ЗАЎТРА —
ВЯЛІКАЯ РАЗМОВА З ПРЭЗІДЭНТАМ
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка 1 сакавіка сустрэнецца з прадстаўнікамі грамадскасці і экспертнай супольнасці,
беларускіх і замежных СМІ, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
«Вялікая размова з Прэзідэнтам» пройдзе ў адміністрацыйным комплексе на праспекце Пераможцаў, 14. Плануецца,
што колькасць удзельнікаў мерапрыемства складзе больш за
200 чалавек. У іх ліку не толькі журналісты, але і прадстаўнікі
розных сфер — палітолагі, эканамісты, работнікі рэальнага
сектара эканомікі, грамадскія арганізацыі і канфесіі.
Такі адкрыты дыялог кіраўніка дзяржавы з грамадскасцю
ўпершыню прайшоў у лютым 2017 года і меў вялікі грамадскі рэзананс.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

4 791 951
замежны грамадзянін, па
звестках Дзяржаўнага
пагранічнага камітэта,
наведаў Беларусь у 2018
годзе, што амаль на
паўмільёна больш, чым
у 2017-м. Магчымасцю
наведаць нашу краіну па
бязвізавым рэжыме ў 2018
годзе скарысталася больш
за 100 тысяч іншаземцаў.
Чакаецца, што сёлета
колькасць замежных
гасцей павялічыцца,
бо ў чэрвені Мінск
прыме ІІ Еўрапейскія
гульні, а ў верасні —
лёгкаатлетычны матч
Еўропа — ЗША. Экспарт
турыстычных паслуг
у Рэспубліцы Беларусь
у студзені — лістападзе
2018 года склаў $207,2 млн,
тэмп росту — 114,0 % да
аналагічнага перыяду
2017 года. Турыстычная
сфера ў Беларусі
развіваецца ў рамках
дзяржаўнай праграмы
«Беларусь гасцінная»,
мэтай якой з'яўляецца
фарміраванне і развіццё
сучаснага канкурэнтаздольнага турыстычнага
комплексу, унясенне
ўкладу турызму ў развіццё
нацыянальнай эканомікі.
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Спецыялісты сталічнага прадпрыемства «Рэфрэш-К»
уцяпляюць фасады буйнапанэльных шматпавярховікаў у мінскім мікрараёне Чкалаўскі.

Генетыка
КОРАТКА
• ФСАН раіць ІП выкарыстоўваць электронны
каль куля тар для пад ліку су мы стра ха вых узносаў.
• За час акцыі «Зробім
дарогу бяспечнай!» да адміністрацыйнай адказнасці
прыцягну ты 2152 пешаходы, якія парушылі ПДР, і
549 кіроўцаў, якія не выконвалі правілы праезду
пешаходных пераходаў.
• Колькасць кліентаў
на Форэкс-рынку ў Беларусі за 2018 год вырасла
больш чым у 3,5 раза.
• 20-гадовы ўраджэнец
Пінска, які напаў з нажом
на мужа і жонку ў Кобрыне, прысуджаны да 24 гадоў калоніі.
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«СЛЕД»
АДПАЧЫВАЕ
Беларускія крыміналісты праз пару гадоў
змогуць скласці фотаробат...
па кроплі крыві
Цяпер наша краіна ўдзельнічае ў навукова-тэхнічнай
праграме Саюзнай дзяржавы «ДНК-ідэнтыфікацыя».
У яе рамках плануецца распрацаваць тэхналогіі,
якія дазволяць вызначаць па ДНК этнагеаграфічнае
паходжанне чалавека, яго папуляцыйную прыналежнасць,
узрост, некаторыя прыкметы знешнасці (колер вачэй
і валасоў, целасклад). Праграма разлічана на пяць гадоў —
з 2017-га да 2021-га. Вынікі збіраюцца прымяняць
на практыцы. Напрыклад, пры знаходжанні на месцы
забойства крыві ці сліны невядомага злачынцы, якога няма
ў базе даных, будзе магчыма скласці яго партрэт.
Важны аспект для складання партрэта — псіхаэмацыянальныя
асаблівасці чалавека. Флегматык ён ці халерык — залежыць ад генаў,
і ніякае выхаванне не зможа гэта змяніць. Ёсць таксама ўчасткі ДНК,
якія адказваюць за схільнасць да агрэсіі.
— Колькі будзе займаць прамая расшыфроўка геному, пакуль складана сказаць. Стандартная методыка, якая сёння прымяняецца пры
расследаванні важных злачынстваў, робіцца на працягу пары дзён, —
дзеліцца Сяргей БАРОЎКА, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення судова-медыцынскіх экспертыз цэнтральнага
апарату Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз.
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ВІВАТ,
КАРОЛЬ!
Унікальны праект «12 артэфактаў»
падрыхтаваны да юбілею горада
Унікальны культурны праект да юбілею горада
ажыццяўляе Брэсцкі абласны краязнаўчы музей.
Кожны месяц на працягу тыдня выстаўляецца
для экспанавання адзін музейны прадмет, звязаны
з гісторыяй горада. Гэта найбольш каштоўныя артэфакты
з калекцый: археалогіі, дакументаў, іканапісу і іншых,
якія ўяўляюць сабой вялікую гісторыка-культурную
і мемарыяльную каштоўнасць. Многія з іх,
як было заяўлена, экспануюцца ўпершыню.
СТАР. 15

