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Трэ ці пра цоў ны се местр 

на Усе бе ла рус кай ма ла-

дзёж най бу доў лі стар та ваў 

11 лі пе ня. Пра цу звод на га 

бе ла рус ка-ра сій ска га сту-

дэнц ка га атра да Са юз най 

дзяр жа вы, у скла дзе яко га 

бу дуць шчыраваць больш 

за 350 ча ла век, пла ну ец ца 

ар га ні за ваць на Бе ла рус кай 

АЭС па 24 жніў ня ўключ на.

Ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла-

ру сі з лю та га за рэ гіст ра-

ва на 178 вы пад каў ад ру. 

У асноў ным гэ та за воз-

ныя вы пад кі. Боль шасць 

за во заў звя за на са зна-

хо джан нем ва Укра і не.

Фе дэ ра цыя праф са-

юзаў Бе ла ру сі за клі кае да 

пры няц ця цэнт ра лі за ва ных 

ра шэн няў аб зні жэн ні пла-

ты за ін тэр нат для не ка то-

рых ка тэ го рый гра ма дзян 

або пры мя нен ні ад рас най 

ма тэ ры яль най да па мо гі.

Бі ле ты на ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні па сту пяць у 

про даж з 1 снеж ня. Іх 

мож на бу дзе на быць 

на спе цы яль ным сай це 

mіnsk2019.tіcкetpro.by, а з 

1 са ка ві ка бі ле ты на гуль-

ні змо гуць на быць праз 

сайт усе ах вот ныя з лю-

бой кра і ны све ту.

КОРАТКА

ЛІЧБА ДНЯ

На 21,9 %
па вя лі чы ла Бе ла русь 
у сту дзе ні — маі 2018 го-
да экс парт та ва раў і па-
слуг у па раў на нні з ана ла-
гіч ным пе ры я дам мі ну ла-
га го да — да $16,7 млрд. 
Знеш не ганд лё вы аба рот 
та ва раў і па слуг склаў  
ў су ме $33,1 млрд, што 
на 22,3 % больш, чым 
у сту дзе ні — маі 2017 го-
да. Знеш не ганд лё вы 
аба рот та ва раў вы рас 
на 22,7 % да $27,7 млрд, 
пры гэ тым экс парт 
та ва раў па вя лі чыў ся 
на 22 % да $13,3 млрд. 
Знеш не ганд лё вы аба-
рот па слуг ад зна ча ны 
на ўзроў ні $5,374 млрд 
(120,4 % да сту дзе ня — 
мая 2017 го да).

СТАР. 4

СТАР. 2

НО ВЫЯ БАН КІ
Ву чо ныя знай шлі зруч ны ін стру мент для 

збі ран ня ін фар ма цыі пра жы выя ар га ніз мы, 

што бяс спрэч на да па мо жа ў спра ве за ха ван-

ня бія раз на стай нас ці, — бан кі ДНК. Пер шая 

кра і на, якая па ча ла ства раць та кія «схо ві-

шчы», — Вя лі ка бры та нія. І адзін з бан каў, дзе 

за хоў ва юц ца ўзо ры ві даў, якія па пра гно зах 

да след чы каў у хут кім ча се мо гуць знік нуць, 

на зы ва ец ца «За ма ро жа ны каў чэг».

Пер шы банк ДНК ча ла ве ка так са ма з'я-

віў ся ў Злу ча ным Ка ра леў стве. Та кая зруч-

ная кры ні ца да зва ляе пра во дзіць шы ро кія 

да сле да ван ні, вы ву чаць роз ныя за хвор ван ні, 

удас ка наль ваць ме та ды ля чэн ня. Дзя ку ю чы 

раз віц цю ге ном ных тэх на ло гій ме ды цы на па-

сту по ва бу дзе ста на віц ца пер са на лі за ва най. 

Ву чо ныя за яў ля юць, што трэ ба ля чыць не 

хва ро бу, а кан крэт на га ча ла ве ка, бо ад ны і 

тыя ж ле кі мо гуць па-роз на му ўплы ваць на па-

цы ен таў. Ужо сён ня ў Злу ча ных Шта тах ёсць 

прэ па ра ты, пры пры зна чэн ні якіх 

уліч ва юць ге не ты ку ча ла ве ка.

На ву ко вы па ды ходНа ву ко вы па ды ход  

ЗА МА РО ЖА НЫ КАЎ ЧЭГ Пра што 
рас ка жа ДНК?

Ка лі ў мі ну лым ста год дзі шмат ад крыц цяў 

бы ло зроб ле на ў га лі нах фі зі кі і бія ло гіі, то 

ХХІ на за вуць ста год дзем ге не ты кі і ге но мі-

кі. Дзя ку ю чы вы ву чэн ню функ цый ге но маў 

жы вых ар га ніз маў з'я ві лі ся но выя тэх на ло-

гіі, якія ад кры лі маг чы мас ці да па вы шэн ня 

ўзроў ню ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі, 

удас ка на лен ня се лек цый на га пра цэ су і ме-

та даў вя дзен ня сель скай гас па дар кі. Так, 

ка лі ра ней, каб вы вес ці но вы сорт, па тра-

ба ва лі ся га ды і на ват дзе ся ці год дзі, то су-

час ныя ме та ды да зва ля юць знач на па ско-

рыць се лек цыю, па мен шыць вы дат кі на яе.

Но выя ад крыц ці ака за лі ся ка рыс ны мі 

і ў пры ро да ахоў най дзей нас ці. На прык-

лад, ві ды, якія зні ка юць, мож на мно жыць 

у куль ту ры ін-віт ра, а пас ля пе ра са дж ваць 

у на ту раль нае ася род дзе.
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КІНУЛА БІЗНЕС 
ДЗЕЛЯ 
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ЯК ПЕРААДОЛЕЦЬ 
«НЕПРЫГОЖЫ» ДЫЯГНАЗ?

Ад па вед ную за яву 

ўчо ра зра біў Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА, 

на вед ва ю чы 

да дзе нае прад пры ем ства. Фо
та
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Ар шан скі 
авія ра монт ны за вод 
стаў дзяр жаў ным
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ЁСЦЬ РЫ НАК — ЁСЦЬ РЫ НАК — 
ТРЭ БА ТРЭ БА 
ПРА ЦА ВАЦЬПРА ЦА ВАЦЬ

Шмат дзет ная ма ці пя ця рых дзя цей Іры на 

ЦЯС ЛЮК з Мін ска (на фо та ў цэнт ры) са сва-

ёй сяст рой Свят ла най, сы нам Іва нам і ўну кам 

Ва лян ці нам ад па чы ва юць у час збі ран ня чар ніц 

і ма лін у ле се ка ля вёс кі Чар на во кі Верх ня-

дзвін ска га ра ё на. Кож нае ле та Іры на Ва сі леў на 

прыязджае ў вёс ку да сяст ры, якая ўжо дзе-

сяць га доў жы ве ў гэ тым за па вед ным кут ку. 

У ягад ны се зон жан чы ны пры но сяць з ле су 

па дзе сяць-два нац цаць кі ло спе лых са ка ві тых 

ягад у дзень. Ягад ні каў заў сё ды су пра ва джае 

і ча ты рох но гая па моч ні ца Джэ сі ка.

НА ЯГАД НЫМ НА ЯГАД НЫМ 
ПРЫ ВА ЛЕПРЫ ВА ЛЕ


