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КА ПЕЙ КА 
ТА ЛЕР БЕ РА ЖЭ

Пер шая бе ла рус кая крып та ва лю та: якая яна?
На прэс-кан фе рэн цыі, пры све ча най гэ тай па дзеі, бы ло шмат люд-
на: на дыя лог пра бе ла рус кую вер сію біт кой на прый шлі не толь кі 
жур на ліс ты, але і ра бот ні кі ІТ-сфе ры, сту дэн ты, эка на міс ты і 
на ват пен сі я не ры. Ня гле дзя чы на той факт, што су стрэ ча па він-
на бы ла ад быц ца яшчэ во сен ню (ар га ні за та ры ча ка лі пры няц ця 
Дэ крэ та «Аб ліч ба вай эка но мі цы»), ці ка васць да ме ра пры ем ства 
бы ла не пад роб ная. Дык хто ж ства рыў пер шую ай чын ную крып-
та ва лю ту і як яна пра цуе?

Спа чат ку — не вя лі кі эк скурс у тэ о рыю. Крып та ва лю та — гэ та асаб-
лі вы тып элект рон на га пла цеж на га срод ку. Інакш ка жу чы, гэ та толь кі 
ма тэ ма тыч ны код. На зы ва ец ца яна так з-за та го, што пры аба ра чэн ні 
гэ тых ліч ба вых гро шай вы ка рыс тоў ва юц ца крып та гра фіч ныя эле мен-
ты, а ме на ві та — элект рон ны под піс. Крып та ва лю та не іс нуе ў па пя-
ро вым вы гля дзе ці ў ма не тах, яна ёсць толь кі ў ліч ба вай 
рэ аль нас ці.

«Звя«Звя   з да» да сле дуе праб ле муз да» да сле дуе праб ле му

ШТРА ФЫ КА РА ЮЦЬ 
СЯМ'Ю, А НЕ ТЫ РА НА

Што пе ра шка джае жан чы нам 
аба ра ніць ся бе ад хат ня га гвал ту

Па вод ле між на род най ста тыс ты кі, 
жан чы не, па цяр пе лай ад хат ня га 
гвал ту, па трэб на зрабіць пяць—сем 
спроб сыс ці ад агрэ са ра, перш чым 
яна кан чат ко ва па рве з ім ад но сі-
ны. І спра ва не толь кі ў стэ рэа ты пе 
«б'е — зна чыць лю біць». Якія бар'-
е ры ў за ка на даў стве пе ра шка джа-
юць бе ла рус кам аба ра ніць ся бе ад 
хат ня га гвал ту, па спра бу ем ра за-
брац ца з да па мо гай экс пер таў.

Не пад' ём ная пош лі на і ад мо ва ў раз вод зе
Най больш ап ты маль нае вы ра шэн не сі ту а цыі — з'е хаць ад агрэ са ра. 

Але ў сі лу роз ных умоў гэ та не заў сё ды маг чы ма.
— Ка лі жыл лё но сіць ста тус арэнд на га ці са цы яль на га ка ры стан ня, то 

жан чы на не мо жа яго ні па дзя ліць, ні па мя няць. Па доб ная сі ту а цыя ўзні кае 
з ква тэ ра мі, па бу да ва ны мі па льгот ным крэ ды та ван ні: так, іх мож на пра-
даць праз пэў ны час пас ля вы пла ты за па зы ча нас ці, але тут і ця пер нель га 
ні чо га зра біць. Яшчэ адзін сур' ёз ны бар' ер — не пад' ём ная для мно гіх 
дзяр жаў ная пош лі на пры па дзе ле ма ё мас ці. Яна скла дае пяць пра цэн таў 
ад кош ту част кі ква тэ ры, на якую прэ тэн дуе жан чы на. Ёсць маг чы масць 
част ко ва га або поў на га вы зва лен ня ад пош лі ны, але, на жаль, суд дзі 
рэд ка пры бя га юць да та кой прак ты кі. Мне зда ец ца, што ўсё ж та кі трэ ба 
ін ды ві ду аль на па ды хо дзіць да кож най сі ту а цыі. Ка лі жан чы на су ты ка ец ца 
з хат нім гвал там, жыць асоб на ад агрэ са ра — гэ та не аб ход насць для яе 
бяс пе кі, — лі чыць юрыст цэнт ра па пра соў ван ні пра воў 
жан чын «Яе пра вы» Лі лія ВО ЛІ НА.СТАР. 4 СТАР. 4

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 4.01.2018 г.
Долар ЗША    1,9790
Еўра 2,3814
Рас. руб. 0,0343
Укр. грыўня 0,0710

Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ, 

мі ністр ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю:

«Указ № 345 «Аб раз віц ці 
ганд лю, гра мад ска га 
хар ча ван ня і бы та во га 
аб слу гоў ван ня» да зво ліць 
іс тот на па вя лі чыць 
коль касць аб' ек таў 
пры да рож на га сэр ві су. 
Ёсць упэў не насць, што 
па доб на аг ра эка ту рыз му мы 
атры ма ем раз віц цё біз не су 
ў сфе ры пры да рож на га 
сэр ві су. Так са ма ха чу 
на га даць, што Дэ крэ там 
№ 7 іс тот на ска ро ча ны 
пе ра лік са ні тар ных 
і па жар ных нор маў 
і пра ві лаў для аб' ек таў 
гра мад ска га хар ча ван ня. 
Пе ра лі кі за цвер джа ны 
Прэ зі дэн там, каб 
бю ра кра тыя не спра ба ва ла 
зноў іх мя няць, штось ці 
даў нес ці. Для біз не су вель мі 
важ на ве даць, што пра ві лы 
не мя ня юц ца. Пра ві лы 
мо гуць быць доб рыя, 
дрэн ныя, але яны па він ны 
быць ста біль ныя».
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Жы хар ка Каст рыч ніц ка га ра ё на ста лі цы Тац ця на НА СЕ ВІЧ з двух га до вай дач кой Ма ры яй і хат нім га да ван цам па мя нуш цы Флінк 
гу ля юць па мок рых сту дзень скіх ву лі цах.

Хто ска заў, Хто ска заў, 
што час не для пра гу лак?што час не для пра гу лак?


