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Но вым лi да рам бры тан скiх лей ба рыс таў 
стаў Кiр Стар мер

Ня гле дзя чы на пан дэ мiю, 

па лi тыч нае жыц цё ў Вя лi ка-

бры та нii не спы нi ла ся. Дня мi 

но вым лi да рам га лоў най апа зi-

цый най пар тыi, лей ба рысц кай, 

стаў 57-га до вы еў ра ап ты мiст. 

Бы лы ад ва кат-пра ва аба рон ца, а за тым кi раў нiк Ка ра леў-

скай пра ку рор скай служ бы, сэр Кiр Стар мер змя нiў на 

ча ле пар тыi Джэ рэ мi Кор бi на — ча ла ве ка, яко га вель мi 

шмат хто ў Бры та нii лi чыць ад ным з га лоў ных су аў та раў 

брэк сi ту. Стар мер за явiў, што ўсту пае ў па са ду ў вель-

мi не звы чай ныя ча сы, але гэ та для яго вы со кi го нар i 

ад каз насць. Ён за пэў нiў, што пар ла менц кая апа зi цыя i 

ў ця пе раш нiх ня прос тых умо вах бу дзе вы кон ваць сваю 

ро лю. «Ка лi мы ўба чым па мыл кi i пра маш кi ўра да, мы 

за клi чам яго да ад каз нас цi», — за явiў Стар мер.

За год ба ёў у ра ё не Тры па лi за гi ну ла 
больш за 4,3 ты ся чы ча ла век

Пра гэ та па ве да мiў на вi на вы пар тал Afrigatenews са 

спа сыл кай на звест кi На цы я наль на га ка мi тэ та па пра вах 

ча ла ве ка. «У су тык нен нях за Тры па лi за год за гi ну ла 

4387 ча ла век, у тым лi ку 506 гра ма дзян скiх асоб, ра-

нен нi атры ма ла 12 753 ча ла ве кi, у тым лi ку 800 мiр ных 

жы ха роў», — ад зна ча ец ца ў дак ла дзе. Ся род ах вяр — 

41 ме ды цын скi ра бот нiк, 64 жан чы ны i 81 дзi ця. Агуль-

ная коль касць пе ра ме шча ных асоб у вы нi ку ўзбро е на га 

кан флiк ту па мiж сi ла мi Ура да на цы я наль най зго ды, якi 

кант ра люе га лоў ны го рад Лi вii, i Лi вiй скай на цы я наль-

най ар мi яй фельд мар ша ла Ха лi фы Хаф та ра да сяг ну ла 

342 ты ся чы. Боль шасць з iх — дзе цi, жан чы ны, хво рыя, 

iн ва лi ды i па жы лыя лю дзi, якiя, ад зна ча юць пра ва аба-

рон цы, з'яў ля юц ца «най больш ураз лi вы мi ўзрос та вы мi 

i са цы яль ны мi гру па мi».

Ча ра па хi да па ма га юць раз га даць та ям нi цы 
тра пiч ных цык ло наў

Тра пiч ныя цык ло ны рэ гу-

ляр на спус та ша юць бе раг 

Рэ юнь ё на i iн шых аст ра воў у 

Iн дый скiм акi я не. Каб лепш 

зра зу мець, як яны фар мi ру-

юц ца i як дак лад ней праг на-

за ваць iх па во дзi ны, не каль кi дзяр жаў аб' яд на лi на ма-

ган нi ў рам ках да след ча га пра ек та ReNovRisk-Cyclones. 

Гэ та не ар ды нар ны да след чы пра ект з цэ ла га шэ ра гу 

пры чын. Ад на з iх — вы ка ры стан не мар скiх жы вёл для 

атры ман ня iн фар ма цыi. У рам ках пра ек та ReNovRisk-

Cyclones у Iн дый скi акi ян вы пус цi лi ўжо ка ля дзе ся цi 

ча ра пах з на ву ко вым аб ста ля ван нем. Спра ва ў тым, 

што сваю сi лу тра пiч ныя цык ло ны на бi ра юць у мо ры. 

Ча ра па хi збi ра юць звест кi аб тэм пе ра ту ры на глы бi нi. 

Гэ та да па мо жа на ву коў цам з RenovRisk на ла дзiць пра-

гра мы больш дак лад на га праг на за ван ня фар мi ра ван ня 

цык ло наў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Информация
об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Группа компаний «Полесьежилстрой»

1. Информация о дивидендах и акциях: 

Показатель
Единица 

измерения

За
 отчетный 

период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 12 8

в том числе: юридических лиц лиц 1 1

доля государства лиц - -

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц - -

в том числе: физических лиц лиц 11 7

из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 1 1

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

1660,00 1471,00

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

1300,00 1663,00

Дивиденды, приходящиеся 
на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги)

рублей 0,8300 1,471

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) 
акцию (включая налоги)

рублей 0,6500 1,663

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год

2018 (4 квартал); 
(1–3 кварталы 2019,)

Дата (даты) принятия решений 
о выплате дивидендов

число, 
месяц, год

24.01.2019; 
29.04.2019; 
18.11.2019

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 

месяц, год

25.01.2019 –
01.04.2019; 

29.04.2019 г.–
06.06.2019 г. 
09.08.2019 – 
09.11.2019 

18.11.2019 –
18.03.2020

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 6,2525 6,9270

2. Отдельные финансовые результаты деятельности:

Показатель
Единица 

измерения

За 
отчетный 
период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

тысяч 
рублей

4972,00 3104,00

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, 
услуг, управленческие расходы; 
расходы на реализацию

тысяч 
рублей

705,00 465,00

Прибыль (убыток) 
до налогообложения – всего 
(Прибыль (убыток) отчетного периода)

тысяч 
рублей

7894,00 3211,00

в том числе: 
прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч 
рублей

4259,00 2635,00

прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности

тысяч 
рублей

2265,00 396,00

прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

тысяч 
рублей

1370,00 180,00

Налог на прибыль
тысяч 

рублей
1444,00 673,00

Чистая прибыль (убыток)
тысяч 

рублей
6450,00 2538,00

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

тысяч 
рублей

1290,00 4221,00

3. Среднесписочная численность работающих (человек): 15.
4. Основные виды продукции или виды деятельности: услуги застройщика.
5. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 
утвержден годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 12.03.2020 г.
Дата подготовки аудиторского заключение по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 09.03.2020 г.
Период, за который проводился аудит: 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
Аудиторская организация: индивидуальный предприниматель Ульчик Вале-
рий Константинович. 
Место жительства: место жительства: Брестская область, Жабинковский 
район, д. Бусни, ул. Колхозная, дом 54. 
Зарегистрирован: 01.08.2013 за № 290244551.
Аудиторское мнение: индивидуальная бухгалтерская отчетность открытого 
акционерного общества «Группа компаний «Полесьежилстрой», подготовлен-
ная в соответствии с законодательством Республики Беларусь, достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого 
акционерного общества «Группа компаний «Полесьежилстрой» на 31 декабря 
2019 года, а также финансовые результаты деятельности и изменения фи-
нансового положения открытого акционерного общества «Группа компаний 
«Полесьежилстрой» за год, закончившийся на указанную дату.
 6. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения: регламент работы с реестром владельцев ц. б. 
и положение об учете аффилированных лиц, утвержденные внеочередным 
общим собранием акционеров (прот. № 61 от 20.06.2019 г.).
7. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет: -

УНП 291082287

IН ТЭР НЭТ-ПА КУП КI 
НА БI РА ЮЦЬ АБА РО ТЫ

У на шай кра i не быў адзiн з са мых вы со кiх 
ся рэд нiх чэ каў на рас про да жы ан лайн-шо пiн гу

Дня мi мiж на род ная сiс тэ ма раз лi каў WebMoney 

Transfer пра ана лi за ва ла тра ты ка рыс таль нi каў, якiя 

ўзя лi ўдзел у аў кцы ён най куп лi ў го нар дзе ся цi год-

дзя AliExpress.

Гэ ты рас про даж пра хо дзiў пяць дзён, з 27 са ка вi ка да 

1 кра са вi ка. Дык вось, WebMoney пры ма ец ца да апла ты на 

AliExpress больш чым у 100 кра i нах све ту. У пер шую га дзi ну 

зна ка вай куп лi быў за фiк са ва ны пя цi ра зо вы рост аба ро ту, а 

коль касць па куп нi коў па вя лi чы ла ся ў два ра зы. Рост па куп-

нiц кай цi ка вас цi, акра мя тра ды цый ных знi жак, мо жа быць 

звя за ны з за явай кi тай скай ганд лё вай пля цоў кi аб тым, што 

ўжо больш за 95 % пра даў цоў гэ тай кам па нii ад на вi лi ра бо ту. 

Акра мя та го, у пе ры яд ка ран цi ну ў су сед нiх кра i нах у част кi 

ка рыс таль нi каў з'я вi ла ся больш ча су на ан лайн-шо пiнг.

У на шай кра i не па куп нiк, якi аб раў WebMoney ў якас цi 

спо са бу апла ты, здзейс нiў у ся рэд нiм чатыры за ка зы з чэ-

кам 27 BYN (10,6 до ла раў). Пры гэ тым ка ля 37 % за ка заў 

прый шло ся на Мiнск.

Ся род кра iн СНД адзiн з са мых вы со кiх ся рэд нiх чэ каў 

за фiк са ва ны ў Ра сii — 11,6 до ла ра (9 за ка заў на ча ла ве ка) 

i ў Азер бай джа не — 11,1 до ла ра пры коль кас цi за ка заў на 

ча ла ве ка 1,5. Адзiн з са мых нiз кiх ся рэд нiх чэ каў у Мал до-

ве — 3,1 до ла ра (восем за ка заў на ад на го па куп нi ка).

Тра ды цый на ўсё больш клi ен таў вы бi ра юць та ва ры ан лайн 

са сва iх тэ ле фо наў i план шэ таў. Так, до ля iн тэр нэт-куп ляў з 

ма бiль ных пры лад скла ла 63 %, з iх 41,7 % прый шло ся на 

Android, a 21,3 % — на пры ла ды пад кi ра ван нем iOS, ад зна ча-

юць рас пра цоў шчы кi гэ тай мiж на род най сiс тэ мы раз лi каў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Гро шыГро шы

Са ма лёт Дэ лi — Мiнск пры вёз ка ля 100 па са жы раў. 

Ся род iх — жы ха ры Бе ла ру сi, Ра сii, Укра i ны i Та-

джы кi ста на.

Як на пя рэ дад нi па ве да мiў па сол Ра сii ў Бе ла ру сi Дзмiт-

рый Ме зен цаў iн фар ма цый на му агенц тву «РИА Новости», 

спец рэйс ар га нi за ва ны ва ўза е ма дзе ян нi па соль ствам Ра сii 

ў Бе ла ру сi, бан кам ВТБ, Мi нiс тэр ствам за меж ных спраў 

Бе ла ру сi i кам па нi яй «Бел авiя».

«На бор це са ма лё та бу дзе ка ля 100 гра ма дзян, якiя, 

зна хо дзя чы ся ў ту рыс тыч най па езд цы, ка ман дзi роў цы, па 

аса бiс тых спра вах у Iн дыi, не змаг лi ска рыс тац ца ў свой час 

(для вы ле ту да до му. — «Зв».) ра сiй скi мi авiя рэй са мi ў су вя зi 

з пан дэ мi яй ка ра на вi ру са», — удак лад нiў па сол.

Вяр тан не су ай чын нi каў з Iн дыi — яшчэ адзiн прык лад 

уз год не ных дзе ян няў бе ла рус кiх i ра сiй скiх ве дам стваў i 

кам па нiй па эва ку а цыi.

«Та кiм чы нам, мы чар го вы раз па цвяр джа ем важ насць 

на ша га су пра цоў нiц тва i ра зу мен не та го, што мы адзi ныя, 

што мы «ў ад ной лод цы», што мы га то выя вес цi дыя лог i 

да маў ляц ца па роз ных пы тан нях. I са мае га лоў нае, гэ та для 

нас так са ма на го да яшчэ раз больш уваж лi ва па гля дзець, 

цi ўсё маг чы мае мы ро бiм ад но для ад на го, цi га то выя чуць 

за пы ты парт нё раў. I пры гэ тым не за бы ваць, што бя да, 

якая па сту ка ла ся да нас у дом, сы дзе, а ра зам мы па вiн ны 

ўма ца ваць на шы ад но сi ны — i мiж рэ гi я наль ныя, i мiж ве да-

мас ныя», — ад зна чыў Дзмiт рый Ме зен цаў.

Дып ла мат так са ма звяр нуў ува гу, што ў су вя зi з пан дэ-

мi яй ка ра на вi ру са ў Iн дыi фак тыч на за бла кi ра ва ны рух са 

шта та ў штат, на ват да брац ца ў аэ ра порт Дэ лi цяж ка.

Як па ве дам ляе па соль ства Бе ла ру сi ў Iн дыi, усе гра ма дзя-

не, якiя прад ста вi лi не аб ход ныя звест кi i за га дзя пры бы лi ў 

го рад Дэ лi, змаг лi вы ле цець у Рэс пуб лi ку Бе ла русь. Дып ла-

ма тыч нае ве дам ства бу дзе i да лей аказ ваць са дзей нi чан не 

бе ла ру сам па вы ез дзе са шта та Гаа ў Iн дыi, а так са ма з 

iн шых кра iн рэ гi ё на — Шры-Лан кi, Не па ла i Банг ла дэш.

Па ста не на 6 кра са вi ка (па iн фар ма цыi Бел ТА) да па мо га 

ў вяр тан нi на ра дзi му ака за на ўжо больш чым 6200 на шым 

су ай чын нi кам. У тым лi ку за двое су так — 4-5 кра са вi-

ка — са дзей нi чан не ака за на 172 гра ма дзя нам. Бе ла ру сы 

пра цяг ва лi вяр тац ца ў iн ды вi ду аль ным i ар га нi за ва ным 

па рад ку роз ны мi марш ру та мi — з Аў стрыi, Гер ма нii, Гру зii, 

Iн дыi, Iн да не зii, Ка на ды, Ка та ра, Мал до вы, Нi дэр лан даў, 

Поль шчы, ЗША, Тур цыi.

Сён ня, па iн фар ма цыi МЗС, пра пра цоў ва юц ца марш ру ты 

эва ку а цыi iн тэр на цы я наль най гру пы ту рыс таў з Сей шэль-

скiх аст ра воў, у тым лi ку 13 гра ма дзян Бе ла ру сi.

Па афi цый ных звест ках, раз ме шча ных на сай це Мi нiс-

тэр ства спор ту i ту рыз му, усе ар га нi за ва ныя тург ру пы, якiя 

на бы ва лi пу цёў кi праз фiр мы, вяр ну лi ся да моў.

«Па да ных ту ра пе ра та раў i ту ра ген таў, на сён ня бе-

ла рус кiх ар га нi за ва ных ту рыс таў за мя жой ня ма. Пэў ныя 

праб ле мы бы лi пры вяр тан нi апош нiх шасці ча ла век — ту-

рыс таў з Тай лан да, але яны ўчо ра ўжо вяр ну лi ся ў Мiнск», — 

рас ка за ла ды рэк тар Дэ парт амен та па ту рыз ме Iры на 

ВА РА НО ВIЧ 6 красавіка.

Над за бес пя чэн нем транс пар цi роў кi ту рыс таў, якiя ар га-

нi зоў ва лi свой ад па чы нак са ма стой на, пра цуе Мi нiс тэр ства 

за меж ных спраў су мес на з iн шы мi дзяр жаў ны мi ор га на мi. 

Iх дак лад ную коль касць на зваць скла да на.

На сай це МЗС раз ме шча на фор ма для за паў нен ня ты мi, 

хто мае па трэ бу ў да па мо зе для вяр тан ня на Ра дзi му.

Усе пры ез джыя ў аба вяз ко вым па рад ку на кi ра ва ныя на 

двух тыд нё вую са ма iза ля цыю.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ДОЎ ГАЯ ДА РО ГА ДА ДО МУ
Борт авiя кам па нii «Бел авiя» да ста вiў у Мiнск гра ма дзян, якiя за ста ва лi ся ў Iн дыi

У ве дам стве рас тлу ма чы лi, што 

пры зна хо джан нi ра бот нi каў у са ма-

iза ля цыi пас ля вяр тан ня са служ бо-

вай ка ман дзi роў кi (пры не маг чы мас цi 

вы ка нан ня iмi служ бо вых аба вяз каў), 

iм за хоў ва ец ца за ро бак у па ме ры не 

нi жэй за дзве тра цi ны та рыф най стаў кi 

(та рыф на га акла ду), служ бо ва га акла-

ду, ка лi iн шае не вы зна ча на ка лек тыў-

най да мо вай.

Так са ма па ста но вай Са ве та Мi-

нiст раў Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 

03.04.2020 г. № 194 «Аб служ бо вых 

ка ман дзi роў ках за мя жу» най маль-

нi кам да дзе на пра ва пра цяг ваць 

тэр мiн служ бо вай ка ман дзi роў кi ра-

бот нi кам, якiя ў ця пе раш нi мо мант 

не мо гуць вяр нуц ца ў Бе ла русь з 

кра i ны, дзе рэ гiст ру юц ца вы пад кi iн-

фек цыi, вы клi ка най ка ра на вi ру сам 

COVID-19, — да дня iх вяр тан ня на-

зад уключ на.

Пры гэ тым за ра бот нi кам за хоў-

ва ец ца мес ца ра бо ты (служ бы) i па-

кры ва юц ца вы дат кi пры служ бо вых 

ка ман дзi роў ках за мя жу (су тач ныя, па 

най ме жы ло га па мяш кан ня, па пра ез-

дзе i iн шыя).

Што да ты чыц ца зар пла ты пры пад-

аў жэн нi служ бо вай ка ман дзi роў кi, то 

яна за хоў ва ец ца ў па ме ры не нi жэй 

за дзве тра цi ны та рыф най стаў кi (та-

рыф на га акла ду), служ бо ва га акла ду, 

ка лi iн шае не вы зна ча на ка лек тыў най 

да мо вай.

Але ка лi пры пад аў жэн нi ка ман дзi-

роў кi ра бот нi ку бу дзе да дзе на да дат-

ко вае за дан не, то за iм за хоў ва ец ца 

зар пла та на пра ця гу пе ры я ду вы ка-

нан ня та ко га за дан ня, пры гэ тым яна 

па вiн на быць не нi жэй шая за ся рэд нi 

за ро бак, а так са ма па кры ва юц ца ка-

ман дзi ро вач ныя вы дат кi.

Гэ тыя нор мы рас паў сюдж ва юц ца 

так са ма на ва ен на слу жа чых, су пра цоў-

нi каў ва е нi за ва ных ар га нi за цый, якiя 

ма юць спе цы яль ныя зван нi, у тым лi ку 

на кi ра ва ных за мя жу на на ву чан не.

Свят ла на БУСЬ КО.

Па трэб на са ма iза ля цыя 
пас ля ка ман дзi роў кi?

У Мi нiс тэр стве пра цы i са цы яль най аба ро ны рас тлу ма чы лi, якую 

кам пен са цыю атры ма юць ра бот нi кi, якiя па пры быц цi ў Бе ла русь 

з за меж най ка ман дзi роў кi вы му ша ны зна хо дзiц ца ў са ма iза ля цыi. 

А так са ма рас ка за лi, якiя га ран тыi i кам пен са цыi пра ду гле джа ны 

для ра бот нi каў, што бы лi на кi ра ва ны ў ка ман дзi роў ку за мя жу 

i ця пер не мо гуць вяр нуц ца ў Бе ла русь з кра i ны, дзе рэ гiст ру юц ца 

вы пад кi iн фек цыi, вы клi ка най ка ра на вi ру сам COVID-19.

Пра цоў нае пра ваПра цоў нае пра ва


