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— Гэ та сіс тэ ма да зва ляе 
кант ра ля ваць усё, што ад бы-
ва ец ца ў ва шай ква тэ ры або 
офі се, — рас ка заў на чаль-
нік па ра бо це з клю ча вы-
мі клі ен та мі Ма гі лёў ска-
га фі лі яла «Бел тэ ле кам» 
Ула дзі мір ЦОЙ. — Яна прад-
стаў ляе са бой кант ро лер і тры 
дат чы кі — ад крыц ця дзвя рэй, 
ды му, ру ху. Пад клю ча е це яе 
да ін тэр нэ ту і ўста лёў ва е це на 
сва ім тэ ле фо не пра гра му. З яе 
да па мо гай кант ра лю е це ўсё, 
што ад бы ва ец ца ў ква тэ ры. 
Ка лі ва шы дзве ры ад чы ні лі ці 
там неш та за ды мі ла ся, сіс тэ-
ма ад ра зу ж вам па ве да міць 
на ма біль ны або кам п'ю тар. 
Акра мя гэ та га, мож на да ба-
віць ін шыя дат чы кі і атры маць 
да дат ко выя па слу гі.

На огул, ры нак тэ ле ка му-
на ка цый ных па слуг у Ма гі-
лёў скай воб лас ці раз ві ва ец-
ца ў ад па вед нас ці з га лоў ны-
мі ме ра пры ем ства мі дзярж-
пра гра мы. Ідзе пла на мер нае 
пад клю чэн не юры дыч ных 
асоб, дзяр жаў ных ар га ні-
за цый і ўста ноў да адзі най 
ін фар ма цый на-те ле ка му ні-

ка цый най інф ра струк ту ры 
кра і ны. Ды рэк тар Ма гі лёў-
ска га фі лі яла прад пры ем-
ства «Бел тэ ле кам» Ва ле рый 
Ба ры са вец пад крэс ліў, што 
бу даў ніц тва оп та ва ла кон-
ных лі ній з пры мя нен нем 
тэх на ло гіі GRОР да зва ляе 
аказ ваць шэ раг якас ных тэ-
ле ка му ні ка цый ных па слуг і 
сэр ві саў, у тым лі ку па аду-
ка цыі, ахо ве зда роўя.

Ві таль ІГ НА ТО ВІЧ, на-
чаль нік кі раў ніц тва спраў 
Ма гі лёў ска га абл вы кан-
ка ма, пад ра бяз на азна ё міў 
пры сут ных з тэм па мі ін фар-
ма ты за цыі ў роз ных сфе рах 
дзей нас ці. Ка ля двух дзя сят-
каў уста ноў аду ка цыі Ма гі лё-
ва, Шкло ўска га і Клі ма віц ка га 
ра ё наў ужо пра цу юць з сэр-
ві сам «Элект рон ны дзён нік/
элект рон ны жур нал». У ста дыі 
да лу чэн ня зна хо дзяц ца шко-
лы Баб руй ска, Бя лы ніц ка га, 
Бы хаў ска га, Кры чаў ска га, 
Клі чаў ска га, Мсці слаў ска га, 
Асі по віц ка га ра ё наў.

У ма гі лёў скай шко ле 
№45 рэа лі за ва ны пра ект 
«Кар та на ву чэн ца», які дае 
маг чы масць школь ні ку вы-
ка рыс тоў ваць элект рон ны 
да ку мент у якас ці про пус ка 
ў шко лу, бі ле та чы та ча і мо-

жа на ват за мя ніць пра яз ны 
ў гра мад скім транс пар це. 
Трэ ба толь кі, каб гар са вет 
дэ пу та таў Ма гі лё ва пры няў 
ад па вед нае ра шэн не.

Ак тыў на да лу ча юц ца да 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій 
уста но вы ахо вы зда роўя. Да 
пі лот най зо ны функ цы я на ван-
ня аў та ма ты за ва най ін фар-
ма цый най сіс тэ мы аба ро ту 
элект рон ных рэ цэп таў пад-
клю ча ны ўсе па лі клі ні кі Ма гі-
лё ва, аб лас ны ля чэб на-ды яг-
нас тыч ны цэнтр, Баб руй ская 
га рад ская па лі клі ні ка №3. На 
9 каст рыч ні ка ў Ма гі лё ве бы-
ло вы да дзе на 33,5 ты ся чы 
элект рон ных кар таў і вы пі са на 
46 ты сяч элект рон ных рэ-
цэп таў. У Баб руй ску ад па-
вед на 10 і 18 ты сяч. На ад рас 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
на кі ра ва ны ліст з прось бай 
раз гле дзець маг чы масць да-
лу чыць да пі лот най зо ны яшчэ 
не каль кі ар га ні за цый воб лас-
ці, дзе ство ра ны не аб ход ныя 
тэх ніч ныя ўмо вы.

Ін фар ма цый ная пра-
сто ра ор га наў мяс цо ва га 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня 
Ма гі лёў скай воб лас ці прад-
стаў ляе са бой кар па ра цый-
ную ін фар ма цый ную сет-

ку, дзе ўза е ма дзей ні ча юць 
22 пад раз дзя лен ні абл вы-
кан ка ма і дзярж ар га ні за цый, 
два гар вы кан камы, ад мі-
ніст ра цыі ра ё наў Ма гі лё ва і 
Баб руй ска і 21 рай вы кан кам, 
да якіх пад клю ча ны 179 мяс-
цо вых Са ве таў дэ пу та таў, у 
тым лі ку 155 сель скіх Са ве таў 
дэ пу та таў.

Для больш эфек тыў на-
га вы ка ры стан ня на род ны мі 
абран ні ка мі ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій у ра бо це з гра ма-
дзя на мі Ма гі лёў скі аб лас ны 
Са вет дэ пу та таў рэ ка мен да-
ваў га рад скім і ра ён ным вы-
ка наў чым ка мі тэ там як ма га 
час цей раз мя шчаць на сай тах 
ін фар ма цыю аб дзей нас ці дэ-
пу та таў ба за ва га і пяр віч на га 
ўзроў няў, удас ка на ліць сты-
ліс ты ку сай таў для зруч нас ці 
на ві га цыі ка рыс таль ні каў з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас-
ця мі, пра ду гле дзець рас пра-
цоў ку ма біль най вер сіі сай-
таў. Слуш ныя па ра ды бы лі 
да дзе ны ўсім, ад ка го за ле-
жыць раз віц цё ін фар ма цый-
на-тэ ле ка му ні ка цый най інф-
ра струк ту ры воб лас ці.

Уся го на се сіі бы ло раз-
гле джа на 17 пы тан няў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
zigulya@zviazda.by

ПО РУЧ З ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫ МІ ПО РУЧ З ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫ МІ 
ТЭХ НА ЛО ГІ Я МІТЭХ НА ЛО ГІ Я МІ

ДА КУ МЕНТ 
ПА ЦВЯР ДЖАЕ НА МЕ РЫ
Бе ла русь і Азер бай джан да мо ві лі ся 
па глыб ляць уза е ма дзе ян не
Пар ла мен ты Бе ла ру сі і Азер бай джа на пад пі са лі 
су мес ную за яву. Свае под пі сы пад да ку мен там 
па ста ві лі стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 
Мяс ні ко віч, стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
Ула дзі мір Анд рэй чан ка і стар шы ня Мі лі Медж лі са 
Азер бай джа на Ак тай Аса даў.

Ба кі за ма ца ва лі свае на ме ры пар ла менц кі мі ме та-
да мі спры яць па шы рэн ню і па глыб лен ню ўза е ма дзе-
ян ня Бе ла ру сі і Азер бай джа на ў ганд лё ва-эка на міч най, 
куль тур най, на ву ко вай, аду ка цый най і ін шых га лі нах, 
якія ўяў ля юць уза ем ную ці ка васць, а так са ма на ме ры 
аказ ваць уся мер ную пад трым ку раз віц цю эфек тыў на га 
су пра цоў ніц тва. Акра мя та го, да ку мент па са дзей ні чае 
ўста ля ван ню між рэ гі я наль ных су вя зяў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zviazda.by 

РОЎ НЫЯ ПРА ВЫ 
ДЛЯ МУЖ ЧЫН І ЖАН ЧЫН
Ві цэ-спі кер верх няй па ла ты ўзя ла ўдзел 
у між на род най кан фе рэн цыі
На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі, на цы я наль ны ка ар ды на тар па 
да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця (МУР) Мар' я на 
Шчот кі на ўзя ла ўдзел у ра бо це між на род най 
кан фе рэн цыі «Жа но чае прад пры маль ніц тва як фак тар 
устой лі ва га раз віц ця». Яна ад бы ла ся ў рам ках Тыд няў 
устой лі ва га раз віц ця — 2017. 
У ме ра пры ем стве ўдзель ні ча лі прад стаў ні кі дзяр жаў ных 
ор га наў, на ву ко вых ар га ні за цый, біз нес-су поль нас ці, 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са юз жан чын».

Асаб лі вая ўва га бы ла ўдзе ле на ген дар най эка на міч-
най роў на сці як ад ной з важ ных умоў устой лі ва га раз-
віц ця. На Са мі це ААН па ўстой лі вым раз віц ці (Нью-Ёрк, 
2015) за бес пя чэн не ген дар най роў на сці і па шы рэн не 
пра воў і маг чы мас цяў усіх жан чын і дзяў чат аб ве шча на 
ад ной з 17 МУР на пе ры яд да 2030 го да. Так са ма быў 
прад стаў ле ны ня мец кі во пыт у пы тан нях кі ру ю чай ро лі 
жан чын у да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця.

Ві та ю чы пры сут ных, Мар' я на Шчот кі на ад зна чы ла, 
што для да сяг нен ня Мэт устой лі ва га раз віц ця трэ ба ў 
поў най ме ры рэа лі за ваць па тэн цы ял дзяр жа вы, гра-
мад ства і кож на га ча ла ве ка. «Кан фе рэн цыя як раз на-
кі ра ва на на аб' яд нан не для вы ра шэн ня на дзён ных пы-
тан няў і на ладж ван ня больш тры ва лых ка му ні ка цый ных 
су вя зяў», — пад крэс лі ла на цы я наль ны ка ар ды на тар і 
вы ка за ла над зею на тое, што па вы ні ках ме ра пры ем ства 
бу дуць вы пра ца ва ны ад па вед ныя рэ ка мен да цыі.

ПЫ ТАН НІ, ДА ТЫЧ НЫЯ 
СПА ЖЫЎ КА А ПЕ РА ЦЫІ
Іх аб мер ка ва лі пад час на ра ды 
ў Са ве це Рэс пуб лі кі
У Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
пад кі раў ніц твам стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк санд ра Па пко ва ад бы ла ся на ра да.

Пад час яе бы лі аб мер ка ва ны пы тан ні, да тыч ныя 
ўза е ма дзе ян ня ор га наў мяс цо вай ула ды і ар га ні за-
цый спа жыў ка а пе ра цыі па фар мі ра ван ні да ход най 
част кі бюд жэ ту і ва ла во га рэ гі я наль на га пра дук ту, 
рэа лі за цыі за ка на даў ства, якое рэ гу люе дзей насць 
ар га ні за цый спа жыў ка а пе ра цыі, а так са ма іс ну ю чыя 
рэ зер вы раз віц ця га лі ны.

У на ра дзе ўдзель ні ча лі прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў 
эка но мі кі, ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю, 
Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са ю за спа жы вец кіх та ва рыст ваў, 
Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та хар ча ван ня і 
Бе ла рус ка га ганд лё ва-эка на міч на га ўні вер сі тэ та спа-
жы вец кай ка а пе ра цыі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

На коль кі эфек тыў на пра цу ем?
На па ся джэн ні Са ве та МПА СНД Мі-

ха іл Мяс ні ко віч вы сту піў з дак ла дам, у 
якім за кра нуў вы ні кі Са ве та кі раў ні коў 
дзяр жаў СНД, які прай шоў 11 каст рыч ні ка 
ў Со чы. Спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі кан ста-
та ваў на яў насць цэ ла га комп лек су вы клі-
каў і па гроз як знеш ня га, так і ўнут ра на га 
ха рак та ру, а так са ма звяр нуў ува гу на 
не аб ход насць удас ка на лен ня ра бо ты 
Між пар ла менц кай асамб леі СНД. На яго 
дум ку, парт нё ры СНД — ін шыя ор га ны, у 
тым лі ку вы ка наў чай ула ды, — па він ны 
больш ад каз на ста віц ца да пры ня тых на 
па ся джэн нях са ве таў кі ру ю чых ор га наў 
ра шэн няў, асаб лі ва ў част цы іх рэа лі-
за цыі. У су вя зі з гэ тым так са ма па ві нен 
ажыц цяў ляц ца вы раз ны пар ла менц кі 
кант роль за ра шэн ня мі, пры ня ты мі кі-
раў ні ка мі дзяр жаў, ура даў і кі раў ні ка мі 
про філь ных мі ніс тэр стваў і ве дам стваў.

«Дру гое — тое, што да ты чыц ца ўні фі-
ка цыі і гар ма ні за цыі на цы я наль ных за-
ка на даў стваў. Пры ма юц ца ма дэль ныя 
за ко ны, яны, у прын цы пе, ня дрэн ныя, 
мы іх уліч ва ем у сва ёй прак тыч най дзей-
нас ці, але што пры ма юць на цы я наль ныя 
пар ла мен ты, — мы не ве да ем. Ня ма зва-
рот най су вя зі», — ска заў Мі ха іл Мяс ні-
ко віч. З улі кам гэ та га спі кер пра па на ваў 
пра во дзіць у кра і нах, якія ўза е ма дзей ні-
ча юць у МПА СНД, ма ні то рынг, які па ка-
жа, на коль кі эфек тыў на ажыц цяў ля ец ца 
ўлік па ла жэн няў ма дэль ных за ко наў, якія 
пры ма юц ца. Ён упэў не ны, што гэ та бу дзе 
спры яць фар мі ра ван ню агуль ных рын каў 
у роз ных сфе рах, ства рэн ню роў ных умоў 
для суб' ек таў гас па да ран ня і гра ма дзян 
Са друж нас ці. «Ка лі для гэ та га спат рэ біц ца 
па шы рэн не пэў ных паў на моц тваў, мною 

бы ло ска за на, што пры ад па вед ным аб-
грун та ван ні мы бу дзем за ці каў ле ны раз-
гля даць гэ тыя пра па но вы і, маг чы ма, на-
дзя ляць ін тэ гра цый ныя ор га ны ней кі мі 
паў на моц тва мі», — за явіў спі кер.

Жы выя ін вес ты цыі ў «Вя лі кі ка мень»
Пад час су стрэ чы з на мес ні кам стар-

шы ні Па ста ян на га ка мі тэ та Усе кі тай ска-
га схо ду на род ных прад стаў ні коў Чжан 
Пі нам спі кер верх няй па ла ты бе ла рус-
ка га пар ла мен та за явіў, што пла нуе 
на ве даць Кі тай пас ля XІX з'ез да Ка му-
ніс тыч най пар тыі гэ тай кра і ны. Да ві зі-
ту Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча ў КНР ХІХ з'езд 
Ка му ніс тыч най пар тыі скон чыць сваю 
ра бо ту, у су вя зі з чым мож на бу дзе вес ці 
дыя лог на прын цы по ва но вай плат фор-
ме, якую вы пра цу юць удзель ні кі гэ та-
га з'ез да. Акра мя та го, бе ла рус кі бок 
пра па нуе па вы ні ках ві зі ту бе ла рус ка га 
пар ла мен та рыя пад пі саць су мес нае ка-
мю ні ке, пра ект яко га ўжо на кі ра ва ны ва 
Усе кі тай скі сход на род ных прад стаў ні-
коў для ўзгад нен ня. Пла ну ец ца так са ма 
пад пі сан не ад па вед на га па гад нен ня на 
ўзроў ні пар ла менц кіх груп друж бы.

Пад час су стрэ чы Мі ха іл Мяс ні ко віч 
вы ка заў дум ку, што Бе ла русь за ці каў-
ле на ў пра мых за меж ных ін вес ты цы ях. 
«У нас зна хо дзіц ца ў ра бо це вя лі кі пра-
ект Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры яль-
на га пар ка пад наз вай «Вя лі кі ка мень». 
Ча кан ні ад гэ та га пра ек та вель мі вя лі кія, 
і мы раз ліч ва ем на больш ак тыў ную ін-
вес ты цый ную дзей насць кі тай скіх кам-
па ній», — пад крэс ліў ён.

Праз Бе ла русь — на ры нак ЕА ЭС
Тэ ма ін вес ты цый бы ла за кра ну та 

і пад час пе ра га во раў са стар шы нёй На-

род най скуп шчы ны (пар ла мен та) Сер біі 
Ма яй Гай ко віч. У цэ лым, на дум ку Мі хаі-
ла Мяс ні ко ві ча, бе ла рус ка-серб скія ад-
но сі ны вы бу доў ва юц ца эфек тыў на, у тым 
лі ку дзя ку ю чы ўплы ву Сер біі ў Еў ро пе. 

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі звяр нуў 
ува гу на маг чы мас ці, якія ад кры ва юц ца 
для Сер біі як бе ла рус ка га парт нё ра ў 
рам ках Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. 
«Бе ла русь з'яў ля ец ца ак тыў ным чле нам 
ЕА ЭС, ку ды так са ма ўва хо дзяць Ра сія, 
Ка зах стан, Ар ме нія і Кыр гыз стан, у нас 
агуль ны ры нак, прак тыч на без вы клю-
чэн няў і аб ме жа ван няў, і, ка лі серб скі 
біз нес пры сут ні чае на бе ла рус кім рын ку, 
мож на лі чыць, што ён пры сут ні чае і на 
рын ку ін шых кра ін ін тэ гра цый на га аб'-
яд нан ня», — ска заў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

І наф та, і газ, і сель ская гас па дар ка
А егі пец кі бок пра па на ваў на шай кра-

і не пры няць удзел у рэа лі за цыі буй ных 
наф та га за вых пра ек таў у Чыр во ным і 
Між зем ным мо рах. Пра гэ та за явіў стар-
шы ня пар ла мен та Егіп та Алі Аб дэль Аль 
на су стрэ чы з Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам. 
Бе ла рус кі бок мог бы пры няць удзел 
у ажыц цяў лен ні пра ек та но вай ста лі цы 
Егіп та. «І мы за ці каў ле ны ў су пра цоў ніц-
тве па рэа лі за цыі ўся го цык ла пра ек таў, 
звя за ных з сель скай гас па дар кай, у тым 
лі ку бу даў ніц тва эле ва та раў і за во даў па 
вы твор час ці, апра цоў цы і ўпа коў цы сель-
ска гас па дар чых пра дук таў», — за пэў ніў 
Алі Аб дэль Аль. Яшчэ адзін перс пек тыў ны 
на пра мак су пра цоў ніц тва — ін вес ты цыі, 
якія на кі роў ва юць бе ла рус кія кам па ніі і 
біз нес ме ны ў эка но мі ку Егіп та, а так са ма 
ра бо та ў ме жах су пра цоў ніц тва з ЕА ЭС.

Мі ха іл Мяс ні ко віч за пэў ніў стар шы-
ню пар ла мен та, што Бе ла русь на дае 
вя лі кае зна чэн не раз віц цю ад но сін з 
Егіп там. Пры гэ тым ён ак цэн та ваў ува-
гу на важ нас ці ад крыц ця ў Мін ску егі-
пец ка га па соль ства, бо гэ та «спры я ла б 
ства рэн ню ад па вед най дып ла ма тыч най 
інф ра струк ту ры для на рошч ван ня су-
пра цоў ніц тва». 

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by

МІЖ НА РОД НЫ ВЕК ТАР

КА ЛІ ГА ЛОЎ НАЕ — КА ЛІ ГА ЛОЎ НАЕ — 
УЗА Е МА РА ЗУ МЕН НЕУЗА Е МА РА ЗУ МЕН НЕ
Мі ну лы ты дзень быў ба га ты на між на род ныя па дзеі, важ ныя не толь кі для 
між кра і на ва га су пра цоў ніц тва, але і для су свет на га. Па ся джэн ні Са ве та 
Пар ла менц кай асамб леі АДКБ, Са ве та Між пар ла менц кай асамб леі СНД, а так са ма 
ад крыц цё і ра бо та 137-й Асамб леі Між пар ла менц ка га са ю за — для кра ін гэ та 
на го да не толь кі аб мер ка ваць на дзён ныя для ар га ні за цый пы тан ні, але і су стрэц ца 
з прад стаў ні ка мі ін шых рэс пуб лік. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, які ўзна ча ліў бе ла рус кую пар ла менц кую дэ ле га цыю 
пад час гэ тых ме ра пры ем стваў, пра вёў шэ раг двух ба ко вых су стрэч.
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