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НАДЗЁННАЕ

31 кастрычніка 2013 г.
РЭГІСТРАВАЦЬ МАЁМАСЦЬ
СТАЛА ЯШЧЭ ПРАСЦЕЙ

22 РАЗЫ «НЕ»

Больш за 70% кубiнцаў
нарадзiлiся ва ўмовах
амерыканскай блакады.
«Зноў заклiкаем дзяржавы, якiя працягваюць ужываць такiя законы i меры,
распачаць неабходныя крокi, каб ануляваць iх цi пазбавiць сiлы як мага хутчэй
у адпаведнасцi з рэжымам прававога рэгулявання», — гаворыцца ў рэзалюцыi.
У дакладзе генеральнага сакратара
ААН Пан Гi Муна, якi быў на гэты раз
прадстаўлены да пасяджэння Генасамблеi, адзначаецца, што «эмбарга Злучаных
Штатаў i дадатковыя санкцыi, уведзеныя
пасля ўключэння Кубы ў спiс краiн, якiя
падтрымлiваюць тэрарызм, моцна адбiваюцца на эканамiчным i сацыяльным
развiццi гэтай краiны, аказваюць цяжкае
ўздзеянне на яе насельнiцтва».

Па звестках пасольства Кубы ў Беларусi, на красавiк 2013 года эканамiчная
шкода ад паўвекавой блакады склала
больш за 1 трлн долараў ЗША, з улiкам
знiжэння курсу долара ў адносiнах да
кошту золата на мiжнародным рынку.
— Уражвае бесчалавечнасць жорсткай
блакады з боку ўрада Злучаных Штатаў
Амерыкi, — сказаў на сваёй першай сустрэчы з прадстаўнiкамi беларускiх СМI i
грамадзянскай супольнасцi, якая адбылася напярэдаднi прыняцця рэзалюцыi, новы
пасол Кубы ў Беларусi Херарда Суарэс
Альварэ. — Гэта блакада, якую мы можам
назваць сапраўднай эканамiчнай вайной,
з'яўляецца самай доўгай у гiсторыi чалавецтва. Мэта яе — дабiцца, каб на Кубе
ўзнiкла незадаволенасць урадам за кошт
бытавых цяжкасцяў. Але няма нiводнай
нормы ў мiжнародным праве, якая магла
б апраўдаць такую блакаду. Яна не толькi
фактычна парушае асноўныя прынцыпы
Статута ААН, але парушае правы чалавека адносна цэлага народа, з'яўляецца
актам генацыду i галоўнай перашкодай
для паступальнага развiцця Кубы.
Сума штрафаў, накладзеных на розныя замежныя банкi за зносiны з Кубай,
толькi пасля 2009 года склала больш за
$2 млрд. Кiраўнiцтва па кантролi за замежнымi актывамi казначэйства ЗША
(OFAC) выдаткоўвае больш сродкаў на

НАВІНЫ

Летась за падобную рэзалюцыю
прагаласавалi 188 дзяржаў — членаў
ААН з 193-х. Сёлета супраць рэзалюцыi прагаласавалi ўсяго пяць краiн:
традыцыйна — ЗША i Iзраiль, а таксама асацыяваныя з ЗША тры астраўныя дзяржавы — Палау, Мiкранэзiя i
Маршалавы астравы. Аднак рашэннi
Генасамблеi, у адрозненне ад Савета
Бяспекi ААН, не носяць абавязковага
да выканання характару i маюць выключна дэкларатыўны характар.
У рэзалюцыi пад загалоўкам «Неаб ход насць спы нен ня эка на мiч на га,
камерцыйнага i фiнансавага эмбарга,
уведзенага Злучанымi Штатамi Амерыкi
супраць Кубы» Генасамблея ААН заклiкае ўсе краiны ўтрымлiвацца ад палiтыкi
блакады суверэнных дзяржаў i ўмяшання ў iх унутраныя справы.

пераследаванне мiжнародных фiнансавых транзакцый Кубы, чым на барацьбу з тэрарызмам. Кубiнскi дыпламат прывёў наступныя лiчбы: з 1994
па 2003 год OFAC выдаткавала каля
$8 млн на санкцыi да парушальнiкаў
блакады Кубы, i толькi $10 тысяч —
на пошук i блакiроўку фiнансавання
тэрарызму.
З-за немагчымасцi экспарту ў ЗША
рому Куба страцiла $73 млн i $121 млн
— з-за спынення продажу ў гэту краiну элiтных цыгар. З-за пераследавання
Злучанымi Штатамi Амерыкi трэцiх краiн, якiя маюць фiнансавыя зносiны з Кубай, рызыкi апошняй узраслi на 76%.
Дагэтуль Куба не мае доступу да крэдытаў Сусветнага банка, Мiжнароднага
валютнага фонду, Мiжамерыканскага
банка развiцця, iншых паўночнаамерыканскiх банкаў i iх замежных фiлiялаў.
Любыя гандлёвыя караблi, якiя прысталi
да берагоў Кубы, пазбаўляюцца права
ўваходзiць у парты ЗША на паўгода.
Куба не можа закупляць нiякiя вырабы, калi яны маюць больш за 10%
кампанентаў, вырабленых у ЗША. Гэта
датычыцца не толькi самалётаў, электронiкi, але i iнфармацыйных праграм. Кубiнскiя турыстычныя кампанii не маюць
магчымасцi размяшчаць сваю рэкламу ў
Google, Yahoo! i iншых сiстэмах, якiя належаць амерыканскiм карпарацыям.
— Кубiнская бейсбольная каманда,
якая з'яўляецца адной з самых моцных у
свеце, дагэтуль не можа атрымаць свае
ганарары ў памеры $2 млн за ўдзел у
чэмпiянатах свету 2009 i 2013 года, бо гэтыя грошы, згодна з правiламi блакады,
не могуць быць пералiчаны, — прывёў
прыклад Херарда Суарэс Альварэ.
Найбольш балюча эмбарга ЗША супраць Кубы адбiваецца на галiнах аховы
здароўя i харчавання. Для кубiнцаў недаступныя амерыканскiя лекi i медыцынскiя тэхналогii.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ТРАПІЛА ПАД «МАЗ»

ТАЯМНIЧАЯ СIЛА КРЫЖА
СIМВАЛ СМЕРЦI СТАНОВIЦЦА СIМВАЛАМ ВЕЧНАГА ЖЫЦЦЯ

а памiж iмi змяшчалi мошчы
святых. Вось гэтыя створкi
энкалпiёнаў i паказаны на выставе: з выявай крыжа i тых,
хто прысутнiчаў пры распяццi
Iсуса Хрыста. У асноўным энкалпiёны насiлi прадстаўнiкi
духавенства, знатныя людзi.
Крыж сам па сабе быў
абярэгам. На выставе прадстаўлена цiкавая калекцыя
на цель ных кры жоў, ся род
якiх так зва ны «ха лер ны
крыж», якi з'явiўся ў Iспанii
як абярэг ад хвароб. Крыжамi таксама абменьвалiся,
iх дарылi за пэўныя заслугi.
Паступова сфармiравалася
цэлая сiс тэма ўзнагарод, у

«Крыж расквiтнелы»
(Беларусь, XVIII ст.)

Скульптура
«Муж смутку»
(Беларусь,
XIX ст.)

Таму i пераклiкаюцца гэтыя
iдэi вечнага жыцця i крыжа ў
выглядзе дрэва.
— Цi можна сказаць, што
беларускiя музейшчыкi сабралi ўжо ўсе прадметы па
тэме крыжа? Альбо пра
нешта яшчэ мараць?
— Калi казаць пра мары,
то галоўная, безумоўна, знайсцi крыж святой Еўфрасiннi
Полацкай. Калi такое яшчэ
магчыма... А ўвогуле, думаю,
па гэтай тэме можна яшчэ сабраць шмат старажытных рэчаў, у тым лiку на Гродзеншчыне. Можа, нават больш, чым
на ўсходзе Беларусi. Пасля
скасавання ўнiяцкай царквы
абраднасць на нашых землях
пераводзiлася на праваслаўную. Таму многiя некананiчныя
для праваслаўя рэчы з унiяцкiх храмаў, у тым лiку i крыжы,
часта прыбiралiся, хавалiся. Iх
можна яшчэ, мяркую, знайсцi
дзе-небудзь на гарышчах, —
спадзяецца Сяргей Казуля.
Барыс ПРАКОПЧЫК

Барэльеф «Нясенне крыжа»
(Беларусь, ХIII ст.)

аснову якой быў пакладзены
менавiта крыж. На выставе
можна ўбачыць узнагародныя
крыжы расiйскiя, сербскiя, з

храма, i каля кожнага з iх людзi чыталi малiтвы, прыгадвалi пакуты Хрыста.
А якой магла быць задума
аўтара драўлянай кампазiцыi
«Крыж расквiтнелы» (Беларусь, XVIII ст.)? Аказваецца,
у сярэднявечнай традыцыi iснавала прыпадабненне крыжа, на якiм быў распяты Iсус
Хрыстос, да райскага дрэва.
Нават ёсць такая легенда,
што быццам семя з гэтага
райскага дрэва, якое сiмвалiзуе бессмяротнасць, было
пасаджана. I з дрэва, якое
вырасла, потым зрабiлi крыж.

ФАКТЫ

— У чым жа яна, таямнiчая сiла крыжа? — цiкаўлюся ў аўтара выставы, навуковага супрацоўнiка музея
Сяргея КАЗУЛI.
— Вядома, што ўкрыжаванне было самым ганебным
вiдам пакарання ў Рымскай
iмперыi. I таму крыж нiчога, акрамя агiды, нянавiсцi i
жаху не выклiкаў у жыхароў
гэтай дзяржавы. Дык вось, у
хрысцiянскай рэлiгii з гэтым
сiмвалам адбываецца метамарфоза. Сiмвал смерцi фактычна становiцца сiмвалам
перамогi над смерцю, надзеi
на вечнае жыццё. Паколькi
на крыжы быў распяты Iсус
Хрыс тос, i сваiмi паку тамi
ён адкупiў першародны грэх
чалавецтва, яно атрымала
надзею на выратаванне. I,
можа, у гэтым i заключаецца таямнiчая сiла крыжа. Я
б нават сказаў больш. На
выставе мы спрабуем паказаць, што крыж асвячае ўсё
жыццё хрысцiянiна — ад нараджэння да скону. Тут ёсць
i нацельныя крыжыкi, i ўзнагародныя, i крыжы-абярэгi,
якiя насiлi ад пэўных хвароб,
i магiльныя...
Най больш каш тоў ны мi
экспанатамi, на думку Сяргея Казулi, з'яўляюцца фрагменты ўнiкальных крыжоў-энкалпiёнаў XII-XIII cтагоддзяў.
Энкалпiён — слова грэчаскае, азначае «на шыi». Ён
складаўся з дзвюх створак,

Рэчы Паспалiтай. У многiх
еўрапейскiх краiнах, дарэчы,
гэтая традыцыя захавалася
па сённяшнi дзень.
Сяргей Казуля таксама
звяртае ўвагу на вырабы з
дрэва — барэльеф «Нясенне крыжа» i скульптуру «Муж
смутку» (Беларусь, XІX ст.).
Тра ды цыя ра бiць роз ныя
скульптурныя выявы, барэльефы, звязаныя менавiта з паку тамi Хрыстовымi, узнiкла
прыкладна ў XIII стагоддзi.
Яны змяшчалiся ўздоўж сцен



Аказаць дапамогу пацярпелай (на выгляд гадоў
30, асоба ўстанаўліваецца) не было магчымасці: яе
нагу заціснула паміж воссю і падрамнікам «МАЗа».
Па гэтай прычыне давялося выклікаць выратавальнікаў. Пры дапамозе падручных сродкаў тыя дасталі жанчыну. Яна была ў беспрытомным стане, са
шматлікімі траўмамі. Жанчыну перадалі брыгадзе
хуткай медыцынскай дапамогі. Як стала вядома пазней, ад атрыманых траўмаў пацярпелая памерла ў
бальніцы.

«УЛОЎ? ПАПРАСІЛІ
ПАПІЛЬНАВАЦЬ...»
У Веткаўскім раёне ў зоне адсялення і адчужэння былі затрыманы чацвёра жыхароў Гомеля. Да месца «адпачынку» тыя прыбылі на
высокапраходным «УАЗе» з дачай-прычэпам
і маторнай лодкай. На беразе Бесядзі разбілі
палатачны лагер і расклалі вогнішча...

 Ад прадзедаў

Гiстарычнаму шляху аднаго з галоўных сiмвалаў хрысцiянства на беларускiх землях прысвечана выстава «Таямнiчая сiла крыжа», якая экспануецца ў Гродзенскiм
дзяржаўным музеi гiсторыi рэлiгii. Найбольш старажытныя прадметы былi выраблены ў XII—XIII стагоддзях.

Міжнародны рэйтынг па пазіцыі «рэгістрацыя
маёмасці» ацэньвае тры індыкатары: па колькасці
працэдур, неабходных для пераафармлення правоў
уласнасці на маёмасць, тэрміну правядзення ўсіх
неабходных працэдур і іх кошту. Экспертамі было
вызначана, што ў Беларусі колькасць працэдур у
параўнанні з мінулым годам захавалася на тым жа
ўзроўні. Разам з тым, працэдура пераафармлення
маёмасці паскорылася: агульны тэрмін рэгістрацыі
скараціўся з 10 да 4 дзён. Выдаткі на пераафармленне маёмасці пры гэтым не ўлічваюцца, бо іх памер непараўнальна малы ў параўнанні з коштам маёмасці.
Дзяржкаммаёмасць працягне працу па ўдасканаленні
заканадаўства ў гэтым кірунку і надалей. Так, налета
плануецца знізіць да 1 рабочага дня тэрмін здзяйснення працэдур рэгістрацыі нерухомай маёмасці.
Сяргей КУРКАЧ.

Раніцай на сталічнай вуліцы Карбышава пад
коламі грузавіка апынулася жанчына.

ПАДЗЕІ

У аўторак, 29 кастрычнiка, Генеральная Асамблея ААН прыняла
ўжо 22-ю па лiку рэзалюцыю,
якая заклiкае ЗША да спынення
блакады Кубы.

Беларусь захавала трэцяе месца ў рэйтынгу
Сусветнага банка «Doіng busіness-2014» па пазіцыі «рэгістрацыя маёмасці», паведамілі рэдакцыі ў прэс-цэнтры Дзяржаўнага камітэта
па маёмасці.

— Пры сабе грамадзяне не мелі ні спінінгаў, ні
вудаў, тым не менш у рыбніках каля берага інспектары знайшлі каля 75 кілаграмаў рыбы. У салоне
аўтамабіля былі знойдзены рыбалоўны падхватнік
з ізаляванай ручкай, праз усю даўжыню якой праходзіў электракабель, акумулятар і пераўтваральнік
для падключэння да яго ўстройстваў, — распавялі ў
Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. — Ад
улову парушальнікі адмовіліся, патлумачыўшы, што
рыбу... папрасілі папільнаваць рыбакі, якія плылі міма
лагера. А як у салон машыны патрапіла электралавільнае ўстройства, ім увогуле невядома.
Зараз Веткаўскі РАУС праводзіць праверку па факце незаконнай рыбалкі. Яе вынікі дазволяць вызначыць ступень адказнасці кожнага з затрыманых.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ПАД СІМВОЛІКАЙ ЧЭМПІЯНАТУ
Дваровыя лядовыя пляцоўкі ў Магілёве гэтай
зімой упрыгожыць сімволіка чэмпіянату свету2014 па хакеі. Аб гэтым карэспандэнту «Звязды» паведаміў намеснік начальніка ўпраўлення
адукацыі, спорту і турызму Магілёўскага гарвыканкама Вадзім Брэжэзінскі.
Наступны год пройдзе пад знакам чэмпіянату свету па хакеі, і нам бы хацелася акцэнтаваць на гэтым
увагу, — адзначыў Вадзім Уладзіміравіч. — Дарэчы,
летась у горадзе працавала каля двух дзясяткаў лядовых пляцовак. Аднак якасць многіх з іх вымагала
чакаць лепшага. У гэтым годзе плануецца зрабіць акцэнт на якасці, а не на колькасці. Зараз гэтае пытанне
знаходзіцца на разглядзе раённых адміністрацый.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

Дэпу таты Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне старшынi праўлення ЗАТ «Другi нацыянальны тэлеканал» Кiсялю Рыгору Леанiдавiчу ў сувязi з
напаткаўшым яго вялiкiм горам — заўчаснай смерцю
ЖОНКI.
РВУ «Выдавецкi дом «Звязда» выказвае глыбокiя
спачуваннi старшынi праўлення ЗАТ «Другi нацыянальны канал» Кiсялю Рыгору Леанiдавiчу ў сувязi са
смерцю ЖОНКI — СВЯТЛАНЫ АДАМАЎНЫ.
15.11.2013 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Гомельжилпроект».
Повестка дня:
1. О выплате дивидендов по итогам 3 квартала 2013 г.
Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Время регистрации в день проведения собрания с 13.30 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с
06.11.2013 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Наблюдательный совет.
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