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У ВЫЙ ГРЫ ШЫ — 
ЭЛІ ТЫ

Фо на вай тэ май і сло га нам 

сё лет ня га су свет на га фо-

ру му па бяс пе цы ста ла так 

зва ная Westlessness — лі-

та раль на, «без за ход насць», 

што азна чае аслаб лен не 

па лі тыч ных, эка на міч ных, а 

роў на і куль тур ных па зі цый 

За ха ду на су свет най арэ не. 

У дак ла дзе, апуб лі ка ва ным 

не за доў га да па чат ку кан-

фе рэн цыі, яе ар га ні за та ры 

звяр ну лі ўва гу на ўсё больш 

моц ныя па зі цыі лі да раў не-

за ход ня га све ту — та кіх, як 

Ра сія і Кі тай.

Ка мен та та ры і па лі ты кі, 

пра цы та ва ныя ў дак ла дзе, 

сы хо дзяц ца ў тым, што пры-

чы ны гэ та га кры зі су ля жаць 

у двух га лі нах: куль тур най і 

эка на міч най. Цвёр дая ўпэў-

не насць у тым, што за ход нія 

каш тоў нас ці ў вы ні ку за ва-

ю юць увесь свет, пры вя ла 

да та го, што да го ла су не за-

да во ле ных і тых, хто су мня-

ваец ца, не пры слу хоў ва лі ся. 

Але атры ма ла ся не зу сім так: 

свет не стаў ад ной вя лі кай 

рын ка вай лі бе раль най дэ ма-

кра ты яй. Тыя ж Кі тай і Ра сія 

пай шлі ін шым шля хам.

Ідэя без аль тэр на тыў нас ці 

за ход няй ма дэ лі да ла рас ко-

лі ну, і ў мно гіх кра і нах, асаб-

лі ва Ус ход няй і Цэнт раль най 

Еў ро пы, зда ры ла ся куль тур-

ная контр рэ ва лю цыя: аба-

рон цы тра ды цый узя лі верх 

над пры хіль ні ка мі хут кай 

гра мад скай лі бе ра лі за цыі.

Дру гая пры чы на — эка-

на міч ная, мае тыя ж ка ра-

ні. Хут кая лі бе ра лі за цыя 

біз не су і фі нан саў ра зам з 

гла ба лі за цы яй пры вя лі да 

вы бу хо ва га рос ту ба гац-

ця За ха ду і пе ра хо ду да 

пост ін дуст ры яль най ма дэ-

лі. У вый гры шы апы ну лі ся 

ў асноў ным элі ты, а ця жар 

вы дат каў лёг на ся рэд ні і ра-

бо чы клас. Як і ў вы пад ку з 

куль тур най лі бе ра лі за цы яй, 

эка на міч ная па лі ты ка па да-

ва ла ся як без аль тэр на тыў-

ная і леп шая ў сва ім ро дзе. 

Не за да во ле ных зноў-та кі 

не слу ха лі. Фі нан са вы кры-
зіс дзе ся ці га до вай даў ні ны 
кан чат ко ва па да рваў ве ру 
боль шас ці на сель ніц тва ў 
тое, што та кая эка на міч-
ная ма дэль спра вяд лі вая, а 
яе ін стру мен ты і ін сты ту ты 
эфек тыў ныя.

Лю дзі па ча лі губ ляць ве-
ру ў здоль насць уплы ваць 
на ўла ду, і дэ ма кра тыя да ла 
збой. Ка лі з 1940-х па 1980-я 
ся рэд няя яў ка на вы ба рах 

ста біль на тры ма ла ся ў ра ё-

не 77 пра цэн таў, то ў пост-

кры зіс ны пе ры яд з 2011 

па 2015 га ды яна ўпа ла да 

66 працэнтаў, пры чым най-

больш знач на — у Еў ро пе. 

Ва ку ум, які ўтва рыў ся, за-

поў ні лі па пу ліс ты, ска рыс-

таў шы ся за пы там на аль тэр-

на ты ву ра ней шай па лі ты кі і 

іс тэб ліш мен ту.

КА НЕЦ ГЕ ГЕ МО НІІ
Свет стаў шмат па ляр-

ным, ге ге мо ніі За ха ду ка-

нец. За сна валь нік най буй-

ней шай су свет най па літ-

кан са лтын га вай кам па ніі 

Eurasіa Group аме ры кан скі 

па лі то лаг Ян Брэ мер су мі-

ра ваў ад чу ван ні ад кан фе-

рэн цыі ў ла ка ніч ным твіт: 

«Гла баль ны па ра дак на ча-

ле з ЗША скон ча ны. І ён не 

вер нец ца».

Ва ен ная моц НА ТА даў но 

не тая, Са вет Бяс пе кі ААН 

па ра лі за ва ны. Без умоў нае 

лі дар ства ў аба рон ных тэх-

на ло гі ях стра ча на. Ра ней 

За хад да мі на ваў ў між на-

род ных ін сты ту тах раз віц-

ця і пра соў ваў свае ідэа лы. 

Ця пер яго ўплыў зні жа ец ца: 

Кі тай ства рае па ра лель ныя 

струк ту ры і ўсе больш уплы-

вае на іс ну ю чыя.

ЗША па ра лі за ва лі ра бо ту 

Су свет най ганд лё вай ар га-

ні за цыі і па гра жа юць ска-

ра ціць фі нан са ван не НА ТА 

і ААН. Ін шая ядзер ная дзяр-

жа ва — Вя лі ка бры та нія вы-

ра шы ла вый сці з га лоў на га 

мір на га пра ек та пас ля ва ен-

ных га доў — Еў ра пей ска га 

са ю за. «Цэ лы шэ раг між-

на род ных ін сты ту таў, якія 

лі чы лі ся ас но вай су свет на-

га лі бе раль на га па рад ку, 

пе ра жы ва юць не леп шыя 

ча сы», — га во рыц ца ў дак-

ла дзе.

Але на ват ка лі За ха ду 

ўдас ца пе ра адо лець унут ра-

ныя су пя рэч нас ці, знеш нія 

па гро зы ні ку ды не па дзе-

нуц ца і аб вяр тан ні ге ге мо ніі 

га вор кі быць не мо жа. Яму 

прый дзец ца на ву чыц ца не 

толь кі су іс на ваць і кан ку-

рыра ваць з ін шы мі сіс тэ ма-

мі, але і су пра цоў ні чаць з імі 

ў вы ра шэн ні агуль на су свет-

ных праб лем, на кшталт зме-

ны клі ма ту.

«У на шы дні цяж ка па-

збег нуць ура жан ня, быц цам 

За хад ад сту пае, за гні вае і 

ня стом на ад бі ва ец ца ад на-

па даў знут ры і звон ку», — 

за ўва жы лі аў та ры дак ла ду.

ПА МІЖ 
ТРОХ МО РАЎ

У цэнт ры ўва гі ўдзель ні-

каў кан фе рэн цыі бы ло і вы-

ступ лен не Май кла Пам пеа. 

Але па пры ез дзе ў Мюн хен 

дзярж сак ра тар ЗША пра-

вёў спа чат ку шэ раг двух ба-

ко вых су стрэч з кі раў ні ка мі 

дэ ле га цый з ін шых кра ін. 

Ся род пер шых — пе ра мо вы 

з Сяр ге ем Лаў ро вым.

Дыя лог кі раў ні коў знеш-

не па лі тыч ных ве дам стваў 

ЗША і Ра сіі прай шоў за за-

чы не ны мі дзвя ры ма, і дэ та лі 

не вы да ва ла ся. Раз віт ва лі ся 

па лі ты кі ўжо ў пры сут нас ці 

жур на ліс таў. Па ціс ка ю чы 

ру ку Лаў ро ву, Пам пеа ўсміх-

нуў ся і гуч на вы ма віў «Good 

luck!»

«Удзель ні кі Мюн хен скай 

кан фе рэн цыі так і вой кну лі. 

Ма ла ка му ця пер аме ры-

кан цы жа да юць неш та доб-

рае», — іра ніч на пра ка мен-

та ва ла сло вы дзярж сак ра-

та ра прад стаў нік ра сій ска га 

МЗС Ма рыя За ха ра ва.

Але са мо му Пам пеа бы-

ло не да іро ніі. Сваё вы ступ-

лен не ў Мюн хе не ён па чаў 

з кры ты кі тых, хто су мня-

ва ец ца ў лі дар стве За ха ду. 

На дум ку дзярж сак ра та ра, у 

су праць ста ян ні з апа не нта мі 

лі бе раль ных каш тоў нас цяў 

ЗША і Еў ро па «аба вяз ко ва 

апы нуц ца пе ра мож ца мі».

Пам пеа рас кры ты ка ваў 

тыя кра і ны За ха ду, якія сум-

ня ва юц ца ў па спя хо вас ці 

НА ТА. Больш та го, ён за клі-

каў кра і ны Еў ра са ю за раз-

ві ваць но выя ін тэ гра цый ныя 

пра ек ты. Ся род най больш 

пры яры тэт ных Пам пеа на-

зваў рэа лі за цыю пра ек та 

«Між мор'я», або «Іні цы я-

ты вы трох мо раў». Яго сут-

насць у аб' яд нан ні дзяр жаў 

ЕС, раз ме шча ных па між 

Ад ры я тыч ным, Бал тый скім 

і Чор ным мо ра мі.

«Мы пра па ну ем вы лу-

чыць да ад на го міль яр да 

до ла раў для фі нан са ван ня 

«Іні цы я ты вы трох мо раў» з 

тым, каб сты му ля ваць ін вес-

ты цыі пры ват на га сек та ра ў 

энер ге тыч ную сфе ру», — па-

абя цаў Пам пеа. Пры гэ тым 

ён за клі каў пад клю чыць да 

ўдзе лу ў пра ек це і Укра і ну.

НЕ ФАР МАТ 
АД ЗЯ ЛЕН СКА ГА

Ма быць, ні для ка го Мюн-

хен ская кан фе рэн цыя не 

бы ла та кой хва лю ю чай, як 

для Ула дзі мі ра Зя лен ска га. 

У ба вар скай ста лі цы ён вы-

сту паў упер шы ню, і ўва га да 

яго пра мо вы бы ла па вы ша-

ная. Па слу хаць прэ зі дэн та 

Укра і ны прый шлі дзе ю чыя 

і ад стаў ныя па лі ты кі. Жа да-

ю чых ака за ла ся так шмат, 

што для не ка то рых, якія 

спаз ні лі ся на па ча так пра-

мо вы, не ха пі ла мес цаў.

Вы ступ лен не Зя лен ска га 

бы ло не па доб нае на тыя, 

што пра маў ля лі ў Мюн хе не 

вы со ка па стаў ле ныя чы ноў-

ні кі. Яно, хут чэй, на гад ва ла 

звык лы для яго жанр ток-

шоу. Прэ зі дэнт прад ста-

віў не каль кі тэ зі саў, шмат 

жар та ваў, раз маў ляў з за-

лай. Усё свед чы ла аб тым, 

што «мюн хен скі фар мат» 

прый шоў ся яму па ду шы. 

Аў ды то рыя, зрэш ты, так-

са ма атры ма ла за да валь-

нен не ад жар таў Зя лен ска-

га. Але ка заў ён шмат і аб 

сур' ёз ным. На пы тан не аб 

ім піч мен це Трам па Зя лен-

скі за ўва жыў: «Ка лі я быў 

ак цё рам, я вель мі ха цеў 

атры маць «Ос кар» і стаць 

па пу ляр ным у ЗША. І ця пер 

я па пу ляр ны ў ЗША, але я 

гэ та га не жа даў!»

«Я ра ды, што ўда ло ся 

зла дзіць са праўд ныя дэ-

ба ты. Ме на ві та гэ та га мы 

і ха це лі», — пад су ма ваў 

стар шы ня Мюн хен скай кан-

фе рэн цыі Воль фганг Ішын-

гер. Тэ ма бяс пе кі пра гу ча ла 

ў Гер ма ніі і на гэ тым тыд ні. 

Праў да, на жаль, у кры ва-

вым кан тэкс це. Дня мі ў вы ні-

ку страль бы ў Ха наў за гі ну лі 

11 ча ла век. Канц лер Гер ма-

ніі Ан ге ла Мер кель за яві ла, 

што, хут чэй за ўсё, га вор ка 

ідзе пра на пад, які меў пра-

ва эк стрэ місц кі ха рак тар.

За хар БУ РАК.

У ПО ШУ КАХ ЗА ХА ДУУ ПО ШУ КАХ ЗА ХА ДУ
Чым ад зна чы ла ся Мюн хен ская кан фе рэн цыя?Чым ад зна чы ла ся Мюн хен ская кан фе рэн цыя?

На пры кан цы мі ну ла га тыд ня ў Гер ма ніі прай шла 

56-я што га до вая Мюн хен ская кан фе рэн цыя 

па бяс пе цы. Сё ле та на фо рум з'е ха лі ся ка ля 

800 удзель ні каў — па лі ты каў, прад стаў ні коў 

дзе ла вых і на ву ко вых ко лаў, а так са ма 

пра ва аба рон чых ар га ні за цый з уся го све ту. 

Ся род іх — 35 кі раў ні коў дзяр жаў і ўра даў, амаль 

100 мі ніст раў за меж ных спраў і аба ро ны. 

Што год ад Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе цы 

ча ка юць ней кай сен са цыі ці хо ць бы інт ры гі. 

І на гэ ты раз ча кан ні не пад ма ну лі. Удзель ні кам 

кан фе рэн цыі пра па на ва лі прай сці гла баль ны 

квэст. Яго ўмо вы та кія: ЗША і Еў ро пе па гра жае 

«без за ход насць» і трэ ба не ад клад на пра ду хі ліць 

яе рас паў сюджан не. Што азна чае гэ ты тэр мін 

і як з ім жыць?

 У тэ му
Бе ла русь ні ко лі не бу дзе сяб ра ваць з кімсь ці за кошт 

ка гось ці. Пра гэ та мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула-

дзі мір Ма кей за явіў «Известиям» пад час свай го ўдзе лу ў 

Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе цы. «Мы хо чам нар-

маль ныя, доб рыя ад но сі ны з усі мі на шы мі парт нё ра мі. 

На ту раль на, з су се дзя мі яны аб' ек тыў на бу дуць больш 

бліз кі мі», — за ўва жыў мі ністр. Ула дзі мір Ма кей пры няў 

удзел у круг лым ста ле для ін вес та раў вы со ка га ўзроў ню, 

ар га ні за ва ным цэнт рам «Agora Strategy Group», па ве да-

мі лі ў прэс-служ бе МЗС. Пад час ме ра пры ем ства, на якім 

пры сут ні ча ла больш за 20 прад стаў ні коў най буй ней шых 

між на род ных і гер ман скіх ін вес ты цый ных фон даў, кі раў-

нік бе ла рус ка га знеш не па лі тыч на га ве дам ства прад ста-

віў эка на міч ны па тэн цы ял Бе ла ру сі і маг чы мас ці для 

ін вес та ван ня ў на шу кра і ну.

ООО «Фрондера» 
извещает о проведении 

открытого аукциона по продаже 
имущества коммунального 

производственного дочернего 
унитарного предприятия 

«МОЛОДЕЧНОСТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ»

Лот Наименование
Местона-
хожде-

ние

Началь-
ная цена 
без НДС, 

бел. руб.

Зада-
ток, 

бел. 
руб.

Шаг 

аукциона 

без 
НДС, 

бел. руб.

1

Лесопильный цех, инв. 

№ 630/С-46871, 647,0 кв. м.

Одноэтажный металли-
ческий деревообрабаты-
вающий цех, инв. № 630/
С-50950, 229,0 кв. м.

Одноэтажное сборно-
щитовое здание слесарной 
мастерской, инв. № 630/С-
50949 129,3 кв. м.

Навес инв. №630/С-
79757, 13,0 кв. м.

Устройство для хранения 
опил.

Нестанд. оборуд. (электро-
тельфер) (инв. № 899)

Минская 
обл., 

г. Моло-
дечно, 

ул. Сухая, 
73

63 376,00 6337,60 3168,80

В отношении вышеуказанного имущества проводятся третьи повторные 
торги (цена снижена на 20 %). Окончание приема заявлений в 18.00 
09.03.2020

Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда» № 198 
от 17.10.2019, № 9 (29123) от 16.01.2020

Вышеуказанный лот расположен на неделимом земельном участке с 
кадастровым номером 623850100001002237. Площадь – 7,4724 га. Це-
левое назначение – земельный участок для размещения объектов обра-
батывающей промышленности – для содержания и использования базы 
производственного участка. Право постоянного пользования. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды 
ограничений (обременений) прав в отношении недвижимого имущества: 
находящегося в санитарно-защитных полосах водоводов – охранная 
зона водопровода, площадь 0,3374 га; находящегося в охранных зонах 
линий электропередачи – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 В, 
площадь 0,0062 га, охранная зона подземных ЛЭП напряжением до 1000 В, 
площадь 0,3374 га; находящегося в охранных зонах магистральных 
трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных инженерных 
сооружений – охранная зона тепловых сетей, площадь 0,3374 га; в связи 
с обслуживанием линий электропередачи, трубопроводов и иных инже-
нерных сооружений – охранная зона канализационных коллекторов, 
площадь 0,3374 га

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано един-
ственным участником, либо единственный участник явился для участия 
в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной 
цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покуп-
ку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта 
(Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со 
дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится 
в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Ор-
ганизатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение 
открытого аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на 
сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней 
со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены предмета 
торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 
аукциона

Аукцион состоится 10.03.2020 в 12.00 (регистрация участников 

с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся 
на сайте https://orgtorg.by/info/. 
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с 
BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО 
«Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – 
ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 
по продаже имущества КУП «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Лот 
№__), проводимом __.__.2019 г.»
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, 
вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей на-
чальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аук-
циона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Шишонок Андрей Нико-
лаевич, тел. 8 (029) 703 25 71.
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону 
+375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о про-
ведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не 
позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)»

Организа-

тор 

аукциона 

ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 

• e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 

Коммунальное производственное дочернее унитарное 

предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ» 

 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

Местный фонд развития территорий 

Быховского района сообщает о своей дальнейшей 
деятельности

Количество учредителей фонда – 2 человека (Мельников Роман Ва-
лерьевич, Дудиков Евгений Михайлович). Стоимость имущества фонда, 
переданного учредителями фонда, – 2700 руб. 00 коп.

Поступления от проводимых в соответствии с уставом фонда меро-
приятий – 24 881 руб. 59 коп. Доходы, полученные от осуществляемой 
в соответствии с уставом фонда предпринимательской деятельности – 

13 681 руб. 10 коп. Иные не запрещенные законодательством Республики 
Беларусь поступления – 1293 руб. 78 коп. Расходы, понесенные фондом 
на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе, – 17 284 руб. 
69 коп. Унитарные предприятия, хозяйственные общества, созданные 
фондом для осуществления предпринимательской деятельности, в том 
числе участие фонда в таких юридических лицах – нет. 

УНП 790613341


