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• ФСАН ра іць ІП вы ка-

рыс тоў ваць элект рон ны 

каль ку ля тар для пад лі-

ку су мы стра ха вых уз-

но саў.

• За час ак цыі «Зро бім 

да ро гу бяс печ най!» да ад-

мі ніст ра цый най ад каз нас ці 

пры цяг ну ты 2152 пе ша хо-

ды, якія па ру шы лі ПДР, і 

549 кі роў цаў, якія не вы-

кон ва лі пра ві лы пра ез ду 

пе ша ход ных пе ра хо даў.

• Коль касць клі ен таў 

на Фо рэкс-рын ку ў Бе ла-

ру сі за 2018 год вы рас ла 

больш чым у 3,5 ра за.

• 20-га до вы ўра джэ нец 

Пін ска, які на паў з на жом 

на му жа і жон ку ў Коб ры-

не, пры су джа ны да 24 га-

доў ка ло ніі.

КОРАТКА

4 791 951 
за меж ны гра ма дзя нін, па 
звест ках Дзяр жаў на га 
па гра ніч на га ка мі тэ та, 
на ве даў Бе ла русь у 2018 
го дзе, што амаль на 
паў міль ё на больш, чым 
у 2017-м. Маг чы мас цю 
на ве даць на шу кра і ну па 
бяз ві за вым рэ жы ме ў 2018 
го дзе ска рыс та ла ся больш 
за 100 ты сяч ін ша зем цаў. 
Ча ка ец ца, што сё ле та 
коль касць за меж ных 
гас цей па вя лі чыц ца, 
бо ў чэр ве ні Мінск 
пры ме ІІ Еў ра пей скія 
гуль ні, а ў ве рас ні — 
лёг ка ат ле тыч ны матч 
Еў ро па — ЗША. Экс парт 
ту рыс тыч ных па слуг 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
у сту дзе ні — ліс та па дзе 
2018 го да склаў $207,2 млн, 
тэмп рос ту — 114,0 % да 
ана ла гіч на га пе ры я ду 
2017 го да. Ту рыс тыч ная 
сфе ра ў Бе ла ру сі 
раз ві ва ец ца ў рам ках 
дзяр жаў най пра гра мы 
«Бе ла русь гас цін ная», 
мэ тай якой з'яў ля ец ца 
фар мі ра ван не і раз віц цё 
су час на га кан ку рэн та-
здоль на га ту рыс тыч на га 
комп лек су, уня сен не 
ўкла ду ту рыз му ў раз віц цё 
на цы я наль най эка но мі кі.

ЛІЧ БА ДНЯ

Ге не ты каГе не ты ка

«СЛЕД» 
АД ПА ЧЫ ВАЕ

Бе ла рус кія кры мі на ліс ты праз па ру га доў 
змо гуць склас ці фо та ро бат... 

па кроп лі кры ві
Ця пер на ша кра і на ўдзель ні чае ў на ву ко ва-тэх ніч най 

пра гра ме Са юз най дзяр жа вы «ДНК-ідэн ты фі ка цыя». 

У яе рам ках пла ну ец ца рас пра ца ваць тэх на ло гіі, 

якія да зво ляць вы зна чаць па ДНК эт нагеа гра фіч нае 

па хо джан не ча ла ве ка, яго па пу ля цый ную пры на леж насць, 

уз рост, не ка то рыя пры кме ты знеш нас ці (ко лер ва чэй 

і ва ла соў, це ласк лад). Пра гра ма раз лі ча на на пяць га доў — 

з 2017-га да 2021-га. Вы ні кі збі ра юц ца пры мя няць 

на прак ты цы. На прык лад, пры зна хо джан ні на мес цы 

за бой ства кры ві ці слі ны не вя до ма га зла чын цы, яко га ня ма 

ў ба зе да ных, бу дзе маг чы ма склас ці яго парт рэт.

Важ ны ас пект для скла дан ня парт рэ та — псі хаэма цы я наль ныя 

асаб лі вас ці ча ла ве ка. Флег ма тык ён ці ха ле рык — за ле жыць ад ге наў, 

і ні я кае вы ха ван не не змо жа гэ та змя ніць. Ёсць так са ма ўчаст кі ДНК, 

якія ад каз ва юць за схіль насць да агрэ сіі.

— Коль кі бу дзе зай маць пра мая рас шыф роў ка ге но му, па куль скла-

да на ска заць. Стан дарт ная ме то ды ка, якая сён ня пры мя ня ец ца пры 

рас сле да ван ні важ ных зла чын стваў, ро біц ца на пра ця гу па ры дзён, — 

дзе ліц ца Сяр гей БА РОЎ КА, на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня су до ва-ме ды цын скіх экс пер тыз цэнт раль на га 

апа ра ту Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз.

ВІ ВАТ, 
КА РОЛЬ!

Уні каль ны пра ект «12 ар тэ фак таў» 
пад рых та ва ны да юбі лею го ра да

Уні каль ны куль тур ны пра ект да юбі лею го ра да 

ажыц цяў ляе Брэсц кі аб лас ны края знаў чы му зей. 

Кож ны ме сяц на пра ця гу тыд ня вы стаў ля ец ца 

для экс па на ван ня адзін му зей ны прад мет, звя за ны 

з гіс то ры яй го ра да. Гэ та най больш каш тоў ныя ар тэ фак ты 

з ка лек цый: ар хеа ло гіі, да ку мен таў, іка на пі су і ін шых, 

якія ўяў ля юць са бой вя лі кую гіс то ры ка-куль тур ную 

і ме ма ры яль ную каш тоў насць. Мно гія з іх, 

як бы ло за яў ле на, экс па ну юц ца ўпер шы ню.

ЗАЎТ РА — ЗАЎТ РА — 
ВЯ ЛІ КАЯ РАЗ МО ВА З ПРЭ ЗІ ДЭН ТАМВЯ ЛІ КАЯ РАЗ МО ВА З ПРЭ ЗІ ДЭН ТАМ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 1 са ка ві ка су стрэ нец-
ца з прад стаў ні ка мі гра мад скас ці і экс перт най су поль нас ці, 
бе ла рус кіх і за меж ных СМІ, па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла-
рус ка га лі да ра.

«Вя лі кая раз мо ва з Прэ зі дэн там» прой дзе ў ад мі ніст ра цый-
ным комп лек се на пра спек це Пе ра мож цаў, 14. Пла ну ец ца, 
што коль касць удзель ні каў ме ра пры ем ства скла дзе больш за 
200 ча ла век. У іх лі ку не толь кі жур на ліс ты, але і прад стаў ні кі 
роз ных сфер — па лі то ла гі, эка на міс ты, ра бот ні кі рэ аль на га 
сек та ра эка но мі кі, гра мад скія ар га ні за цыі і кан фе сіі.

Та кі ад кры ты дыя лог кі раў ні ка дзяр жа вы з гра мад скас цю 

ўпер шы ню прай шоў у лю тым 2017 го да і меў вя лі кі гра мад-

скі рэ за нанс.

СТАР. 15

СТАР. 4

Спе цы я ліс ты ста ліч на га прад пры ем ства «Рэ фрэш-К» 

уцяп ля юць фа са ды буй на па нэль ных шмат па вяр хо ві каў у мін скім мік ра ра ё не Чка лаў скі.
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