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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Са мая па пу ляр ная крып та ва лю-
та — гэ та біт койн. Яго асаб лі васць 
за клю ча ец ца ў тым, што ён дэ цэнт-
ра лі за ва ны, яго ні хто не кант ра люе. 
Ства раль ні кам біт кой на лі чыц ца 
Са то шы На ка мо та, але да гэ та га 
ча су не вя до ма, што гэ та за ча ла-
век. Сён ня біт койн каш туе больш 
за 13 ты сяч до ла раў, ад нак курс 
мя ня ец ца што дня, што па каз вае 
яго важ ную ры су — час тую зме ну 
кош ту.

Ства раль ні кі бе ла рус кай крып-
та ва лю ты, якая атры ма ла наз ву 
та лер, — гэ та жур на ліст Дзя ніс 
Лаў ні ке віч і ІТ-ме не джар Сяр гей 
Лаў ры нен ка. Па сло вах Дзя ні са, 
ён доў гі час са ма стой на вы ву чаў 
тэх на ло гію блок чэйн і ду маў пра 
тое, як гэ та мож на вы ка рыс таць 
у бе ла рус кай прак ты цы. У лі пе ні 
2017 го да ён зра зу меў, што гэ тыя 

ве ды трэ ба не як пры мя ніць, каб 
«за стац ца ў рэ чы шчы су свет ных 
тэн дэн цый». Ад нак жур на ліс ту для 
рэа лі за цыі ам бі цый на га пла на не 
ста ва ла тэх ніч най кам пе тэн цыі, та-
му ён звяр нуў ся да Сяр гея. Та кім 
чы нам і скла ла ся ас но ва ка ман ды, 
якую паз ней па поў ні лі пра гра міс ты, 
вэб-ды зай не ры і ме не джа ры.

«Дзень на ра джэн ня» та ле ра — 
13 ве рас ня, ка лі прай шла пер шая 
тран зак цыя па між элект рон ны мі 
ка шаль ка мі яго ства раль ні каў. 
Не каль кі тыд няў пас ля гэ та га 
пра хо дзі ла ак тыў нае тэс ці ра-
ван не, вы праў ля лі ся па мыл кі, 
а 6 каст рыч ні ка з'я ві ла ся пер шая 
ін фар ма цыя аб та ле ры ў ін тэр нэ-
це, за пус ціў ся сайт. Ства раль ні кі 
не вы ка рыс тоў ва лі ней кі но вы ме-
ха нізм пра цы, тэх на ло гія агуль на-
да ступ ная.

Рас пра цоў шчы кі зра бі лі ак цэнт 
на тым, што та лер — гэ та зу сім не 

за ме на бе ла рус ка му руб лю. Хут чэй, 
гэ та да дат ко вы эка на міч ны ін стру-
мент, які мо жа быць за дзей ні ча ны 
ў роз ных біз не сах. Да рэ чы, пэў ную 
су му та ле раў ства раль ні кі раз да-
юць біз нес ме нам, якія га то выя ў той 

ці ін шай фор ме вы ка рыс тоў ваць гэ-

тую ва лю ту ў на за па шваль ных ці 

бо нус ных сіс тэ мах. «Пра ект рэа-

лі зоў ваў ся на мі за ўлас ныя срод кі, 

на шы мі на ма ган ня мі і нер ва мі, — 

ад зна чыў Дзя ніс Лаў ні ке віч. — На-

пэў на, га лоў ная ідэя за клю ча ец ца 

ў тым, каб Бе ла русь не ад ста ла ад 

су свет ных тэн дэн цый».

Коль кі ж за раз каш туе адзін та-

лер? Па сло вах аў та раў, яго курс 

за апош нія не каль кі тыд няў вы рас 

з не каль кіх цэн таў амаль да ад на го 

до ла ра. Рост ад быў ся вель мі хут-

ка. Гэ та звя за на з тым, што агуль-

ная коль касць та ле раў, якія на огул 
мо гуць быць вы пу шча ныя, — 
23 мільё ны 333 ты ся чы. «Ёсць лі міт, 
аб ме жа ва ны ма тэ ма тыч най фор-
му лай, якая ля жыць у асно ве ал га-
рыт му та ле ра. Да рэ чы, не ка то рая 
част ка та ле раў ужо стра ча на, што 
не па збеж на. Та му ён бу дзе толь кі 
да ра жэць, гэ та не зва рот ны пра-
цэс», — да даў Дзя ніс Лаў ні ке віч.

Важ ны мо мант — рас пра цоў-
шчы кі та ле ра не ўплы ва юць на яго 
курс. Сён ня пер шая бе ла рус кая 
крып та ва лю та мо жа стра ціць да 
50 % кош ту за дзень. Акра мя та го, 
яны па ра і лі лю дзям, якія пра фе сій-
на не ін вес ту юць у крып та ва лю ты, 
не ўклад вац ца ў та лер. Кант ра ля-
ваць пра цэс фар мі ра ван ня кош ту 
не маг чы ма, пры зна лі ся аў та ры. 

Да рэ чы, агуль ны кошт усіх вы пу-
шча ных та ле раў — ка ля міль ё на 
до ла раў.

Што бу дзе ад бы вац ца з та ле-
рам да лей? У най блі жэй шы час 
бу дзе за пу шча на ад кры тая дош-
ка, у якой бу дуць сфар мі ра ва ны 
тэх ніч ныя за да чы. Кан цэп цыя та-
кая: лю бы ча ла век змо жа ўзяц ца 
за за да чу, а пры яе па спя хо вым 

вы ка нан ні атры мае за гэ та ўзна-
га ро джан не. Ства раль ні кі не пла-
ну юць за раб ляць на та ле ры, яны 
хо чуць па ка заць свае кам пе тэн цыі 
ў гэ тай сфе ры. Ка лі пра ект ака-
жац ца па спя хо вым, то гэ та бу дзе 
па цвяр джэн нем умен няў і на вы каў, 
упэў не ны аў та ры.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by

КА ПЕЙ КА ТА ЛЕР БЕ РА ЖЭ
У тэ му
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І гэ та ад бы ло ся ўпер шы ню 
з 2015-га — у апош нія га ды 
са мая па пу ляр ная крып та ва-
лю та дэ ман стра ва ла толь кі 
ста ноў чую ды на мі ку ў на-
ва год нія свя ты, па ве да мі ла 
«РИА Новости».

Як пра ін фар ма ваў пар тал 
CoіnMarketCap, ра ні цай 2 сту дзе-
ня біт койн па тан неў да 13,5 ты ся чы до ла раў, за фік са ва на па дзен не на 
3,08 пра цэн та. На бір жы Bіtfіnex ён зні зіў ся да 13,22 ты ся чы до ла раў 
(уніз на 4,43 пра цэн та). На GDAX біт койн зні зіў ся да 13,35 ты ся чы до-
ла раў, а на пар та ле Coіndesk — да 13,32 ты ся чы до ла раў, па дзен не 
на 0,97 пра цэн та і 0,71 пра цэн та ад па вед на.

Па вы ні ках пер ша га дня но ва га го да кошт біт кой на зні зіў ся на 3 %, 
та ды як роў на год та му быў за фік са ва ны рост на 3,6 %. На га да ем, што 
да снеж ня ца на на са мую па пу ляр ную крып та ва лю ту бы ла не вы шэй-
шая за 10 ты сяч до ла раў, а 18 снеж ня да сяг ну ла пі ку — 19,511 до ла раў. 
Па вы ні ках го да біт койн па да ра жэў у 14 ра зоў.

Да рэ чы, ка пі та лі за цыя рын ку крып та ва лют скла дае 627,88 міль яр да 
до ла раў, з якіх больш за трэць пры хо дзіц ца на біт ко йн.

Трэ ба ад зна чыць, што мер ка ван ні на конт крып та ва лют ад роз ні-
ва юц ца. На прык лад, стар шы ня праў лен ня Бан ка раз віц ця Бе ла ру сі 
Сяр гей Ру мас на стро е ны да во лі скеп тыч на: «Ка лі раз гля даць як сро-
дак ін вес ты цый — гэ та ма дэр ні за ва ная МММ. Пер шыя, што ўкла лі 
срод кі, — за ро бяць, але мно гія стра цяць».

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ска са ваць шлюб так са ма час-

та бы вае не маг чы ма. Суд дзі ня-

рэд ка ад маў ля юц ца да ваць раз-

вод ця жар ным і ма ці з дзець мі 

да трох га доў, ка лі на гэ та ня ма 

зго ды му жа.

— У за ко не пра пі са на, што ска-

са ваць шлюб у та кіх аб ста ві нах 

нель га пры ўмо ве, што су жэ нец 

ажыц цяў ляе баць коў скі кло пат аб 

дзі ця ці, — за ўва жае Лі лія Во лі на. — 

У нас бы ла клі ент ка, чый муж ні ко лі 

не за ста ваў ся з ма лым, каб яна не 

маг ла вый сці з до му. Пра які кло пат 

тут мо жа іс ці раз мо ва? Аба вяз ко-

вы трох ме сяч ны тэр мін для пры-

мі рэн ня пры раз вод зе ў сі ту а цы ях 

хат ня га гвал ту так са ма з'яў ля ец ца 

бар' е рам. Мы па він ны імк нуц ца не 

за ха ваць сям'ю, а на ад ва рот хут-

чэй раз' яд наць агрэ са ра і па цяр-

пе лую.

Час та па да па мо гу звяр та юц-

ца сва я кі і бліз кія сяб ры ах вя ры, 

якія про сяць умя шац ца. Але, ка жа 

ге не раль ны сак ра тар Бе ла рус-

кай аса цы я цыі ма ла дых хрыс-

ці ян скіх жан чын Воль га ЯН ЧУК, 

ня ма за ка на даў чых ін стру мен таў, 

каб у та кім вы пад ку рас па чаць 

спра ву — за явіць пра гвал у сям'і 

па він на са ма па цяр пе лая. Хоць у 

ін шых кра і нах пра кры зіс ную сі ту-

а цыю мо гуць па ве да міць і су се дзі, 

і ме ды кі, і гэ та га бу дзе да стат ко ва, 

каб за пус ціць пра цэ ду ру па аба ро-

не жан чы ны.

Ча му са мі ах вя ры не спя ша юц ца 
пі саць за явы ў мі лі цыю? Спра ва ў 
тым, што ў якас ці ме ры па ка ран ня 
агрэ са ра звы чай на вы ка рыс тоў ва-
ец ца штраф (а не ад мі ніст ра цый ны 
арышт, на прык лад). А гэ та — ся-
мей ны бюд жэт. Гро шы не ка ра юць 
ві ноў ні ка, а яшчэ горш ад бі ва юц ца 
на ста но ві шчы сям'і. І на ступ ны раз 
жан чы на яшчэ па ду мае, ці вар та 
вы клі каць пра ва ахоў ні каў. Для па-

раў на ння: за мя жой агрэ са ра час-
цей пры цяг ва юць да гра мад скіх 
ра бот — і ён ня се ад каз насць за 
ўчы не нае, і сям'я не па ку туе.

Па ста ноў ка 
на ўлік 

да дае праб лем
Ган на КОР ШУН, кі раў ні ца 

агуль на на цы я наль най га ра чай 
лі ніі 8-801-100-8-801 для па цяр пе-
лых ад хат ня га гвал ту, ус па мі нае, 
што не каль кі га доў та му дзесь ці 
85 пра цэн таў скар гаў, якія па сту-
па лі да іх, бы лі звя за ны з не пра ва-
мер ным дзе ян нем ці бяз дзе ян нем 
су пра цоў ні каў ор га наў унут ра ных 
спраў. Мі лі цыя зай ма ла бок агрэ-
са раў, аба ра ня ла іх.

— На шчас це, ця пер сі ту а цыя 
за ўваж на змя ні ла ся. На сён ня 
МУС — ад но з пра грэ сіў ных ве дам-
стваў, якое зай ма ец ца гэ тай праб-
ле май. Яны іні цы я ва лі рас пра цоў ку 
за ко на пра ек та аб хат нім гвал це, бо 
ім так са ма скла да на пра ца ваць з 
кры зіс ны мі вы пад ка мі. Ка лі ін спек-
та ры вы яз джа юць па фак тах ся мей-
на-бы та вых скан да лаў, па цяр пе лая 
пі ша за яву, а праз час яе за бі рае, 

яны па чы на юць абяс цэнь ваць сваю 
ра бо ту, — ка жа Ган на Кор шун.

Адзін з са мых дзейс ных ме та даў 
для ба раць бы з агрэ са рам — аба-
рон нае прад пі сан не. Яно аба вяз-
вае муж чы ну па кі нуць агуль нае з 

па цяр пе лай жыл лё на тэр мін да 

30 дзён, а так са ма за ба ра няе кан-

так та ваць з ах вя рай. Але прад пі-

сан не мо жа быць пры ме не на толь кі 

пас ля паў тор на га пра ва па ру шэн ня 

на пра ця гу го да.

Экс пер ты звяр та юць ува гу на 

яшчэ адзін мо мант — па ста ноў ка 

сям'і на ўлік ча сам вы клі кае больш 

праб лем, чым вы ра шае. На прык-

лад, ка лі да жан чы ны, чые дзе ці 
зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс-
печ ным ста но ві шчы, пры хо дзяць 
пра ве рыць умо вы пра жы ван ня, то 
па тра бу юць ад яе ха рак та рыс ты ку 
з мес ца ра бо ты.

— Так, для ак та аб сле да ван-
ня па трэб ны звест кі аб баць ках, 
але гэ та аб мя жоў ва ец ца ін фар ма-
цы яй пра мес ца ра бо ты і да ход. 
Пры гэ тым, ка лі жан чы на не пры-
но сіць ха рак та рыс ты ку, ор га ны 
апе кі са мі ро бяць за пыт. Ад на з 
клі ен так, якая звяр та ла ся да нас, 
пра ца ва ла па да га во ры пад ра ду. 

І кож ныя тры-ча ты ры ме ся цы ёй 
да во дзі ла ся мя няць ра бо та даў цу, 
бо най маль ні кі, ка лі да вед ва лі ся 
пра яе ся мей ную сі ту а цыю, не пе-
ра за клю ча лі кант ракт, — дзе ліц ца 
Лі лія Во лі на.

— У нас на лі ніі кож ная дру гая 
жан чы на з не паў на лет ні мі дзець-
мі ка жа, што ба іц ца звяр тац ца ў 
мі лі цыю, бо та ды сям'ю па ста вяць 
на ўлік. Ка лі дзе ці зна хо дзяц ца 
ў са цы яль на не бяс печ ным ста-

но ві шчы, пры зме не мес ца жы-

хар ства іх скла да на ўлад ка ваць 

у но вы са док ці шко лу. Ма лых не 

бя руць, ня гле дзя чы на на яў насць 

мес цаў, бо ўста но вам аду ка цыі не 

па трэб на дрэн ная ста тыс ты ка, — 

уз ды мае праб ле му Ган на Кор-

шун. — Акра мя та го, па ста ноў ка 

на ўлік спры яе рас паў сюдж ван-

ню кан фі дэн цый най ін фар ма цыі 

аб сі ту а цыі ў сям'і. Ад на жан чы на 
рас каз ва ла, як пры вя ла дзі ця да 
пе ды ят ра. У па лі клі ні цы доў га шу-
ка лі карт ку, а по тым спы та лі: ма-
лы — у са цы яль на не бяс печ ным 
ста но ві шчы? «Дык ва ша карт ка 
асоб на ста іць!»  — гуч на аб' яві ла 
мед рэ гіст ра тар. І ўсе ў чар зе па-
ча лі пе ра шэпт вац ца. Так жан чы на 
атрым лі вае дру гас ную траў ма ты-
за цыю.

Сам факт па гро зы па ста ноў кі 
дзя цей на ўлік з'яў ля ец ца срод-
кам ма ні пу ля цыі з бо ку агрэ са ра. 
За мя жой да ста ту су «зна хо дзіц ца 
ў са цы яль на не бяс печ ным ста но-
ві шчы» ін шы па ды ход. У Вя лі ка-
бры та ніі сям'я мо жа тра піць у лік 
праб лем ных, ка лі са цы яль ныя 
служ бы і па лі цыя ба чаць, што 
там ёсць хат ні гвалт, а жан чы на 
не звяр та ец ца па да па мо гу. Або 
ка лі агрэ сар па ру шае аба рон нае 
прад пі сан не і не на вед вае ка рэк-
цый ную пра гра му. Та кая прак ты ка 
больш уліч вае ін та рэ сы па цяр пе-
лай і яе дзя цей.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

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

Не лю дзіНе лю дзі  

І ЗА ГА ДАЎ 
ЖОН ЦЫ... 

ПА ВЕ СІЦ ЦА
Жах лі вая гіс то рыя зда ры ла ся 

ў Баб руй ску. На гле бе рэў нас ці 

28-га до вы мяс цо вы жы хар да-

зво ліў са бе здзе кі над ма ла дой 

жон кай, якія па жорст кас ці не са-

сту па юць фа шысц кім. На пра ця-

гу но чы з 22.00 да 06.00 ра ні цы 

ён пе ры я дыч на яе збі ваў, ду шыў 

па душ кай, а по тым на огул вы-

ра шыў па ве сіць. Зра біў у ту а ле-

це з элект рыч на га шну ра пят лю, 

па ста віў зэ длік і за га даў жан-

чы не здзейс ніць са ма губ ства. 

Зня сі ле ная ад здзе каў ах вя ра з 

ад чаю пра су ну ла га ла ву ў пят-

лю і сту пі ла з зэ длі ка. Але шнур 

аба рваў ся. Яе кар нік склаў про-

вад удвая і пры му сіў жан чы ну 

паў та рыць смя рот ны крок. Ка лі 

пят ля за цяг ну ла ся на яе шыі, му-

чы цель аба рваў шнур. Жан чы на 

не ка то ры час бы ла без пры том-

нас ці, але за ста ла ся жы вая.

У су дзе па цяр пе лая рас тлу ма-

чы ла, што па гро зу за бой ствам ус-

пры ня ла як рэ аль ную, бо муж чы на 

вёў ся бе не адэ кват на. І каб здзе кі 

хут чэй скон чы лі ся, па га дзі ла ся на 

са ма губ ства.

Як па ве да мі ла стар шы па-

моч нік пра ку ро ра Ма гі лёў скай 

воб лас ці Але на ШУ МЕЙ КА, аб-

ві на вач ва ны пры зна ны ві на ва тым 

у па гро зе за бой ствам, сіс тэ ма тыч-

ным на ня сен ні па бо яў, да вя дзен ні 

жон кі да за ма ху на са ма губ ства. 

Жан чы на зна хо дзі ла ся ў дэ крэт-

ным вод пус ку і ма тэ ры яль на за-

ле жа ла ад ча ла ве ка, які ледзь не 

за біў яе. Суд Баб руй ска га ра ё на 

і Баб руй ска пры су дзіў аб ві на вач-

ва на га да двух га доў па збаў лен-

ня во лі з ад бы ван нем па ка ран-

ня ва ўмо вах агуль на га рэ жы му 

(част ка 2 ар ты ку лаў 145, 154, 186 

Кры мі наль на га ко дэк су Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — ка та ван не, па гро за 

за бой ствам, да вя дзен не да за ма-

ху на са ма губ ства).

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by




