
ЗНАЙ СЦІ 
ПА ПАЛЬ ЦАХ

Ча му не зні жа ец ца 
ак ту аль насць 
дак та лас ка піі?

Ці не са мым вя до мым у гра мад стве 
кі рун кам дзей нас ці су до вых 
экс пер таў з'яў ля ец ца дак ты лас ка пія. 
Воб раз ін спек та ра з лу пай, 
які шу кае ад біт кі паль цаў, тры ва ла ўвай шоў у свя до масць дзя ку ю чы 
за ход нім кі на- і муль ты плі ка цый ным стуж кам. Хоць дак ты лас ка пія 
з'яў ля ец ца ад ным з са мых ста рых кры мі на ліс тыч ных спо са баў 
ідэн ты фі ка цыі зла чын цаў, ак ту аль насць яе не зні жа ец ца і да гэ туль. 
Кры ху пры ад крыць над ёй за ве су та ям ні цы ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» па пра сіў стар ша га экс пер та ад дзе ла дак ты лас ка піч ных 
і парт рэ тных экс пер тыз упраў лен ня дак ты лас ка піі, ба ліс ты кі 
і парт рэ тнай ідэн ты фі ка цыі Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых 
экс пер тыз (ДКСЭ) Але ну ЛУ ЖЫН СКУЮ і га лоў на га экс пер та ад дзе ла 
дак ты лас ка піч ных улі каў упраў лен ня дак ты лас ка піі, ба ліс ты кі 
і парт рэ тнай ідэн ты фі ка цыі ДКСЭ Яў ге на ГУ ДА.

— Ледзь не па ўсіх кры мі наль ных спра вах пры зна ча ец ца дак ты лас ка піч ная 

экс пер ты за. Што да рас сле да ван няў, звя за ных з не за кон ным аба ра чэн нем 

нар ко ты каў, то ця пер іх ледзь не па ло ва ад агуль най коль кас ці. Кры ху менш 

дак ты лас ка піс ты пра цу юць па спра вах, звя за ных з за бой ства мі і на ня сен нем 

цяж кіх ця лес ных па шко джан няў. Тут усё тры ві яль на — пі лі ра зам, 

сло ва за сло ва, уз нік кан флікт, нех та сха піў ся за нож...
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Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці  

НА ПА РО ЗЕ 
«ЗА СЛУ ЖА НА ГА 
АД ПА ЧЫН КУ»

Спе цы я ліс ты Мінп ра цы 
і са ца ба ро ны ад ка за лі на пы тан ні 

аб пе рад пен сій ным уз рос це
Лю дзі, якім за 50, як пра ві ла, тры ма юц ца за ра бо ту, 
та му што ра зу ме юць: знай сці ў гэ тым уз рос це доб ры 
ва ры янт пра ца ўлад ка ван ня да во лі скла да на. Хоць у нас 
ёсць за кон, які за ба ра няе дыс кры мі на цыю па ўзрос це, 
най маль ні кі час та не ах вот на су стра ка юць уз рос та вых 
са іс каль ні каў. Мно гія ба яц ца, што та кія ра бот ні кі бу дуць 
час та хва рэць і не вель мі ста ран на ста віц ца да сва іх 
служ бо вых аба вяз каў, а ма ла дыя на чаль ні кі не ві та юць 
пад на ча ле ных, якія ста рэй шыя за іх, бо ад чу ва юць ся бе 
з імі псі ха ла гіч на не кам форт на.
Асаб лі ва ўраз лі вы мі з'яў ля юц ца лю дзі ў пе рад пен сій ным 
уз рос це. Ці ёсць для іх ней кія пра цоў ныя га ран тыі 
і льго ты? Ці мо жа ра бо та даў ца ска ра ціць або зволь ніць 
ра бот ні ка за па ру га доў да пен сіі? І што 
ра біць, ка лі вы ўсё ж за ста лі ся без пра цы?

27-ю па зі цыю 
за ня ла Бе ла русь 
у рэй тын гу фі нансава-
кансуль та цый на га 
пар та ла GOBankіngRates, 
які апуб лі ка ваў чар го вы 
топ-50 кра ін, у якіх 
вы дат кі на жыц цё са мыя 
ніз кія і ку ды вар та 
пе ра ехаць, каб тра ціць 
менш. «У Бе ла ру сі, на фо не 
ча роў най пры ро ды, ся род 
па ла цаў і крэ пас цяў, вы 
ад чу е це ся бе, як у каз цы. 
Кошт жыц ця тут 
на 66 % ні жэй шы, 
чым у Нью-Ёр ку», — 
га во рыц ца ў ка мен та рыі 
gobankіngrates.com. Згод на 
з ін фар ма цы яй аў та раў 
да сле да ван ня, цэ ны 
на пра дук ты ў Бе ла ру сі 
скла да юць толь кі 28 % 
ад нью-ёрк скіх, а арэн да 
жыл ля абы дзец ца на 89 % 
тан ней. Год та му ў гэ тым 
рэй тын гу Бе ла русь зай ма ла 
50-е мес ца. Са май тан най 
для жыц ця кра і най у 
све жым рэй тын гу на зва ная 
Ін дыя. Ад зна ча ец ца, што 
бы лі пра ана лі за ва ны 
да ныя па 115 кра і нах 
све ту, а кошт вы дат каў 
па раў ноў ваў ся з цэ на мі 
ў Нью-Ёр ку.
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ха та-му зей на род на га паэ та, мяс цо выя дзе ці 
аб лю ба ва лі снеж ную гор ку. Вась мі га до вы 

Ула дзі слаў КАРП спя ша ец ца на це шыц ца зі мо вым 
на двор' ем, якое вось-вось зме ніц ца цёп лы мі дня мі.

«...Гэй, ма лен ства, жы ва, сме ла «...Гэй, ма лен ства, жы ва, сме ла 
Вый дзем вес ну пры ві таць!»Вый дзем вес ну пры ві таць!»

Экс пер ты заЭкс пер ты за  

Вада — 
паказчык 
дабрабыту

Топ 
ТV-прыгажунь

«Лепш 
за ўсіх» — 
не пра ўсіх
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