
31 кастрычніка 2013 г.НАДЗЁННАЕ2

РВУ «Вы да вец кi дом «Звяз да» вы каз вае глы бо кiя 
спа чу ван нi стар шы нi праў лен ня ЗАТ «Дру гi на цы я-
наль ны ка нал» Кi ся лю Ры го ру Ле а нi да вi чу ў су вя зi са 
смер цю ЖОН КI — СВЯТ ЛА НЫ АДА МАЎ НЫ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа-
чу ван не стар шы нi праў лен ня ЗАТ «Дру гi на цы я наль-
ны тэ ле ка нал» Кi ся лю Ры го ру Ле а нi да вi чу ў су вя зi з 
на пат каў шым яго вя лi кiм го рам — заў час най смер цю 
ЖОН КI.

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 пред-

ставителя 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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— У чым жа яна, та ям нi-
чая сi ла кры жа? — цi каў лю-
ся ў аў та ра вы ста вы, на ву-
ко ва га су пра цоў нi ка му зея 
Сяр гея КА ЗУ ЛI.

— Вя до ма, што ўкры жа-
ван не бы ло са мым га неб ным 
вi дам па ка ран ня ў Рым скай 
iм пе рыi. I та му крыж нi чо-
га, акра мя агi ды, ня на вiс цi i 
жа ху не вы клi каў у жы ха роў 
гэ тай дзяр жа вы. Дык вось, у 
хрыс цi ян скай рэ лi гii з гэ тым 
сiм ва лам ад бы ва ец ца ме та-
мар фо за. Сiм вал смер цi фак-
тыч на ста но вiц ца сiм ва лам 
пе ра мо гi над смер цю, над зеi 
на веч нае жыц цё. Па коль кi 
на кры жы быў рас пя ты Iсус 
Хрыс тос, i сва i мi па ку та мi 
ён ад ку пiў пер ша род ны грэх 
ча ла вец тва, яно атры ма ла 
над зею на вы ра та ван не. I, 
мо жа, у гэ тым i за клю ча ец-
ца та ям нi чая сi ла кры жа. Я 
б на ват ска заў больш. На 
вы ста ве мы спра бу ем па ка-
заць, што крыж асвя чае ўсё 
жыц цё хрыс цi я нi на — ад на-
ра джэн ня да ско ну. Тут ёсць 
i на цель ныя кры жы кi, i ўзна-
га род ныя, i кры жы-абя рэ гi, 
якiя на сi лi ад пэў ных хва роб, 
i ма гiль ныя...

Най больш каш тоў ны мi 
экс па на та мi, на дум ку Сяр-
гея Ка зу лi, з'яў ля юц ца фраг-
мен ты ўнi каль ных кры жоў-эн-
кал пi ё наў XII-XIII cтагоддзяў. 
Эн кал пi ён — сло ва грэ час-
кае, азна чае «на шыi». Ён 
скла даў ся з дзвюх ство рак, 

а па мiж iмi змя шча лi мо шчы 
свя тых. Вось гэ тыя створ кi 
эн кал пi ё наў i па ка за ны на вы-
ста ве: з вы явай кры жа i тых, 
хто пры сут нi чаў пры рас пяц цi 
Iсу са Хрыс та. У асноў ным эн-
кал пi ё ны на сi лi прад стаў нi кi 
ду ха вен ства, знат ныя лю дзi.

Крыж сам па са бе быў 
абя рэ гам. На вы ста ве прад-
стаў ле на цi ка вая ка лек цыя 
на цель ных кры жоў, ся род 
якiх так зва ны «ха лер ны 
крыж», якi з'я вiў ся ў Iс па нii 
як абя рэг ад хва роб. Кры-
жа мi так са ма аб мень ва лi ся, 
iх да ры лi за пэў ныя за слу гi. 
Па сту по ва сфар мi ра ва ла ся 
цэ лая сiс тэ ма ўзна га род, у 

асно ву якой быў па кла дзе ны 
ме на вi та крыж. На вы ста ве 
мож на ўба чыць уз на га род ныя 
кры жы ра сiй скiя, серб скiя, з 

Рэ чы Па спа лi тай. У мно гiх 
еў ра пей скiх кра i нах, да рэ чы, 
гэ тая тра ды цыя за ха ва ла ся 
па сён няш нi дзень.

Сяр гей Ка зу ля так са ма 
звяр тае ўва гу на вы ра бы з 
дрэ ва — ба рэль еф «Ня сен-
не кры жа» i скульп ту ру «Муж 
смут ку» (Бе ла русь, XІX ст.). 
Тра ды цыя ра бiць роз ныя 
скульп тур ныя вы явы, ба рэль-
е фы, звя за ныя ме на вi та з па-
ку та мi Хрыс то вы мi, уз нiк ла 
пры клад на ў XIII ста год дзi. 
Яны змя шча лi ся ўздоўж сцен 

хра ма, i ка ля кож на га з iх лю-
дзi чы та лi ма лiт вы, пры гад ва-
лi па ку ты Хрыс та.

А якой маг ла быць за ду ма 
аў та ра драў ля най кам па зi цыi 
«Крыж рас квiт не лы» (Бе ла-
русь, XVIII ст.)? Аказ ва ец ца, 
у ся рэд ня веч най тра ды цыi iс-
на ва ла пры па да бнен не кры-
жа, на якiм быў рас пя ты Iсус 
Хрыс тос, да рай ска га дрэ ва. 
На ват ёсць та кая ле ген да, 
што быц цам се мя з гэ та га 
рай ска га дрэ ва, якое сiм ва-
лi зуе бес смя рот насць, бы ло 
па са джа на. I з дрэ ва, якое 
вы рас ла, по тым зра бi лi крыж. 

Та му i пе ра клi ка юц ца гэ тыя 
iдэi веч на га жыц ця i кры жа ў 
вы гля дзе дрэ ва.

— Цi мож на ска заць, што 
бе ла рус кiя му зей шчы кi са-
бра лi ўжо ўсе прад ме ты па 
тэ ме кры жа? Аль бо пра 
неш та яшчэ ма раць?

— Ка лi ка заць пра ма ры, 
то га лоў ная, без умоў на, знай-
сцi крыж свя той Еў фра сiн нi 
По лац кай. Ка лi та кое яшчэ 
маг чы ма... А ўво гу ле, ду маю, 
па гэ тай тэ ме мож на яшчэ са-
браць шмат ста ра жыт ных рэ-
чаў, у тым лi ку на Гро дзен шчы-
не. Мо жа, на ват больш, чым 
на ўсхо дзе Бе ла ру сi. Пас ля 
ска са ван ня ўнi яц кай царк вы 
аб рад насць на на шых зем лях 
пе ра во дзi ла ся на пра ва слаў-
ную. Та му мно гiя не ка на нiч ныя 
для пра ва слаўя рэ чы з унi яц-
кiх хра маў, у тым лi ку i кры жы, 
час та пры бi ра лi ся, ха ва лi ся. Iх 
мож на яшчэ, мяр кую, знай сцi 
дзе-не будзь на га ры шчах, — 
спа дзя ец ца Сяр гей Ка зу ля.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Ад пра дзе даўАд пра дзе даў  ��

ТА ЯМ НI ЧАЯ СI ЛА КРЫ ЖА
СIМ ВАЛ СМЕР ЦI СТА НО ВIЦ ЦА СIМ ВА ЛАМ ВЕЧ НА ГА ЖЫЦ ЦЯ

Гiс та рыч на му шля ху ад на го з га лоў ных сiм ва лаў хрыс-
цi ян ства на бе ла рус кiх зем лях пры све ча на вы ста ва «Та-
ям нi чая сi ла кры жа», якая экс па ну ец ца ў Гро дзен скiм 
дзяр жаў ным му зеi гiс то рыi рэ лi гii. Най больш ста ра жыт-
ныя прад ме ты бы лi вы раб ле ны ў XII—XIII ста год дзях.

У аў то рак, 29 каст рыч нi ка, Ге не-
раль ная Асамб лея ААН пры ня ла 
ўжо 22-ю па лi ку рэ за лю цыю, 
якая за клi кае ЗША да спы нен ня 
бла ка ды Ку бы.

Ле тась за па доб ную рэ за лю цыю 
пра га ла са ва лi 188 дзяр жаў — чле наў 
ААН з 193-х. Сё ле та су праць рэ за лю-
цыi пра га ла са ва лi ўся го пяць кра iн: 
тра ды цый на — ЗША i Iз ра iль, а так са-
ма аса цы я ва ныя з ЗША тры аст раў-
ныя дзяр жа вы — Па лау, Мiк ра нэ зiя i 
Мар ша ла вы аст ра вы. Ад нак ра шэн нi 
Ге на самб леi, у ад роз нен не ад Са ве та 
Бяс пе кi ААН, не но сяць аба вяз ко ва га 
да вы ка нан ня ха рак та ру i ма юць вы ключ-
на дэк ла ра тыў ны характар.

У рэ за лю цыi пад за га лоў кам «Не-
аб ход насць спы нен ня эка на мiч на га, 
ка мер цый на га i фi нан са ва га эм бар га, 
уве дзе на га Злу ча ны мi Шта та мi Аме ры кi 
су праць Ку бы» Ге на самб лея ААН за клi-
кае ўсе кра i ны ўтрым лi вац ца ад па лi ты кi 
бла ка ды су ве рэн ных дзяр жаў i ўмя шан-
ня ў iх унут ра ныя спра вы.

«Зноў за клi ка ем дзяр жа вы, якiя пра-
цяг ва юць ужы ваць та кiя за ко ны i ме ры, 
рас па чаць не аб ход ныя кро кi, каб ану ля-
ваць iх цi па зба вiць сi лы як ма га хут чэй 
у ад па вед нас цi з рэ жы мам пра ва во га рэ-
гу ля ван ня», — га во рыц ца ў рэ за лю цыi.

У дак ла дзе ге не раль на га сак ра та ра 
ААН Пан Гi Му на, якi быў на гэ ты раз 
прад стаў ле ны да па ся джэн ня Ге н а самб-
леi, ад зна ча ец ца, што «эм бар га Злу ча ных 
Шта таў i да дат ко выя санк цыi, уве дзе ныя 
пас ля ўклю чэн ня Ку бы ў спiс кра iн, якiя 
пад трым лi ва юць тэ ра рызм, моц на ад бi-
ва юц ца на эка на мiч ным i са цы яль ным 
раз вiц цi гэ тай кра i ны, аказ ва юць цяж кае 
ўздзе ян не на яе на сель нiц тва».

Па звест ках па соль ства Ку бы ў Бе ла-
ру сi, на кра са вiк 2013 го да эка на мiч ная 
шко да ад паў ве ка вой бла ка ды скла ла 
больш за 1 трлн до ла раў ЗША, з улi кам 
знi жэн ня кур су до ла ра ў ад но сi нах да 
кош ту зо ла та на мiж на род ным рын ку.

— Ураж вае бес ча ла веч насць жорст кай 
бла ка ды з бо ку ўра да Злу ча ных Шта таў 
Аме ры кi, — ска заў на сва ёй пер шай су-
стрэ чы з прад стаў нi ка мi бе ла рус кiх СМI i 
гра ма дзян скай су поль нас цi, якая ад бы ла-
ся на пя рэ дад нi пры няц ця рэ за лю цыi, но вы 
па сол Ку бы ў Бе ла ру сi Хе рар да Су арэс 
Аль ва рэ. — Гэ та бла ка да, якую мы мо жам 
на зваць са праўд най эка на мiч най вай ной, 
з'яў ля ец ца са май доў гай у гiс то рыi ча ла-
вец тва. Мэ та яе — да бiц ца, каб на Ку бе 
ўзнiк ла не за да во ле насць ура дам за кошт 
бы та вых цяж кас цяў. Але ня ма нi вод най 
нор мы ў мiж на род ным пра ве, якая маг ла 
б апраў даць та кую бла ка ду. Яна не толь кi 
фак тыч на па ру шае асноў ныя прын цы пы 
Ста ту та ААН, але па ру шае пра вы ча ла-
ве ка ад нос на цэ ла га на ро да, з'яў ля ец ца 
ак там ге на цы ду i га лоў най пе ра шко дай 
для па сту паль на га раз вiц ця Ку бы.

Су ма штра фаў, на кла дзе ных на роз-
ныя за меж ныя бан кi за зно сi ны з Ку бай, 
толь кi пас ля 2009 го да скла ла больш за 
$2 млрд. Кi раў нiц тва па кант ро лi за за-
меж ны мi ак ты ва мi каз на чэй ства ЗША 
(OFAC) вы дат коў вае больш срод каў на 

пе ра сле да ван не мiж на род ных фi нан-
са вых тран зак цый Ку бы, чым на ба-
раць бу з тэ ра рыз мам. Ку бiн скi дып-
ла мат пры вёў на ступ ныя лiч бы: з 1994 
па 2003 год OFAC вы дат ка ва ла ка ля 
$8 млн на санк цыi да па ру шаль нi каў 
бла ка ды Ку бы, i толь кi $10 ты сяч — 
на по шук i бла кi роў ку фi нан са ван ня 
тэ ра рыз му.

З-за не маг чы мас цi экс пар ту ў ЗША 
ро му Ку ба стра цi ла $73 млн i $121 млн 
— з-за спы нен ня про да жу ў гэ ту кра i-
ну элiт ных цы гар. З-за пе ра сле да ван ня 
Злу ча ны мi Шта та мi Аме ры кi трэ цiх кра-
iн, якiя ма юць фi нан са выя зно сi ны з Ку-
бай, ры зы кi апош няй уз рас лi на 76%.
Да гэ туль Ку ба не мае до сту пу да крэ-

ды таў Су свет на га бан ка, Мiж на род на га 
ва лют на га фон ду, Мiж аме ры кан ска га 
бан ка раз вiц ця, iн шых паў ноч на а ме ры-
кан скiх бан каў i iх за меж ных фi лi ялаў. 
Лю быя ганд лё выя ка раб лi, якiя пры ста лi 
да бе ра гоў Ку бы, па збаў ля юц ца пра ва 
ўва хо дзiць у пар ты ЗША на паў го да.

Ку ба не мо жа за куп ляць нi я кiя вы-
ра бы, ка лi яны ма юць больш за 10% 
кам па не нтаў, вы раб ле ных у ЗША. Гэ та 
да ты чыц ца не толь кi са ма лё таў, элект-
ро нi кi, але i iн фар ма цый ных пра грам. Ку-
бiн скiя ту рыс тыч ныя кам па нii не ма юць 
маг чы мас цi раз мя шчаць сваю рэ кла му ў 
Google, Yahoo! i iн шых сiс тэ мах, якiя на-
ле жаць аме ры кан скiм кар па ра цы ям.

— Ку бiн ская бей сболь ная ка ман да, 
якая з'яў ля ец ца ад ной з са мых моц ных у 
све це, да гэ туль не мо жа атры маць свае 
га на ра ры ў па ме ры $2 млн за ўдзел у 
чэм пi я на тах све ту 2009 i 2013 го да, бо гэ-
тыя гро шы, згод на з пра вi ла мi бла ка ды, 
не мо гуць быць пе ра лi ча ны, — пры вёў 
прык лад Хе рар да Су арэс Аль ва рэ.

Най больш ба лю ча эм бар га ЗША су-
праць Ку бы ад бi ва ец ца на га лi нах ахо вы 
зда роўя i хар ча ван ня. Для ку бiн цаў не-
да ступ ныя аме ры кан скiя ле кi i ме ды цын-
скiя тэх на ло гii.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

22 РА ЗЫ «НЕ»

Больш за 70% ку бiн цаў 
на ра дзi лi ся ва ўмо вах 
аме ры кан скай бла ка ды.

РЭ ГІСТ РА ВАЦЬ МА Ё МАСЦЬ 
СТА ЛА ЯШЧЭ ПРА СЦЕЙ

Бе ла русь за ха ва ла трэ цяе мес ца ў рэй тын гу 
Су свет на га бан ка «Doіng busіness-2014» па па-
зі цыі «рэ гіст ра цыя ма ё мас ці», па ве да мі лі рэ-
дак цыі ў прэс-цэнт ры Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па ма ё мас ці.

Між на род ны рэй тынг па па зі цыі «рэ гіст ра цыя 
ма ё мас ці» ацэнь вае тры ін ды ка та ры: па коль кас ці 
пра цэ дур, не аб ход ных для пе ра афарм лен ня пра воў 
улас нас ці на ма ё масць, тэр мі ну пра вя дзен ня ўсіх 
не аб ход ных пра цэ дур і іх кош ту. Экс пер та мі бы ло 
вы зна ча на, што ў Бе ла ру сі коль касць пра цэ дур у 
па раў на нні з мі ну лым го дам за ха ва ла ся на тым жа 
ўзроў ні. Ра зам з тым, пра цэ ду ра пе ра афарм лен ня 
ма ё мас ці па ско ры ла ся: агуль ны тэр мін рэ гіст ра цыі 
ска ра ціў ся з 10 да 4 дзён. Вы дат кі на пе ра афарм лен-
не ма ё мас ці пры гэ тым не ўліч ва юц ца, бо іх па мер не-
па раў наль на ма лы ў па раў на нні з кош там ма ё мас ці. 
Дзярж кам ма ё масць пра цяг не пра цу па ўдас ка на лен ні 
за ка на даў ства ў гэ тым кі рун ку і на да лей. Так, на ле та 
пла ну ец ца зні зіць да 1 ра бо ча га дня тэр мін здзяйс-
нен ня пра цэ дур рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці.

Сяр гей КУР КАЧ.

ТРА ПІ ЛА ПАД «МАЗ»
Ра ні цай на ста ліч най ву лі цы Кар бы ша ва пад 
ко ла мі гру за ві ка апы ну ла ся жан чы на.

Ака заць да па мо гу па цяр пе лай (на вы гляд га доў 
30, асо ба ўста наў лі ва ец ца) не бы ло маг чы мас ці: яе 
на гу за ціс ну ла па між вос сю і пад рам ні кам «МА За». 
Па гэ тай пры чы не да вя ло ся вы клі каць вы ра та валь-
ні каў. Пры да па мо зе пад руч ных срод каў тыя да ста-
лі жан чы ну. Яна бы ла ў бес пры том ным ста не, са 
шмат лі кі мі траў ма мі. Жан чы ну пе рад алі бры га дзе 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі. Як ста ла вя до ма паз-
ней, ад атры ма ных траў маў па цяр пе лая па мер ла ў 
баль ні цы.

«УЛОЎ? ПА ПРА СІ ЛІ 
ПА ПІЛЬ НА ВАЦЬ...»

У Вет каў скім ра ё не ў зо не ад ся лен ня і ад чу-
жэн ня бы лі за тры ма ны чац вё ра жы ха роў Го-
ме ля. Да мес ца «ад па чын ку» тыя пры бы лі на 
вы со ка пра ход ным «УАЗе» з да чай-пры чэ пам 
і ма тор най лод кай. На бе ра зе Бес я дзі раз бі лі 
па ла тач ны ла гер і рас кла лі вог ні шча...

— Пры са бе гра ма дзя не не ме лі ні спі нін гаў, ні 
ву даў, тым не менш у рыб ні ках ка ля бе ра га ін спек-
та ры знай шлі ка ля 75 кі ла гра маў ры бы. У са ло не 
аў та ма бі ля бы лі зной дзе ны ры ба лоў ны пад хват нік 
з іза ля ва най руч кай, праз усю даў жы ню якой пра-
хо дзіў элект ра ка бель, аку му ля тар і пе ра ўтва раль нік 
для пад клю чэн ня да яго ўстрой стваў, — рас па вя лі ў 
Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на-
га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. — Ад 
уло ву па ру шаль ні кі ад мо ві лі ся, па тлу ма чыў шы, што 
ры бу... па пра сі лі па піль на ваць ры ба кі, якія плы лі мі ма 
ла ге ра. А як у са лон ма шы ны па тра пі ла элект ра ла-
віль нае ўстрой ства, ім уво гу ле не вя до ма.

За раз Вет каў скі РА УС пра во дзіць пра вер ку па фак-
це не за кон най ры бал кі. Яе вы ні кі да зво ляць вы зна-
чыць сту пень ад каз нас ці кож на га з за тры ма ных.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПАД СІМ ВО ЛІ КАЙ ЧЭМ ПІ Я НА ТУ
Два ро выя ля до выя пля цоў кі ў Ма гі лё ве гэ тай 
зі мой упры го жыць сім во лі ка чэм пі я на ту све ту-
2014 па ха кеі. Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту «Звяз-
ды» па ве да міў на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
аду ка цыі, спор ту і ту рыз му Ма гі лёў ска га гар-
вы кан ка ма Ва дзім Брэ жэ зін скі.

На ступ ны год прой дзе пад зна кам чэм пі я на ту све-
ту па ха кеі, і нам бы ха це ла ся ак цэн та ваць на гэ тым 
ува гу, — ад зна чыў Ва дзім Ула дзі мі ра віч. — Да рэ чы, 
ле тась у го ра дзе пра ца ва ла ка ля двух дзя сят каў ля-
до вых пля цо вак. Ад нак якасць мно гіх з іх вы ма га ла 
ча каць леп ша га. У гэ тым го дзе пла ну ец ца зра біць ак-
цэнт на якас ці, а не на коль кас ці. За раз гэ тае пы тан не 
зна хо дзіц ца на раз гля дзе ра ён ных ад мі ніст ра цый.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ССкульп ту ра кульп ту ра 
«Муж смут ку» «Муж смут ку» 
(Бе ла русь, (Бе ла русь, 
XIX ст.)XIX ст.)

«Крыж рас квiт не лы»«Крыж рас квiт не лы»
 (Бе ла русь, XVIII ст.) (Бе ла русь, XVIII ст.)

ББа рэль еф «Ня сен не кры жа» а рэль еф «Ня сен не кры жа» 
(Бе ла русь, ХI II ст.)(Бе ла русь, ХI II ст.)


