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— Уво гу ле, на якія пы тан ні 

мо жа ад ка заць экс перт-дак-

ты лас ка піст?

— Ён шу кае сля ды на пэў-

ных аб' ек тах, вы свят ляе іх пры-

дат насць да ідэн ты фі ка цыі. 

Ка лі дак ты лас ка піч ная кар та 

ў нас ужо ёсць у ба зе да ных 

аў та ма ты за ва най дак ты лас ка-

піч най сіс тэ мы — вы свет ліць 

асо бу ча ла ве ка да во лі лёг ка. 

Больш за тое, ад біт кі паль-

цаў рук мо гуць рас па вес ці і 

пра пол, уз рост, але гэ тыя ха-

рак та рыс ты кі да юц ца толь кі 

ў ва ры янт най фор ме. Ра зам 

з тым па куль што не іс нуе ў 

све це ме то дык, якія б маг лі з 

дак лад нас цю 99,9 пра цэн та 

вы зна чыць ант ра па ла гіч ныя 

па ра мет ры да сле ду е ма га па 

па пі ляр ных лі ні ях паль цаў. 

І, ка неш не ж, пры ана лі зе сля-

доў на пры ла дзе здзяйс нен ня 

зла чын ства важ на вы зна чыць, 

ме на ві та якія паль цы якой ру кі 

там па кі ну ты.

— Элект рон ная ба за нам 

вель мі да па ма гае, — пра цяг-

вае Яў ген Гуд. — У да кам-

п'ю тар ныя ча сы пра цэс быў 

вель мі пра ца ём кі. Для гэ та га 

на кож ную дак ты ла карт ку вы-

во дзі лі ся ад мыс ло выя фор му-

лы, па якіх у руч ным рэ жы ме 

ад бы ваў ся по шук. Пра вер-

ка па ўлі ках сля доў паль цаў 

рук, зной дзе ных на мес цах 

зла чын ства, ажыц цяў ля ла ся 

толь кі пры на яў нас ці па да зра-

ва ных. Што за ка на мер на за-

па воль ва ла ра бо ту. За раз жа 

ўсе карт кі аў та ма ты за ва ны, 

што да зва ляе ў са мыя ка рот-

кія тэр мі ны ідэн ты фі ка ваць 

сля ды рук на мес цах зда рэн-

няў і вы свет ліць асо бу не вя-

до ма га ча ла ве ка. Са мая ста-

рая дак ты ла карт ка ў на шым 

ар хі ве да та ва на 1945 го дам. 

На жаль, пад час Вя лі кай Ай-

чын най вай ны кар та тэ кі бы лі 

стра ча ны, іх не па спе лі вы-

вез ці з-за імк лі ва га на сту пу 

нем цаў. Не ка то ры час дак та-

карт кі дру ка ва лі ся на шчыль-

най ня мец кай па пе ры, якая 

па сту па ла да нас у якас ці рэ-

па ра цый. Яны і ця пер вы гля-

да юць амаль як но выя.

— А ка лі, на прык лад, бы-

ло зной дзе на не вя до мае 

це ла?

— Та ды так са ма аба вяз ко-

ва зды ма юц ца ад біт кі паль цаў. 

Пас ля па ба зе яны звя ра юц ца. 

Ка лі, вя до ма, звест кі аб гэ тым 

ча ла ве ку тра пі лі ў на шу ба зу, 

мы па раў ноў ва ем дзве дак ты-

ла карт кі і вы свят ля ем, хто ж 

пе рад на мі.

— Кі на філь мы пры ву чы лі 

нас да та го, што для зняц ця 

ад біт каў паль цы пры ціс ка-

лі ся да па ду шач кі з чар ні-

лам, якое пас ля бы ло цяж ка 

змыць. А як ця пер гэ та ад-

бы ва ец ца?

— За раз іс ну юць ліч ба выя 

дак ты лас ка піч ныя ска не ры. 

Але ста ры ме тад з дак та фар-

бай па куль з'яў ля ец ца най леп-

шым спо са бам на ша га да сле-

да ван ня. Больш за тое, пры 

вы ез дзе на мес цы зда рэн ня 

экс пер ты тэ ры та ры яль ных ор-

га наў яго і вы ка рыс тоў ва юць.

— А ці да во дзіц ца пра ца-

ваць з ад біт ка мі ног?

— Рэд ка, але зда ра юц ца і 

та кія экс пер ты зы. Ад но з та кіх 

да сле да ван няў бы ло звя за на 

са спра вай аб за бой стве. На 

лі но ле у ме за стаў ся кры ва вы 

ад бі так бо сай на гі. Ка лі мер-

ка ва на га зла чын цу за тры ма лі, 

экс пер ты за па цвер дзі ла, што 

ад бі так на ле жыць ме на ві та гэ-

та му ча ла ве ку.

— Што зна хо дзіц ца ў экс-

перт ным ча ма дан чы ку дак-

ты лас ка піс та, акра мя фар-

бы?

— Ка лі па чы таць даў нія дэ-

тэк ты вы, то там, як пра ві ла, 

згад ва ец ца па ра шок. Шы ро-

ка ўжы ва ец ца ён і ця пер. Але 

ёсць роз ні ца — для ме та ліч ных 

па верх няў па трэб на ад но рэ-

чы ва, для не маг ніт ных — ін-

шае... Шмат што за ле жыць і 

ад ко ле ру па верх ні. На прык-

лад, ця пер у на шым ар се на ле 

ёсць флу а рэс цэнт ныя па раш-

кі. След паль ца пас ля бу дзе 

свя ціц ца ва ўльтра фі я ле це. 

Так са ма мо гуць пры мя няц ца 

і спрэй, і па сты... Ад ным сло-

вам, ра шэн не аб вы ба ры ме-

та ду пры ма ец ца ўжо на мес цы. 

След паль ца мо жа спа кой на 

за хоў вац ца не каль кі га доў.

Мы ад ной чы ра бі лі экс пер-

ты зу па «за клад цы» нар ка-

тыч ных срод каў. На ма лень кім 

ка ва лач ку па пе ры па ме рам лі-

та раль на 20х20 мі лі мет раў вы-

явіў ся след ру кі. Яго змяс ці лі ў 

ба зу. Так і знай шлі зла чын цу.

— Ці звяр та юц ца да вас 

лю дзі не ў па рад ку кры мі-

наль най спра вы?

— Вось не як па тэ ле фа на ваў 

дзед, — ус па мі нае на чаль нік 

ад дзе ла Дзміт рый СА ЧУК. — 

І про сіць — пра вя дзі це экс пер-

ты зу. Пы та ю ся: «Што ў вас зда-

ры ла ся?» — «Ха чу, каб вы ска-

за лі, што мой унук украў у мя не 

гро шы з тум бач кі». «Да пус цім, 

а як я да ве да ю ся, што гэ та яго 

сля ды?» «А я пры ня су ке ліх». 

Сі ту а цыя і смеш ная, і ад на ча-

со ва сум ная. Каб вы свет ліць 

пры на леж насць сля доў, то 

трэ ба ча ла ве ка дак ты лас ка пі-

ра ваць. Гра ма дзя ні на не ў ме-

жах кры мі наль най спра вы мы 

мо жам пра ве рыць толь кі па яго 

пісь мо вай за яве. І хто ж на гэ та 

па го дзіц ца?

Ці вось у ад ной жан чы ны 

ўкра лі сум ку на ра бо ты. Яна 

звяр ну ла ся да нас, па коль кі 

па да зра ва ла ка гось ці з ка лег. 

Але спяр ша іс ці трэ ба бы ло ў 

мі лі цыю...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЗНАЙ СЦІ ПА ПАЛЬ ЦАХ

Да вед ка «Звяз ды»
Су час ная дак ты лас ка пія пай шла з Ін дыі. Паў та ра ста-

год дзя та му анг лій скі ка ла ні яль ны чы ноў нік Уіль ям Гер шэль 

заўважыў, што ін ду сы пад час под пі су да ку мен таў па кі да лі не 

аў то граф, а ад бі так паль ца. Тое бы ла міс тыч ная ідэя, што гэ-

та аба вяз вае ча ла ве ка больш за звы чай ны под піс. Ад ной чы 

з ці каў нас ці ба ра нет Гер шэль узяў ся за вы ву чэн не ад біт каў 

паль цаў. І вы свет ліў, што двух ад ноль ка вых не іс нуе. Так і 

з'я віў ся са мы вя до мы ме тад ідэн ты фі ка цыі.

ВІК ТО РЫЯ 
ВІК ТО РЫІ

Бе ла рус кая тэ ні сіст ка Вік то рыя Аза ран ка 

пас ля пра цяг ла га пе ра пын ку пе ра мож на 

вяр ну ла ся ў су свет ны тэ ніс ны тур.

У пер шым раў-

ндзе тур ні ру ў аме-

ры кан скім Ін ды ян-

Уэл се Аза ран ка, 

якая ця пер зай мае 

204-е мес ца ў рэй-

тын гу WTА, за 1 га-

дзі ну 43 хві лі ны на-

нес ла па ра жэн не 

70-й ра кет цы пла не-

ты бры тан цы Хі зэр Уот сан. Пер шы сет бе ла рус ка 

па ча ла вель мі ўпэў не на, ка лі па вя ла ў лі ку 5:1. 

Пас ля гэ та га са пер ні ца пе ра ха пі ла іні цы я ты ву і 

ска ра ці ла раз рыў да мі ні му му — 5:4. Але Вік то-

рыя са бра ла ся і, трэ ці раз вый граў шы чу жую па-

да чу, пе ра маг ла — 6:4. Дру гая пар тыя прай шла 

па тым жа сцэ на рыі: Аза ран ка ад ра зу вы рва ла ся 

на пе рад, Уот сан да га ня ла, але ў вы ні ку бе ла рус-

ка зноў бы ла мац ней шая — 6:2.

Пас ля мат ча Вік то рыя Аза ран ка ска за ла, што 

вель мі ра да зноў вый сці на корт, вяр нуц ца і ад чуць 

усе гуль ня выя эмо цыі і дамагчыся пе ра мо гі.

У дру гім кру зе спа бор ніц тваў BNР Раrіbаs 

Ореn Аза ран ка па зма га ец ца з дзей най чэм пі-

ён кай US Ореn аме ры кан кай Сло ан Сты венс 

(13-я ў су свет ным рэй тын гу).

Да гэ та га тур ні ру Вік то рыя Аза ран ка апош ні 

раз гу ля ла ў лі пе ні 2017 го да на Уім блдо не, пас ля 

ча го бы ла вы му ша на бы ла вы ра шаць праб ле мы, 

звя за ныя з апе кай над сва ім дзі цем.

Вяр тан не атры ма ла ся ўда лым, і ця пер Аза-

ран ка пра цяг не вы ступ лен не на кор тах Ін ды ян-

Уэл са, дзе яна ў 2012 і 2016 га дах ста на ві ла ся 

чэм пі ён кай.

Эд вард Вай ні ло віч 
у Слуц ку

Па ба чы лі свет ма тэ ры я лы ле таш няй на-

ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі, пры-

све ча най зна ка мі та му бе ла рус ка му дзея-

чу, — «Бе ла русь, Слуц кі край і Эд вард 

Вай ні ло віч».

Пра ект «рас крут кі» гэ та га на ці ка вей ша га пер-

са на жа бе ла рус кай гіс то рыі дру гой па ло вы XІX — 

па чат ку XX ста год дзя ўжо на бы вае ўсё бо лей 

шы ро кія аб ся гі. І гэ та прос та вы дат на. Рэ фар-

ма тар, па тры ёт сва ёй Ай чы ны, ён і за раз мо жа 

слу жыць пры кла дам асо бы, якая ме ла ўяў лен ні 

пра дзяр жаў нае бу даў ніц тва Бе ла ру сі.

Член-ка рэс пан дэнт На цы я наль най ака дэ-

міі на вук Бе ла ру сі да свед ча ны гіс то рык Аляк-

сандр Ка ва ле ня, ад кры ва ючы зга да ную кан-

фе рэн цыю ў Слуц ку ў ве рас ні мі ну ла га го да, 

за зна чыў: «Упер шы ню апы нуў шы ся ў ста ра-

жыт ным Слуц ку ва ўзрос це 14 га доў, Эд вард 

Вай ні ло віч да кан ца жыц ця за ха ваў вя лі кую 

лю боў да гэ та га го ра да. Ён на пі саў шмат лі кія 

гіс та рыч ныя эк скур сы пра Алель ка ві чаў, Ра-

дзі ві лаў, «пер сі яр ню», пра тэ станц кія цэрк вы 

і ін шыя сла ву тас ці го ра да на Слу чы». І да лей: 

«Пра лю боў Эд вар да Вай ні ло ві ча да Случ чы ны 

свед чыць так са ма і тое, што ён, атры маў шы 

грун тоў ную аду ка цыю ў Ра сіі, Гер ма ніі і Бель гіі 

пры ехаў пра ца ваць у свой род ны Слуц кі па вет. 

З'яў ля ю чы ся стар шы нёй Мінск ага та ва рыст ва 

сель скай гас па дар кі, Эд вард Вай ні ло віч пе ра-

тва рыў Случ чы ну ў адзін з са мых па спя хо вых 

сель ска га па дар чых рэ гі ё наў Ус ход няй Еў ро-

пы. У экс пе ры мен таль ныя гас па дар кі Слуц ка га 

краю пры яз джа лі пе рай маць во пыт аг ра но мы і 

зем ле ўлас ні кі з Пры бал ты кі, Поль шчы, Укра і ны 

і Ра сіі. Без умоў на, Эд вард Вай ні ло віч зра біў 

вя лі кі ўклад у спра ву са цы яль на-эка на міч на га, 

ду хоў на-куль тур на га і гра мад ска-па лі тыч на га 

раз віц ця Бе ла ру сі. Ён спа лу чаў у са бе глы бо-

кі па тры я тызм, шчы рую хрыс ці ян скую ве ру і 

руп лі вую пра цу на ка рысць род на га краю. Та кі 

прык лад ак ту аль ны і сён ня».

На кан фе рэн цыі ў Слуц ку вы сту пі лі з грун-

тоў ны мі дак ла да мі, па ве дам лен ня мі гіс то ры кі 

Ва дзім Ані пяр коў, На тал ля Аноф ран ка, Мі ка лай 

Вол каў, Аляк сандр Ера шэ віч і шмат хто яшчэ. 

Ака дэ мік На цы я наль най Ака дэ міі на вук Бе ла-

ру сі Мі ха іл Кас цюк раз гле дзеў тэ му эва лю цыі 

гра мад скіх по гля даў і дзе ян няў Эд вар да Вай ні ло-

ві ча. У 1917 го дзе, ад зна чае М. Кас цюк, Эдвард 

Вай ні ло віч пра ца ваў у зем скіх ар га ні за цы ях ра-

зам з дзея ча мі бе ла рус ка га ру ху — А. Смо лі чам, 

Р. Скір мун там і інш., ім бы лі пад тры ма ны за ха ды 

па ўтва рэн ні Бе ла рус кай На род най Рэс пуб лі кі. 

Ён удзель ні чаў у па ся джэн нях яе Ра ды.

Кні га ма тэ ры я лаў Між на род най на ву ко ва-

прак тыч най кан фе рэн цыі ў Слуц ку па ба чы ла 

свет у вы да вец тве «Ме ды сонт» у се рыі «Бе ла-

русь і Эд вард Вай ні ло віч».

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

За раз цал кам пад рых та ва ны і зна хо-

дзіц ца ў Саў мі не пра ект Ука за № 263, 

які ўліч вае во пыт па пя рэд ня га пе ры-

я ду рэа лі за цыі аб' ек таў до ле ва га 

бу даў ніц тва, па ве да міў рэ дак цыі на-

чаль нік упраў лен ня жыл лё вай па лі-

ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў-

ніц тва Аляк сандр ГОР ВАЛЬ.

Асноў ны мо мант змя нен няў за клю ча-

ец ца ў зняц ці ўмо вы аба вяз ко ва га ўня сен-

ня ўлас ных срод каў ар га ні за цы я мі УКБ і 

прад пры ем ства мі буй на па нэль на га до ма-

бу да ван ня (БПД) для та го, каб пры цяг ваць 

срод кі гра ма дзян. Бо ця пер яны па він ны 

ўклас ці ў спра ву 15 % ад кош ту до ма ўлас-

ных срод каў, а толь кі по тым па чы наць 

збі раць срод кі доль шчы каў. У ня прос тай 

эка на міч най сі ту а цыі буй ныя аба рот ныя 

срод кі ма юць ня мно гія прад пры ем ствы. 

Для УКБ і струк тур БПД гэ та ста ла праб-

ле май. «Та му мы пра па ну ем увес ці нор му, 

ка лі ме на ві та УКБам і прад пры ем ствам з 

до ляй дзярж улас нас ці больш за 50 % да-

зво ляць з мо ман ту па чат ку бу даў ніц тва 

пры цяг ваць срод кі гра ма дзян. За ўва жу, 

та кое фі нан са вае па слаб лен не пра па ну-

ец ца толь кі для дзяр жаў ных прад пры ем-

стваў і ар га ні за цый ка му наль най фор мы 

ўлас нас ці», — удак лад ніў Аляк сандр Гор-

валь.

Для дзярж прад пры ем стваў стаў праб-

ле май і про даж ужо га то ва га жыл ля, па-

бу да ва на га па до ле вым ал га рыт ме... Уне-

се на на ступ ная пра па но ва ў пра ект ука за, 

якая да ты чыц ца пра цэ ду ры рэа лі за цыі 

та ко га до ле ва га жыл ля. Ка лі ў до ле вым 

бу даў ніц тве дом быў па бу да ва ны, але не 

ўсе ква тэ ры рэа лі за ва ны ў пра цэ се ўзвя-

дзен ня, то бу дзе да зво ле на гэ тым ар га-

ні за цы ям (УКБам і струк ту рам БПД) пра-

да ваць ужо га то выя ква тэ ры з вяр тан нем 

атры ма ных срод каў на ўлас ныя ра хун кі 

гэ тых прад пры ем стваў. Ця пер жа ка лі пра-

да юц ца га то выя ква тэ ры ў до ле вым до ме, 

то гро шы па сту па юць у бюд жэт. А гэ та 

вы мы ван не аба рот ных срод каў.

«Зме ны ва ўказ аб до ле вым бу даў ніц-

тве ця пер у Саў мі не. Ча ка ец ца, што ў най-

блі жэй шы час яны бу дуць пры ня тыя», — 

ска заў Аляк сандр Гор валь.

Сяр гей КУР КАЧ



Жыл лё вая па лі ты каЖыл лё вая па лі ты ка  
«Да лёў ку» пад ка рэк та ва лі

У прэс-служ бе Нац бан ка ад зна чы лі, што між на род ныя 

рэ зер во выя ак ты вы Бе ла ру сі на 1 са ка ві ка, па вод ле па пя-

рэд ніх да ных, скла лі 7,093 млрд до ла раў (у эк ві ва лен це). 

За лю ты зо ла та ва лют ныя рэ зер вы вы рас лі на 616,1 млн 

(на 9,5 %) до ла раў пас ля зні жэн ня ў сту дзе ні 2018 го да на 

837,9 млн (на 11,5 %) до ла раў.

Па ве лі чэн ню рэ зер во вых ак ты ваў у лю тым спры я ла па ступ-

лен не срод каў ад про да жу Мі ніс тэр ствам фі нан саў еў ра аб лі га-

цый, ад про да жу на ўнут ра ным рын ку На цы я наль ным бан кам і 

Мін фі нам аб лі га цый, на мі на ва ных у за меж най ва лю це. Акра мя 

та го, на рэ зер вы ста ноў ча паў плы ва ла па ступ лен не за меж най 

ва лю ты ў бюд жэт, у тым лі ку ад збі ран ня экс парт ных пош лін 

на наф ту і наф та пра дук ты, а так са ма куп ля за меж най ва лю ты 

на тар гах Бе ла рус кай ва лют на-фон да вай бір жы. Ура дам і На-

цы я наль ным бан кам у лю тым вы ка на на знеш ніх і ўнут ра ных 

аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це на су му ка ля 470 млн 

до ла раў.

Згод на з Асноў ны мі на прам ка мі гра шо ва-крэ дыт най па лі-

ты кі на 2018 год, аб' ём між на род ных рэ зер во вых ак ты ваў на 

1 сту дзе ня 2019 го да з улі кам па га шэн ня ўнут ра ных і знеш ніх 

аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це па ві нен склас ці не менш 

за 6 млрд до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ



Фі нан сыФі нан сы  

Зо ла та ва лют ныя рэ зер вы 
скла лі амаль 7,1 млрд до ла раў

У Бе ла ру сі ў лю тым рэ зер вы кра і ны 
вы рас лі на 9,5 %, па ве да мі лі ва ўпраў лен ні 

ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 
На цы я наль на га бан ка


