
КОРАТКА

Са на тор на-ку рорт ным 
ля чэн нем і азда раў лен нем 
за 2006—2015 га ды за бяс-
пе ча на 938,1 тыс. дзя цей ва 
ўзрос це ад 3 да 17 га доў, 
якія пра жы ва юць на за бру-
джа ных ра дые нук лі да мі 
тэ ры то ры ях Бе ла ру сі. Са 
срод каў рэс пуб лі кан ска-
га бюд жэ ту за гэ ты пе ры-
яд вы дат ка ва на больш як 
Br2 трлн 565,8 млрд.

Аса бо вы склад 2-й ін жы-
нер най бры га ды Уз бро е ных 
Сіл 19-21 кра са ві ка пра во-
дзіць у Мін ску ўзрыў ныя ра-
бо ты па дэ ман та жы бу дын каў 
у ава рый ным ста не.

Па вод ле звес так ту рыс-
тыч на га ан лайн-сэр ві са 
Travel.ru, у пя цёр ку са мых 
па пу ляр ных у ту рыс таў ку-
рор таў у кра і нах СНД ува-
хо дзяць во зе ра Ісык-Куль 
(Кыр гыз стан), ку рорт Ба-
ра вое (Ка зах стан), во зе ра 
На рач (Бе ла русь), Кас пій-
скае мо ра (Ба ку, Азер бай-
джан) і во зе ра Се ван (Ар-
ме нія).

У два нац ца ці бе ла рус кіх 
ат ле таў у до пінг-про бах вы-
яў ле на ня знач ная кан цэнт ра-
цыя мель до нію.
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 11° 
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Магілёў    + 9° 
Мінск    + 8° 

Штосьці 
большае, 

чым інстынкт

СТАР. 8

Аляк сандр ШУ МІ ЛІН, 
стар шы ня Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па на ву цы 
і тэх на ло гі ях:

«На гэ тую пя ці год ку 
раз віц цё ІT-сфе ры — адзін з 
пры яры тэ таў на ву ко ва-тэх ніч-
на га раз віц ця. Без ін фар ма цый-
на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій 
ні я кую ліч ба вую эка но мі ку 
па бу да ваць не маг чы ма. Ужо 
сён ня гэ та дае свой эфект і 
ста но віц ца сур' ёз ным драй ве рам 
рос ту эка но мі кі. За 2015 
год у кра і не бы ло вы раб ле на 
пра грам на га пра дук ту на 
Br13 трлн. Гэ та амаль на 19% 
больш, чым го дам ра ней. Гэ та 
зна чыць, што за па тра ба ва на, 
тое і дае ста біль ны рост».

Еў ро пу па пя рэ дзі лі аб но вых тэ рак тах
Ды рэк тар Еў ра по ла Роб Уэй нрайт па пя рэ дзіў, што іс нуе маг-

чы масць но вых тэ рак таў у Еў ро пе. Акра мя та го, ён за явіў, што 
не ка то рыя ар га ні за та ры тэ рак таў у Бру се лі і Па ры жы мо гуць 
яшчэ зна хо дзіц ца на во лі. Між тым га зе та Thе Dаіlу Mаіl са спа-
сыл кай на звест кі італь ян скай раз вед кі па ве да мі ла, што «Іс лам-
ская дзяр жа ва» пла нуе ле там тэ рак ты на еў ра пей скіх пля жах. 
Ся род мер ка ва ных мэт ІД на зы ва ец ца поў дзень Фран цыі, уз бя-
рэж жа Іта ліі, а так са ма ту рыс тыч ны рэ гі ён на поўд ні Іс па ніі. Bіld 
пі са ла, што тэ ра рыс ты збі ра юц ца вы да ваць ся бе за пра даў цоў 
су ве ні ра мі і на по ямі.

Коль касць ах вяр зем ле тра сен ня ў Эк ва до ры 
пе ра вы сі ла 400 ча ла век

Коль касць за гі ну лых у вы ні ку раз бу раль на га зем ле тра сен-
ня ў Эк ва до ры да сяг ну ла 413 ча ла век, па ве дам ля юць ін фар м-
агенц твы. Што ты чыц ца знік лых без вес так, то іх больш за 230 
ча ла век. Раз бор за ва лаў пра цяг ва ец ца, коль касць ах вяр мо жа 
ўзрас ці. Ра зам з тым ёсць і ра дас ныя на ві ны. У пра він цыі Ма на бі 
з-пад за ва лаў уда ло ся да стаць пяць ча ла век. Лю дзі пра бы лі пад 
гру да мі аб лом каў амаль двое су так і вы жы лі.

Тур цыя мо жа ра за рваць здзел ку па міг ран тах
Тур цыя пры стра шы ла ЕС вы ха дам са здзел кі па міг ран тах. Ан ка ра не бу дзе пры трым лі вац ца па-

гад нен ня з Еў ра пей скім са юзам, ка лі Бру сель не вы ка нае сваё аба вя за цель ства пра да ста віць бяз ві-
за вы рэ жым для ту рэц кіх гра ма дзян да чэр ве ня гэ та га го да, за явіў 
прэм' ер-мі ністр кра і ны Ахмет Да ву таг лу. 8 са ка ві ка Еў ра са юз і 
Тур цыя ўзгад ні лі на са мі це ў Бель гіі асноў ныя прын цы пы вы ра-
шэн ня міг ра цый най праб ле мы. Згод на з да моў ле нас ця мі, Ан ка ра 
атрым лі ва ла ад ЕС 3 міль яр ды еў ра для раз мя шчэн ня міг ран таў 
і аба вя за ла ся вяр нуць на сваю тэ ры то рыю бе жан цаў з Грэ цыі і 
ін шых еў ра пей скіх кра ін. У аб мен Тур цыя за па тра ба ва ла ўвес ці 
ўжо ця пе раш няй вяс ной бяз ві за вы рэ жым для ка рот ка тэр мі но вых 
па ез дак у ЕС сва іх гра ма дзян.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Яй кі ў ра цы ё не 
муж чы ны вы ра ту юць 
яго ад дыя бе ту

Уні вер сі тэт Ус ход няй Фін лян дыі 
да ка заў ка рысць яек для муж чын-
ска га зда роўя. Аказ ва ец ца, яй кі зні-
жа юць ры зы ку раз віц ця дыя бе ту. 
Вы сно ва бы ла агу ча ны пас ля экс-
пе ры мен та з удзе лам 2000 муж чын 
ва ўзрос це ад 42 да 60 га доў. Пад-
час 20-га до ва га на зі ран ня ўліч ва-
лі ся ўзро вень фі зіч най ак тыў нас ці, 
ін дэкс ма сы це ла, спа жы ван не са-
да ві ны і га род ні ны, ку рэн не. У вы-
ні ку муж чы ны, якія спа жы ва лі ка ля 
ча ты рох ку ры ных яек на ты дзень, 
на 37% ра дзей за хвор ва лі на дыя-
бет 2 ты пу ў па раў на нні з муж чы-
на мі, якія спа жы ва лі ад но яй ка. А 
вось спа жы ван не больш ча ты рох 
яек на ты дзень не да ло да дат ко вай 
аба ро ны ад дыя бе ту. Спе цы я ліс ты 
звяз ва юць ста ноў чы эфект ад яек 
са здоль нас цю гэ та га пра дук ту зні-
жаць узро вень цук ру ў кры ві.
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Танцы 
для тых, 

«каму за...»
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ЦЫТАТА ДНЯ

Пытанні 
сучаснай 
філасофіі

СТАР. 5

— На жаль, так і бы ло. Ёд ная 
пра фі лак ты ка дзя цей па ча ла ся 
толь кі ў маі. А трэ ба бы ло прэ-
па ра ты ёду пры маць ме на ві та ў 
са мы пер шы ты дзень пас ля вы-
бу ху. Да той тра ге дыі ака за лі ся 
не га то вы мі не толь кі мы, але і 
ўся су свет ная су поль насць. У 
маі, ужо пас ля сум на вя до май 
пер ша май скай дэ ман стра цыі, 
па ча ла ся эва ку а цыя лю дзей з 
трыц ца ці кі ла мет ро вай зо ны. 
Між тым я не ска за ла б, што ў 
на шых лю дзей бы ла ра ды я фо-
бія. Быц цам бы і ба я лі ся, але ж 
та ко га, як, на прык лад, у Япо ніі, 
не бы ло: там пас ля ка та стро фы 
на Фу ку сі ме мно гія лю дзі ўво гу-
ле ні чо га не елі і не пі лі. У Япо ніі 
да гэ та га ча су ба яц ца дзя цей 
вы во дзіць на ву лі цу. У нас ін шая 
мен таль насць. На шы баць кі 
вай ну пе ра жы лі, і, ма быць, та му 
нам ні чо га ўжо не 
страш на.

УНІ КАЛЬ НЫ, ТРА ГІЧ НЫ, 
ЗА ПА ТРА БА ВА НЫ...

Сён ня чар но быль скі до свед вель мі важ ны для тых, 
хто жа дае ву чыц ца на па мыл ках ін шых

СТАР. 4

Жыць у шлю бе ў 
ад ной ква тэ ры і 
атрым лі ваць алі-
мен ты на дзі ця ад 
сва ёй дру гой па ло-
вы — пэў на, ад на з 
са мых не пры ваб ных 
за ма лё вак ся мей на-
га жыц ця, але зда-
ра ец ца і та кое. Пры-
чым пла цяць гро шы 
не толь кі та ты, але і 
ма мы, якія не хо чуць 
зай мац ца га да ван нем улас ных ма лых. Хоць 
час цей за ўсё алі мент шчык зна хо дзіц ца з 
дзі цем не пад ад ным да хам і на ват не ў ад-
ной кра і не. Спаг наць з яго гро шы мож на і 
ў та кім вы пад ку.

Атры ман не алі мен таў ад асоб, якія зна хо дзяц-
ца ў ін шых кра і нах, пра ду гле джа на між на род ны мі 
да га во ра мі аб пра ва вой да па мо зе, якія рэ гу лю-
юць ад но сі ны па між баць ка мі і дзець мі. Да га во ры 
мо гуць быць двух ба ко выя. Бе ла русь звя за на та кі-
мі ад но сі на мі з Літ вой, Лат ві яй, Поль шчай, Кі та ем, 
В'ет на мам, Бал га ры яй, Ку бай, Іта лі яй, Сер бі яй, 
Чэ хі яй і ін шы мі кра і на мі. Шмат ба ко выя да га во ры 

за клю ча ны з кра і на мі СНД шля хам дзвюх Кан вен-
цый (1993 г. і 2002 г.).

Гэ тыя да ку мен ты га ран ту юць, што ра шэн не 
ай чын на га су да бу дзе пры му со ва вы кон вац ца 
на тэ ры то рыі за меж най дзяр жа вы. Па даць ха-
дай ніц тва аб пры знан ні і вы ка нан ні ра шэн ня су да 
з да лей шым на кі ра ван нем яго ў суд за меж най 
дзяр жа вы па тра ба валь нік алі мен таў мо жа ў ай-
чын ную су до вую ўста но ву, якая пры ня ла ра шэн-
не, або не па срэд на ў суд за меж най кра і ны.

— Су пра цоў ніц тва па спаг нан ні алі мен таў з 
кра і на мі, з які мі ў Бе ла ру сі ня ма да га во раў, вя-
дзец ца згод на з Кан вен цы яй аб спаг нан ні за мя-
жой алі мен таў, пры ня тая ў рам ках ААН у 1956 
го дзе, — рас па вя ла Ма ры на ЖАН ДА РА ВА, 
на чаль нік ад дзе ла вы ка нан ня між на род ных 
да га во раў упраў лен ня між на род на га су пра-
цоў ніц тва Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі. — 
Гэ тым да ку мен там кі ру ец ца больш за 60 дзяр жаў. 
Кан вен цыя ААН не пра ду гледж вае пра мо га пры-
знан ня і пры му со ва га вы ка нан ня ра шэн ня су да 
ін шай дзяр жа вы. Ад нак кож ная кра і на раз гля дае 
прось бу аб спаг нан ні алі мен таў згод на са сва ім 
за ка на даў ствам. На прак ты цы ёсць вы пад кі, што 
дзяр жа вы пры зна юць ра шэн не за меж на га су да і 
вы кон ва юць яго па ста но ву ў ад па вед-
нас ці са сва ім за ко нам.

Пра ва вы лік безПра ва вы лік без  ��

ЯК НІ БЯ ЖЫ, 
АЛІ МЕН ТЫ АД ДАЙ І З-ЗА МЯ ЖЫ

Спаг наць гро шы на дзі ця мож на ў шлю бе, пас ля яго і без яго

СТАР. 4

У 1986 го дзе 
Люд мі ла Лі сюк пра ца ва ла 
сак ра та ром гар ка ма 
ВЛКСМ Го ме ля. 
Пы тан не «Што за воб ла ка 
з Укра і ны ідзе?» яна чу ла 
ў апош нія дні кра са ві ка 
з усіх ба коў. Да рэ чы, 
та ды мы ўсе пы та лі адзін 
ад на го пра «ней кі вы бух», 
а ад ка зы зна хо дзі лі 
толь кі ў чут ках і плёт ках. 
Не вы клю чэн нем, 
на жаль, бы лі і тыя, 
хто, зда ва ла ся, па ві нен 
быў ве даць ку ды 
больш. Сён ня на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня 
па праб ле мах лік ві да цыі на ступ стваў ка та стро фы 
на Чар но быль скай АЭС — на чаль нік ад дзе ла 
са цы яль най аба ро ны, рэ абі лі та цыі і азда раў лен ня 
на сель ніц тва Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна ЛІ СЮК га во рыць, 
што спа чат ку, у са мыя пер шыя дні пас ля ава рыі, 
са праў ды ні хто ні чо га дак лад на не ве даў.

АМ БI ЦЫЙ НЫЯ ЗА ДА ЧЫ 
IН ФАР МА ЦЫЙ НА-

КА МУ НI КА ЦЫЙ НЫХ 
ТЭХ НА ЛО ГIЙ

У пы тан нi кант ро лю за iн тэр нэ там 
не па вiн на быць на цы я наль на га эга iз му

Бе ла русь пад трым лi вае iдэю ства рэн ня но ва га гла баль на га 
ме ха нiз ма рэ гу ля ван ня ін тэр нэту. Гэ та пы тан не аб мяр коў-
ва ла ся на су стрэ чы Прэ зi дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кi з ге-
не раль ным сак ра та ром Мiж на род на га са ю за элект ра су вя зi 
Хоў лi нем Чжаа, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Мы аб са лют на ўпэў не ны, што ў пла не кант ро лю за iн тэр нэ там 
не па вiн на быць ней ка га на цы я наль на га эга iз му. Гэ та вель мi важ-
ная сфе ра па вiн на кант ра ля вац ца мiж на род ны мi ар га нi за цы я мi, 
ва шай ар га нi за цы яй з улi кам ужо да сяг ну та га во пы ту», — за явiў 
Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што Бе ла русь ак тыў на iдзе па 
шля ху раз вiц ця iн фар ма цый на-ка му нi ка цый ных тэх на ло гiй. У гэ тым 
на прам ку за апош нiя га ды рэа лi за ва ны шэ раг буй ных пра ек таў. У iх 
лi ку IРTV, па вы шэн не ўзроў ню пра нiк нен ня ін тэр нэту прак тыч на да 
70 пра цэн таў, за пуск 4G, а так са ма ўлас на га спа да рож нi ка су вя зi. 
«Гэ та па шы рыць на шы маг чы мас цi ў сфе ры iн фар ма цый на-ка му нi-
ка цый ных тэх на ло гiй. Мы па ста вi лi пе рад са бой вель мi ам бi цый ныя 
за да чы, асаб лi ва ў пла не раз вiц ця шы ро ка па лос ных се так до сту пу 
ў iн тэр нэт», — ад зна чыў бе ла рус кi лi дар.

Кi раў нiк дзяр жа вы так са ма пад крэс лiў, што ў рам ках пра цэ су дэ-
бю ра кра ты за цыi ў Бе ла ру сi ак тыў на рэа лi зу ец ца пра ект па ства рэн нi 
так зва на га элект рон на га ўра да. Па стаў ле на за да ча пе ра хо ду да 
лiч ба вай эка но мi кi, за сна ва най на iн фар ма ты за цыi ўсiх сфер жыц ця 
ча ла ве ка i гра мад ства ў цэ лым.

«Мы га то вы больш эфек тыў на су пра цоў нi чаць з ва мi ў пла не раз-
вiц ця но вых стан дар таў су вя зi, га то вы вес цi ба раць бу, што i ро бiм, 
су праць шэ ра га тра фi ка. I ўжо ня ма ла зра бi лi ў гэ тым на прам ку», — 
за явiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што ў пы тан нi мiж на род на га рэ гу ля ван ня 
пра цэ саў раз вiц ця ін тэр нэту ў тым лi ку мо жа быць за па тра ба ва ны 
во пыт Кi тая, дзе мно гае зроб ле на ў гэ тым на прам ку.

«Пы тан няў, якiя мы ця пер вы ра ша ем, ня ма ла. Але гэ та бу ду чы ня. 
Бу ду чы ня на шай кра i ны, бу ду чы ня эка но мi кi, бу ду чы ня ўся го све-
ту», — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

БЯС ПЕ КА 
I НА ДЗЕЙ НАСЦЬ

Га лоў ныя пры яры тэ ты пры бу даў нiц тве 
Бе ла рус кай АЭС

Аб гэ тым за явiў Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы з ге не-
раль ным ды рэк та рам Мiж на род на га агенц тва па атам най 
энер гii (МА ГА ТЭ) Юкiя Ама на, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кi раў нiк дзяр жа вы пад крэс лiў вя лi кае зна чэн не, якое ў Бе ла ру сi 
на да юць вi зi ту ген ды рэк та ра МА ГА ТЭ, асаб лi ва ў су вя зi з раз вiц цём 
у кра i не сфе ры мiр на га ата ма i бу даў нiц тва ўлас най АЭС. «Я быў бы 
вель мi за цi каў ле ны, каб вы аса бiс та па бы ва лi на бу доў лi i пе ра ка на-
лi ся ў тых пры яры тэ тах, якiх мы пры трым лi ва ем ся пры бу даў нiц тве 
атам най элект ра стан цыi. Гэ та перш за ўсё бяс пе ка АЭС. Усе кра i ны, 
якiя ма юць тэх на ло гii па бу даў нiц тве атам ных стан цый, зра бi лi ад па-
вед ныя вы ва ды не толь кi з вы нi каў чар но быль скай ка та стро фы, але 
i ў су вя зi з ка та стро фай на АЭС «Фу ку сi ма». Та му мы пры трым лi ва-
ем ся перш за ўсё гэ та га пры яры тэ ту (бяс пе кi. — За ўва га БЕЛ ТА) 
пры бу даў нiц тве», — за явiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт так са ма пад крэс лiў, што вя лi кую ўва гу Бе ла русь удзя-
ляе пад рых тоў цы вы со ка пра фе сiй на га пер са на лу для аб слу гоў ван-
ня АЭС. «Мы ня ма ла зра бi лi для гэ та га. Мы iх на ву ча лi, збi ра лi па 
ўсiм све це. Ства ры лi вель мi су час ны ву чэб на-трэ нi ро вач ны цэнтр. 
I мы га то вы i да лей у са мым цес ным кан так це пра ца ваць з ва шай 
ар га нi за цы яй, вы кон ва ю чы ўсе ва шы рэ ка мен да цыi», — ад зна чыў 
бе ла рус кi лi дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка га ран та ваў i на дзей насць за ха ван ня ў Бе ла-
ру сi ядзер ных ма тэ ры я лаў. Мы бу дзем ра бiць усё для та го, каб бы ла 
iх поў ная аба ро не насць, каб не ка му на ват у га ла ву не прый шло, што 
мож на за ва ло даць та кi мi ядзер ны мi ма тэ ры я ла мi ў мэ тах ней кай тэ-
ра рыс тыч най дзей нас цi, — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. — Вы мо жа це 
быць аб са лют на ўпэў не ны ў на шай на дзей нас цi.

Прэ зi дэнт так са ма ў цэ лым вы ка заў за да во ле насць бе ла рус ка га 
бо ку ўзроў нем су пра цоў нiц тва з МА ГА ТЭ i аса бiс та з ген ды рэк та рам 
агенц тва Юкiя Ама на. «Мы зро бiм усё для та го, каб ва ша ак тыў ная 
дзей насць пра даў жа ла ся на ка рысць уся го ча ла вец тва», — рэ зю-
ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў Юкiя Ама на, «Бе ла русь з'яў ля ец ца каш тоў ным 
парт нё рам для МА ГА ТЭ. Па мiж агенц твам i Бе ла рус сю iс нуе важ-
нае тэх нiч нае су пра цоў нiц тва, асаб лi ва што да ты чыц ца ўзвя дзен ня 
АЭС».

Да рэ чы, пад час фо ру му Мі ніс тэр ства су вя зі і 
ін фар ма ты за цыі Бе ла ру сі і кар па ра цыя Mіcrosoft 
пад пі са лі ме ма ран дум аб уза е ма ра зу мен ні. Кар-
па ра цыя мо жа ўзяць удзел у раз віц ці ліч ба вай 
эка но мі кі ў на шай кра і не.

У рэй тын гу Між на род на га са ю за элект ра су-
вя зі мы зай ма ем 36-е мес ца па ўзроў ні раз віц ця 
ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій (ІКТ) і 
з'яў ля емся лі да рам ся род кра ін СНД. Апроч та го, 
Бе ла русь ува хо дзіць у топ-30 вя ду чых кра ін све ту 
ў га лі не рас пра цоў кі за каз но га пра грам на га за бес-
пя чэн ня. Аб' ём вы твор час ці кам п'ю тар ных пра грам 
у 2015 го дзе склаў ка ля 800 млн до ла раў, пры гэ-
тым экс парт з іх — больш за 700 млн до ла раў.

Ге не раль ны сак ра тар Між на род на га са ю за 
элект ра су вя зі Хаў лінь ЧЖАА пе ра ка на ны, што Бе-
ла русь мо жа ўзняц ца ў гэ тым рэй тын гу яшчэ вы шэй.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ана-
толь КА ЛІ НІН па ве да міў, што ў кра і не пры ня та 
дзяр жаў ная пра гра ма раз віц ця ін фар ма цый-
на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій на пя ці год ку, да 
2020 го да ў яе ме жах за пла на ва лі рэа лі за ваць 
маш таб ныя пра ек ты ў аб' ёме ка ля 1 млрд до-
ла раў.

Ана толь Ка лі нін па ве да міў, што ў кра і не ўжо 
сфар мі ра ва ны ба за выя кам па не нты элект рон на-
га ўра да. Най больш па спя хо ва па но вай сіс тэ ме 
пра цу юць Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі і Дзяр жаў ны мыт ны ка мі тэт.

— У мя не са мо га ўжо 70% да ку мен та а ба ро ту 
пра хо дзіць у элект рон ным ва ры ян це, што да зва-
ляе пра ца ваць больш ды на міч на, — па дзя ліў ся 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра з жур-
на ліс та мі.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
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ЭЛЕКТ РОН НЫ ЎРАД ЭЛЕКТ РОН НЫ ЎРАД 
І ІН ТЭР НЭТ 4,5GІ ІН ТЭР НЭТ 4,5G

Чым 
здзіў ляе 

на вед валь ні каў 
TІBO-2016?

Між на род ны спе цы я лі за ва ны 
фо рум па тэ ле ка му ні ка цы ях, 
ін фар ма цый ных і бан каў скіх 
тэх на ло гі ях TІBO-2016 ад крыў ся 
ўчо ра ў ста лі цы. Сё ле та ён са браў 
больш за 100 кам па ній з 18 кра ін.

— Мы па ста ра лі ся транс фар ма ваць гэ ты фо рум. 
Ра ней ён пра хо дзіў як вы стаў ка да сяг нен няў у га лі не 
тэ ле ка му ні ка цый, ця пер — як вы ста ўка раз віц ця ін-
фар ма ты за цыі і ін фар ма цый на га гра мад ства ў на шай 
кра і не, — ад зна чыў мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі 
Бе ла ру сі Сяр гей ПА ПКОЎ.
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