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Хто сказаў,
што час не для прагулак?

Мазаічная
Амерыка

Майстэрства
ідэальнага
шва
ЦЫТАТА ДНЯ

«Указ № 345 «Аб развіцці
гандлю, грамадскага
харчавання і бытавога
абслугоўвання» дазволіць
істотна павялічыць
колькасць аб'ектаў
прыдарожнага сэрвісу.
Ёсць упэўненасць, што
падобна аграэкатурызму мы
атрымаем развіццё бізнесу
ў сферы прыдарожнага
сэрвісу. Таксама хачу
нагадаць, што Дэкрэтам
№ 7 істотна скарочаны
пералік санітарных
і пажарных нормаў
і правілаў для аб'ектаў
грамадскага харчавання.
Пералікі зацверджаны
Прэзідэнтам, каб
бюракратыя не спрабавала
зноў іх мяняць, штосьці
даўнесці. Для бізнесу вельмі
важна ведаць, што правілы
не мяняюцца. Правілы
могуць быць добрыя,
дрэнныя, але яны павінны
быць стабільныя».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Уладзімір КАЛТОВІЧ,
міністр антыманапольнага
рэгулявання і гандлю:

Жыхарка Кастрычніцкага раёна сталіцы Таццяна НАСЕВІЧ з двухгадовай дачкой Марыяй і хатнім гадаванцам па мянушцы Флінк
гуляюць па мокрых студзеньскіх вуліцах.

 Фінансы

 «Звязда» даследуе праблему

КАПЕЙКА
ТАЛЕР БЕРАЖЭ
Першая беларуская крыптавалюта: якая яна?
На прэс-канферэнцыі, прысвечанай гэтай падзеі, было шматлюдна: на дыялог пра беларускую версію біткойна прыйшлі не толькі
журналісты, але і работнікі ІТ-сферы, студэнты, эканамісты і
нават пенсіянеры. Нягледзячы на той факт, што сустрэча павінна была адбыцца яшчэ восенню (арганізатары чакалі прыняцця
Дэкрэта «Аб лічбавай эканоміцы»), цікавасць да мерапрыемства
была непадробная. Дык хто ж стварыў першую айчынную крыптавалюту і як яна працуе?
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ШТРАФЫ КАРАЮЦЬ
СЯМ'Ю, А НЕ ТЫРАНА
Што перашкаджае жанчынам
абараніць сябе ад хатняга гвалту

Паводле міжнароднай статыстыкі,
жанчыне, пацярпелай ад хатняга
гвалту, патрэбна зрабіць пяць—сем
спроб сысці ад агрэсара, перш чым
яна канчаткова парве з ім адносіны. І справа не толькі ў стэрэатыпе
«б'е — значыць любіць». Якія бар'еры ў заканадаўстве перашкаджаюць беларускам абараніць сябе ад
хатняга гвалту, паспрабуем разабрацца з дапамогай экспертаў.

Непад'ёмная пошліна і адмова ў разводзе
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Спачатку — невялікі экскурс у тэорыю. Крыптавалюта — гэта асаблівы тып электроннага плацежнага сродку. Інакш кажучы, гэта толькі
матэматычны код. Называецца яна так з-за таго, што пры абарачэнні
гэтых лічбавых грошай выкарыстоўваюцца крыптаграфічныя элементы, а менавіта — электронны подпіс. Крыптавалюта не існуе ў папяровым выглядзе ці ў манетах, яна ёсць толькі ў лічбавай
рэальнасці.
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Найбольш аптымальнае вырашэнне сітуацыі — з'ехаць ад агрэсара.
Але ў сілу розных умоў гэта не заўсёды магчыма.
— Калі жыллё носіць статус арэнднага ці сацыяльнага карыстання, то
жанчына не можа яго ні падзяліць, ні памяняць. Падобная сітуацыя ўзнікае
з кватэрамі, пабудаванымі па льготным крэдытаванні: так, іх можна прадаць праз пэўны час пасля выплаты запазычанасці, але тут і цяпер нельга
нічога зрабіць. Яшчэ адзін сур'ёзны бар'ер — непад'ёмная для многіх
дзяржаўная пошліна пры падзеле маёмасці. Яна складае пяць працэнтаў
ад кошту часткі кватэры, на якую прэтэндуе жанчына. Ёсць магчымасць
частковага або поўнага вызвалення ад пошліны, але, на жаль, суддзі
рэдка прыбягаюць да такой практыкі. Мне здаецца, што ўсё ж такі трэба
індывідуальна падыходзіць да кожнай сітуацыі. Калі жанчына сутыкаецца
з хатнім гвалтам, жыць асобна ад агрэсара — гэта неабходнасць для яе
бяспекі, — лічыць юрыст цэнтра па прасоўванні правоў
жанчын «Яе правы» Лілія ВОЛІНА.
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