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«ЗЯМЕЛЬНЫЯ РЭСУРСЫ,
ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎЛАСНАСЦЬ,
ФІНАНСЫ — ТРЫ КІТЫ ЛЮБОЙ УЛАДЫ»

Аляксандр ЯРАШЭНКА,
кіраўнік адміністрацыі
парка «Вялікі камень»:

«Цяпер у «Вялікім
камені» зарэгістраваны
90 рэзідэнтаў з 15 краін.
Аб'ём заяўленых
інвестыцый складае
больш як $1,24 млрд, усяго ж
з пачатку рэалізацыі
праекта ў парк укладзена
амаль $800 млн. Сёлета
рэзідэнтамі парка
сталі ўжо пяць новых
кампаній. Тры з іх —
з кітайскім капіталам,
якія плануюць рэалізацыю
інвестыцыйных праектаў
па стварэнні інтэграванай
платформы электроннай
камерцыі, а таксама
цэнтра лічбавага
прасоўвання беларускіх
тавараў на электронных
гандлёвых пляцоўках
КНР. Яшчэ адна кампанія
з Кітая будзе займацца
развіццём лічбавых
тэхналогій у лагістыцы.
Праекты беларускіх
кампаній звязаны
з выпускам інавацыйнага
абсталявання
і камплектуючых
для модульнага
будаўніцтва разумных
дамоў, а таксама
шматфункцыянальных
шумаізаляваных
кабін «Аэракапсула»
з аўтаматызаванай
сістэмай кіравання».
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Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка
правёў нараду
з кіраўніцтвам Савета
Міністраў, дзе былі
разгледжаны два
праекты, па якіх
пры прыняцці рашэнняў
узніклі пытанні.
Адзін з іх — указ
«Аб распараджэнні
маёмасцю», другі —
законапраект
«Аб дадатковых мерах
у сацыяльна-працоўнай
сферы».
У нарадзе ўзялі ўдзел прэм'ермі ністр Ра ман Га лоў чан ка,
Старшыня Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу Наталля
Качанава, Старшыня Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Уладзімір Андрэйчанка,
а таксама віцэ-прэм'еры, прадстаўні кі Адміністра цыі Прэзідэнта, мініс тэрстваў і ведамстваў, губернатары
абласцей.
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Фота БелТА.

ЦЫТАТА ДНЯ

СЕРАДА
№ 130 (29752)

КОРАТКА
• Новы праект у галіне
бія фар ма цэў ты кі ананса ва лі ў НАН Бе ла ру сі,
паведаміла член-карэспан дэнт, док тар хі мічных навук Алена Калінічэн ка. Раз мо ва ідзе аб
зу сім но вым па ка лен ні
прэ па ра таў, вы со каэфек тыўных пры лячэнні шэрагу анкалагічных
захворванняў.

ЛІПЕНЯ 2022 г.

Лічбавы свет

ВАКЦЫНАЦЫЯ, МЫТНАЯ ПОШЛІНА
І ДАВЕДКА АБ ПРАВАПАРУШЭННЯХ
На Адзіным партале электронных паслуг запрацавалі новыя электронныя сэрвісы
Даведацца, хто, калі і чым вакцынаваўся
ад каранавіруса, праверыць, якія
правапарушэнні мае чалавек, прадставіць
мытным органам электронны сертыфікат
выплаты пошлін, падаткаў... Усё гэта
з 1 ліпеня можна зрабіць, заказаўшы
новыя электронныя паслугі, якія з'явіліся
на Адзіным партале электронных паслуг
(АПЭП) httрs://рlаtfоrm.gоv.bу. Хто і пра
што зможа тут даведацца, расказалі
ў Нацыянальным цэнтры электронных
паслуг.

Ад віруса прышчэпленыя
Доследна-прамысловую эксплуатацыю Адзіная аўтаматызаваная інфармацыйная сістэма
ўліку асоб, вакцынаваных ад СОVІD-19, прай-

шла яшчэ ў чэрвені, а з 1 ліпеня яна запрацавала цалкам.
Стварэнне сістэмы прадугледжвалася пастановай Саўміна для аказання ў Беларусі паслуг фізічным асобам, якія перамяшчаюцца па
тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза
з выкарыстаннем мабільнага дадатку «Падарожнічаю без СОVІD-19». Беларусы і іншаземныя асобы, якія зрабілі ў Беларусі прышчэпку
ад каранавіруснай інфекцыі, могуць загрузіць
свае даныя аб вакцынацыі з сістэмы ў згаданы дадатак, расказала Святлана КАРАНЕВІЧ,
начальнік аддзела электроннай камерцыі
Нацыянальнага цэнтра электронных паслуг:
— Сістэма ўліку вакцынаваных асоб складаецца з інфармацыйнай сістэмы для стварэння і
вядзення цэнтралізаванай электроннай базы

даных па ўліку праведзеных вакцынацый супраць
СОVІD-19, а таксама выдадзеных сертыфікатаў
аб гэтым. Наш Цэнтр — уласнік і аператар сістэмы, а Міністэрства аховы здароўя — уладальнік.
У сістэму ўліку ўносяцца асабістыя звесткі пра вакцынаванага: прозвішча, імя, імя па
бацьку, дата нараджэння, пашпартныя даныя,
грамадзянства, нумар мабільнага тэлефона.
Тут жа змяшчаецца і інфармацыя пра першую
дозу вакцыны ад каранавіруснай інфекцыі: дата ўвядзення дозы, найменне прэпарату, краіна-вытворца, нумар партыі вакцыны. Уводзяцца таксама звесткі пра медработніка, які ўвёў
медпрэпарат: прозвішча, імя, імя па бацьку.
Такая ж інфармацыя дадаецца ў сістэму пасля
ўвядзення бустарнай дозы вакцыны супраць СОVІD-19.
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Вандроўка патрыёта

ГОРАД БЕЛЫХ НАЧЭЙ
Падарожжа ў сталіцу гандбола
і хрысціянскіх традыцый
Піцер тут не пры чым, мы працягваем
падарожнічаць па Магілёўшчыне. Нагадаю,
наша мэта непрадузята ацаніць, наколькі
камфортна і пазнавальна можна правесці
час у маленькіх населеных пунктах пры
мінімальных выдатках і адсутнасці асабістага
транспарту. Вядома, што з фінансамі і

асабістым сродкам перамяшчэння ўбачыць
можна было б непараўнальна больш. На
жаль, з-за невялікага пасажырапатоку
транспарт унутры раёна курсіруе не вельмі
актыўна. Але нават ад аднаго райцэнтра
ўражанняў шмат. Так што
наперад, у дарогу!
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Тут пачыналіся Бялынічы.

