 
Шэсць ма сіў ных уста но вак бу дуць вы пра цоў ваць пя-
тую част ку элект ра энер гіі, якую спа жы вае На ва груд-
скі ра ён. Аб' ект кош там Br348,1 млрд рэа лі зу ец ца па 
ін вес ты цый най пра гра ме «Бел энер га», у тым лі ку 
$ 11,8 млн скла дзе звя за ны крэ дыт на аб ста ля ван не 

Дзяр жаў на га бан ка раз віц ця Кі тая. Ге не раль ным пад-
рад чы кам бу даў ніц тва з'яў ля ец ца ААТ «Бел элект ра-
ман таж на лад ка». Мак сі маль ны аб' ём ра бот па ман та-
жы пла ну юць вы ка наць да 25 снеж ня, а ўвес ці аб' ект 
у экс плу а та цыю збі ра юц ца ў маі 2016 го да.

У Бе ла ру сі до ля ад наў ляль ных кры ніц па куль не вы-
со кая — ка ля 1%. Ця пер у кра і не пра цуе 50 вет ра коў. 
Са мы буй ны пра ект — вет ра стан цыя ў Ма гі лёў скай 
воб лас ці: 8 уста но вак ма гут нас цю па 1 мВт. Пад На ва-
груд кам уста лю юць яшчэ больш ма гут ныя ге не ра та ры, 
каб вы ка рыс тоў ваць усе маг чы мас ці пля цоў кі. Тэр мін 
акуп нас ці та ко га пра ек та мен шы за 10 га доў. Да та го ж 
дзяр жаў ныя прэ фе рэн цыі — вы зва лен не ад вы пла ты 
ўваз ных пош лін і па вы ша ны на тра ці ну кошт пры за куп-
цы элект ра энер гіі — ро бяць ве цер вель мі пры быт ко вым. 
І яшчэ на куп лі пры род на га га зу за год ра бо ты вет ра-
ўста ноў кі ў На ва груд скім ра ё не ўдас ца сэ ка но міць ка ля 
ты ся чы ку ба мет раў, ці больш за 4 міль яр ды рублёў.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. seradzyuk@zvіazda.by

У мік ра ра ё не Ля бя жы Цэнт раль на га ра ё на Мін ска 
адкрылася но вая дзі ця чая да школь ная ўста но ва. 
Яна раз лі ча на на 190 мес цаў. 
Цы ры мо нію ад крыц ця яс ляў-сад ка № 28 на ве да лі па моч нік 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — га лоў ны ін спек тар па Мін ску Аляк сандр 
Якаб сон, пер шы на мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма 
Ула дзі мір Ку ха раў, стар шы ня ка мі тэ та па аду ка цыі 
Мін гар вы кан ка ма Мі ха іл Мі рон чык і ін шыя афі цый ныя асо бы.
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Рэ сур сыРэ сур сы  �� ЭНЕР ГІЯ ВЕТ РА НЫХ МЛЫ НОЎ
У На ва груд скім ра ё не бу ду юць са мы ма гут ны ў кра і не вет ра парк

РАДАСЦЬРАДАСЦЬ
 ДЛЯ  ДАРОСЛЫХ  ДЛЯ  ДАРОСЛЫХ 

І МАЛЫХІ МАЛЫХ


