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АБ’ЕКТЫЎ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
ДНК можна вылучыць з любога біялагічнага матэрыялу — валасоў, плямы поту. «Патрымайце аркуш паперы,
і мы зможам вызначыць ваш генатып
па пакінутым на аркушы следзе», —
запэўнівае спецыяліст.
На генетычныя аналізы ў крыміналістыцы штогод ідзе больш за мільён
долараў.
— Многія справы па цяжкіх злачынствах, якія не былі раскрыты дзесяцігоддзямі, следства змагло давесці да
лагічнага фіналу дзякуючы вынікам
генетычнай экспертызы. Інфармацыя,
якую мы атрымліваем пры аналізе, можа паслужыць доказам як віны, так
і, што важна, невінаватасці, — кажа
Сяргей Бароўка.
Як прыклад ён успамінае адну з гучных спраў. З 1999-га па 2004 год на
тэрыторыі Брэсцкай і Мінскай абласцей была здзейснена серыя згвалтаванняў. Судова-генетычныя экспертызы ўстанавілі, што злачынца — адзін
і той жа мужчына, аднак знайсці яго
не ўдалося. У кастрычніку 2014-га ў
лясным масіве паблізу вёскі Новікі
Драгічынскага раёна нейкі мужчына
здзейсніў згвалтаванне. Аказалася,
што генатып супадае з тым, што быў
выяўлены па злачынствах дзесяцігадовай даўніны. Інфармацыя аб ДНК
маньяка была таксама перададзена ў
Расію. Праз пэўны час прыйшло паведамленне, што гэты ж чалавек гвалтаваў жанчын у Ленінградскай вобласці.
Следчыя дзвюх краін заняліся яго пошукамі і ў лістападзе 2015-га затрымалі 44-гадовага грамадзяніна Расіі,
празванага «тушынскім маньякам». Ён
быў прысуджаны Брэсцкім абласным
судом да 18 гадоў пазбаўлення волі.
Усяго пацярпелымі па справе прызналі
35 чалавек, у тым ліку пяцярых непаўналетніх і трох малалетніх.

«СЛЕД»
АДПАЧЫВАЕ
У Дзяржкамітэце судовых экспертыз вядуць улік даных ДНК. Толькі ў
2017—2018 гадах туды была змешчана інфармацыя больш чым аб 150 тысячах генатыпаў падазраваных і абвінавачваных асоб, «слядоў» з месцаў
нераскрытых злачынстваў.
— Я паставіў бы Беларусь на першае
месца па прымяненні генетычных экспертыз у крыміналістыцы на постсавецкай прасторы. Падобныя методыкі пачалі ўкараняцца ў краіне дзесьці з сярэдзіны 1990-х гадоў. Сёння ў нас, можна

ПАПЯРЭДЗІЦЬ ДЫЯБЕТ
І СТАЦЬ ТОПАВЫМ СПАРТСМЕНАМ
Медыкі ўпэўнены: будучыня — за малекулярнай генетыкай.
— ДНК-дыягностыку ў нас у цэнтры штогод праходзіць каля чатырох тысяч чалавек, і прыкладна 500 сем'яў праводзяць прэнатальную дыягностыку
з выкарыстаннем такіх метадаў, — адзначае намеснік галоўнага ўрача па
медыцынскай генетыцы РНПЦ «Маці і дзіця» Ірына НАВУМЧЫК. — Гэта
дастаткова шмат. І лічба будзе павялічвацца, бо з улікам тых ведаў, якія мае
сучасная медыцына пра генетыку самых розных захворванняў, перш за ўсё
спадчынных, патрэба ў названых даследаваннях становіцца ўсё большай. Яны
даюць магчымасць спланаваць далейшае лячэнне дзіцяці ці прыпыніць цяжарнасць, калі цяжкае захворванне не мае эфектыўных метадаў лячэння.
Асоба на 75 працэнтаў залежыць ад генаў. І толькі на 25 — ад ладу жыцця,
выхавання, навучання, трэніровак. Таму, ведаючы генатып чалавека, можна
пра яго вельмі многае расказаць.
— Напрыклад, пра схільнасць да захворванняў — сардэчна-сасудзістых
паталогій, дыябету. Ці астэапарозу — асабліва актуальна для жанчын, у якіх
пасля клімаксу разам з эстрагенам «сыходзіць» кальцый, што прыводзіць
да пераломаў. А калі да першых сімптомаў выявіць гэту схільнасць, папярэдзіць ломкасць касцей лёгка — з дапамогай малочнай дыеты, прэпаратаў
кальцыю, — кажа загадчыца лабараторыі генетыкі чалавека Інстытута
генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі Ірма МАСЭ.
З 2010 года ў нашай краіне выдалі 13,5 тысячы генетычных пашпартоў.
Часцей за ўсё па іх звяртаюцца жанчыны, у якіх ёсць праблема невыношвання цяжарнасці. На другім месцы пашпарты здароўя: іх робяць тыя, у чыіх
бацькоў быў інфаркт, інсульт, дыябет, каб своечасова пачаць прафілактыку.
На трэцім — спартыўныя пашпарты. Перш чым аддаць дзіця ў секцыю, тата
і мама вырашаюць праверыць: ён спрынтар, стаер ці, напрыклад, камандны
гулец.

Здарэнне

НОВЫЯ МАГЧЫМАСЦІ,
або Інтэграцыя ў сусветную навуковую супольнасць

У рамках пагаднення доступам да сусветнай навуковай інфармацыі на платформе ScіenceDіrect упершыню будуць
забяспечаны 42 вышэйшыя навучальныя ўстановы нашай краіны.
— ScіenceDіrect — найбуйнейшая
навуковая база, у якой акумулюецца
сусветны вопыт даследаванняў у самых
розных галінах. Маючы доступ да такой інфармацыі, беларускія даследчыкі
змогуць аператыўна аналізаваць разнастайныя навуковыя новаўвядзенні і не
адхіляцца ад сусветнага мэйнстрыму
ў навуковых пошуках, — растлумачыў
важнасць падзеі дырэктар ГІАЦ Мінадукацыі Павел ЛІС. — Спадзяёмся,
што гэта дазволіць ім зрабіць якасны
скачок у сферы інавацыйнай вытворчасці і вывесці беларускую навуку на
прынцыпова новы ўзровень. Названы
праект з'яўляецца пілотным, але мы
нацэлены на ўстанаўленне надзейных
доўгатэрміновых кантактаў, таму што
супрацоўніцтва з Elsevіer — гэта рэаль-

сказаць, сярэдні еўрапейскі ўзровень, —
лічыць эксперт. — Папулярнасць такіх
даследаванняў вельмі высокая. Практычна любая крымінальная справа, дзе
можа быць біялагічны матэрыял — ад
крадзяжоў да забойстваў, — ахоплена
генетычным аналізам. Гэта дастаткова
дарагое мерапрыемства. Колькі каштуе
даследаванне, можна меркаваць па экспертызе для ўстанаўлення бацькоўства:
на сям'ю з трох чалавек паслуга абыходзіцца ў 300 рублёў.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

 У тэму

У зоне доступу

42 ВНУ атрымаюць доступ да поўных тэкстаў часопісаў Elsevіer.
Адпаведнае пагадненне было заключана паміж галоўным інфармацыйна-аналітычным цэнтрам
(ГІАЦ) Мінадукацыі і кампаніяй
Elsevіer. Спонсарам праекта выступіў беларускі бізнесмен Леанід
ЛОЗНЕР, вядомы сваімі шматлікімі
валанцёрскімі праектамі і інвестыцыямі ў навуку і адукацыю.
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ны крок да інтэграцыі беларускай навукі
ў сусветную інфармацыйную прастору і
магчымасць заняць у ёй годнае месца.
— Сёння стартуе па-сапраўднаму
беспрэцэдэнтны праект. ScіenceDіrect —
самы цытаваны і запатрабаваны ў свеце інструмент. Для ВНУ сістэмны доступ
да публікацый такога ўзроўню — гэта
якасна новыя ўмовы навуковага пошуку, якія будуць спрыяць прыцягненню
замежных студэнтаў і павышэнню экспарту адукацыйных паслуг, — адзначыў рэгіянальны дырэктар Elsevіer у
Рэспубліцы Беларусь Сяргей РАВЯКІН. — Мы рэалізуем сістэмны праект
і спадзяёмся, што вынікі не прымусяць
сябе доўга чакаць!
— Падтрымкай гэтага праекта я ў
нейкім сэнсе вяртаю доўг навуковаму
асяроддзю, якое сфарміравала маю
асобу і мой светапогляд. І вельмі спадзяюся, што доступ да сусветнай навуковай інфармацыі дасць нашым маладым даследчыкам, акрамя ўсіх відавочных пераваг, яшчэ і пачуццё таго, што
яны — неад'емная частка сусветнага
навуковага асяроддзя. Мне здаецца,
для маладога вучонага вельмі важна адчуваць сябе інтэграваным у сусветную
навуковую супольнасць, — падзяліўся
сваімі думкамі Леанід Лознер. — Гэты
праект — канкрэтны ўклад у пабудову
сучаснай адукацыі і стварэнне ўніверсітэта новага ўзроўню.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ТРАКТАР
ПРЫЦІСНУЎ
ЧАЛАВЕКА
Ран кам ра та валь ні кі Добрушскага раённага падраздзя лен ня МНС вы еха лі на
месца, атрымаўшы паведамленне пра тое, што на трасе
Р-124 адбыўся з'езд трактара
«Амкадор» у меліярацыйны
канал, у выніку чаго тэхнікай
да канструкцый шлюза быў
прыціснуты чалавек.
Як паведамілі ў МНС, пры правядзенні работ па зварцы металічнай засланкі шлюза адбыўся
разрыў троса, якім трактар «Амкадор» утрымліваў гэтую засланку.
У выніку тэхніка звалілася ўніз і
прыціснула да канструкцый шлюза
мужчыну 1969 года нараджэння,
які праводзіў зварачныя работы.
Ра бот ні кі МНС не ад клад на
прынялі рашэнне аб прыцягненні
цяжкай тэхнікі — крана, які быў на
балансе найбліжэйшага да месца
здарэння прадпрыемства — філіяла «Добрушскага ДРБУ-150» «Гомельаблдарбуда», да прыбыцця
якой ратавальнікі аказвалі псіхалагічную падтрымку пацярпеламу.
Прыбыўшы да месца выкліку
кран прыўзняў упаўшы трак тар
«Амкадор», а работнікі МНС выцягнулі мужчыну і перадалі работнікам
хуткай медыцынскай дапамогі, пасля агляду якімі пацярпелы з траўмамі быў шпіталізаваны.
Сяргей РАСОЛЬКА.

12 марта 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Полевая, 32 состоится
очередное общее собрание акционеров. Начало работы собрания в 13.00.
Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с
12.00 до 12.55. Участникам собрания иметь документ, удостоверяющий
личность (для представителя акционера – также доверенность или договор).
С информацией (документами) при подготовке к проведению собрания
можно ознакомиться с 1 марта в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белсолод» в
2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Белсолод» за 2018 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии
за 2018 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях
и убытках, годовому отчету ОАО «Белсолод». Ознакомление Общества с
заключением аудиторов.
4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета о
прибылях и убытках за 2018 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2018 год. О выплате
дивидендов за 2018 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Белсолод»
на 2019 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной
комиссии ОАО «Белсолод».
8. Об утверждении Положения о порядке определения вознаграждения
членам наблюдательного совета.
9. О назначении материального вознаграждения членам ревизионной
комиссии.
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Белсолод».
Наблюдательный совет».
УНП 200075434

Открытое акционерное общество
трест № 3» сообщает
о проведении очередного общего собрания акционеров
«Дорожно-строительный

Собрание состоится 29 марта 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев,
ул. Космонавтов, 23.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, –
01.03.2019 г.
Повестка дня
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого
акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 3» за 2018 год
и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой
и хозяйственной деятельности и утверждение аудиторского заключения
о достоверности годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного
общества «Дорожно-строительный трест № 3» за 2018 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности открытого акционерного общества «Дорожно-строительный
трест № 3» за 2018 год.
4. О распределении чистой прибыли и начислении дивидендов
за 2018 год.
5. О распределении чистой прибыли на 2019 год.
6. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов
членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за
исполнение ими своих обязанностей.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «ДСТ № 3».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет
проводиться 29 марта 2019 г. с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Могилев,
ул. Космонавтов, 23.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться
с документами к собранию начиная с 7 марта 2019 года по адресу:
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь документ,
удостоверяющий личность (для представителей акционеров – доверенности,
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством).
Справки по телефонам: 28-40-20, 23-64-24 – ОЭАиП, Наблюдательный
совет.
УНП 700049607
Отчет по использованию Местным благотворительным фондом
«Дать Надежду» своего имущества за 2018 г.
Местный благотворительный фонд был зарегистрирован в мае 2017 г.
Юридический адрес с местом нахождения руководящего органа:
г. Бобруйск, Могилевская область, здание казармы 9/3 в военном городке
№ 9 по ул. Кирова.
Учредителем фонда является: гражданин Республики Беларусь
Семенчуков Владимир Евгеньевич.
Стоимость имущества фонда за 2018 г. составляет 38 945 руб. 88 коп.,
в том числе Уставный фонд – 2 450 руб.
Сумма поступлений от проводимых мероприятий в соответствии
с Уставом фонда за 2018 г. составляет 36 645 руб. 88 коп.
Сумма расходов на достижение общественно полезных целей
в соответствии с Уставом фонда составляет 32 201 руб. 28 коп.
Сумма расходов на административно-хозяйственную деятельность
составляет 4 444 руб. 60 коп.
Предпринимательскую деятельность фонд не осуществляет. Унитарных
предприятий, хозяйственных обществ фондом не создавалось и в таких
юридических лицах фонд не участвует.
УНП 790613339

ОТЧЕТ
Местного фонда «Центр поддержки сельского
развития и предпринимательства Столинского района»
об использовании своего имущества за 2018 год
Количество учредителей Фонда – 18, в том числе 15 физических лиц.
Стоимость имущества Фонда, в том числе:
– стоимость чистых активов – 134499,14 руб., – поступления от проводимых в соответствии с Уставом Фонда мероприятий 95698,59 руб.,
– доходы от предпринимательской деятельности 9267,47 руб.,
– иные поступления, не запрещенные законодательством 15 507,05 руб.
Сумма расходов, понесенных Фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в его Уставе составила 73647,85 руб.
Фонд является учредителем унитарного предприятия «Сельская Столинщина», зарегистрированного в Едином государственном регистре за
№ 291046099 26 сентября 2011 года.
Фонд не является участником в иных хозяйственных обществах, юридических лицах и коммерческих организациях.
УНП 290460165

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «Управляющая компания холдинга
«Лидсельмаш»
29 марта 2019 года состоится очередное общее собрание акционеров
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», расположенного
по адресу: г. Лида, ул. Советская, 70 (конференц-зал).
Повестка дня собрания:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей
эффективности на 2019 год.
2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой
и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков
общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества за 2018 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли
(убытков) за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на
2019 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.
Начало работы собрания в 12.00.
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50.
Наблюдательный совет ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш».
УНП 500021638

