
ЛЮСТЭРКА4 9 красавіка 2020 г.

Пры бор ка i дэз ын фек цыя 

са ло наў аў то бу саў, тра-

лей бу саў i трам ва яў пра-

во дзiц ца з 22 га дзiн ве ча ра 

да 5 га дзiн ра нi цы — ка лi 

транс парт вяр та ец ца ў пар-

кi «Мiнск тран са» пас ля за-

кан чэн ня зме ны. У гэ ты час 

пра цi ра юць ся дзен нi, по руч-

нi, вок ны i дзве ры, плас ты ка-

выя эле мен ты абiў кi са ло на, 

свя цiль нi, пры бi ра юць бруд, 

ро бяць вiль гот ную пры бор-

ку пад ло гi i дэзын фек цыю. 

Акра мя гэ та га, дэз ын фек-

цыю транс пар ту пра вод зяць 

на стан цы ях у абе дзен ны пе-

ра пы нак i ў час пе ра змен кi 

кi роў цаў (з 8.30 да 11.00 i з 

18.30 да 21.30).

У Мiн скiм мет ра па лi тэ не 

пры бi ра юць тэ ры то рыю, 

пры лег лую да ўва хо даў на 

стан цыi, пе ра хо ды i вес-

ты бю лi, плат фор мы, мар-

ша выя лес вi цы i ка лi до ры, 

служ бо ва-вы твор чыя, бы та-

выя i пад соб ныя па мяш кан-

нi. Пры гэ тым пе ры я дыч ная 

пры бор ка ажыц цяў ля ец-

ца па ме ры не аб ход нас цi, 

бя гу чая — з 8.00 да 20.00, 

а асноў ная (нач ная) — 

з 20.00 да 8.00.

Больш за тое, у мет ра-

па лi тэ не ад зна ча юць, што ў 

су вя зi з па гро зай рас паў сю-

джан ня ка ра на вi ру са прад-

пры ем ства ра зам з на мес нi-

кам га лоў на га дзяр жаў на га 

ўра ча Мiн ска рас пра ца ва ла 

но вы рэг ла мент пры бор кi i 

дэз ын фек цыi на стан цы ях i 

ў ру хо мым са ста ве мет ра-

па лi тэ на.

На прык лад, са нi тар ная 

пры бор ка i дэз ын фек цыя 

ва го наў мет ро, ка бi ны ма-

шы нiс та пра во дзiц ца кож ны 

раз, ка лi цяг нiк за яз джае ў 

дэ по на тэх нiч нае аб слу-

гоў ван не цi ка рот ка ча со вы 

ад стой. Пе рад гэ тым ажыц-

цяў ля ец ца знешняя мый ка 

са ста ваў. На стан цы ях жа 

мы юць i дэз ын фi цы ру юць 

дзвяр ныя руч кi, ка са выя 

зо ны, тур нi ке ты, по руч нi i 

ба люст ра ды эс ка ла та раў, 

лаў кi, лес вi цы i ка бi ны лiф-

тоў — усе тыя мес цы, да якiх 

мо жа да кра нуц ца па са жыр.

Акра мя та го, на пад ло зе 

ка ля кас аба зна ча ны мес цы, 

дзе па вi нен зна хо дзiц ца па-

са жыр у той мо мант, ка лi iн-

шы па са жыр на бы вае пра-

яз ныя да ку мен ты ў ка сi ра. 

У вес ты бю лях усiх стан цый 

устаноўлены бес кан такт ныя 

сэн сар ныя да за та ры з ан ты-

сеп ты кам, а ў ра бо чыя днi з 

9.00 да 10.00 мет ра па лi тэн 

ска ра цiў iн тэр ва лы ру ху цяг-

нi коў да дзвюх хвi лiн, каб не 

бы ло вя лi ка га на тоў пу па са-

жы раў.

Но выя рэг ла мен ты пры-

бор кi з'я вi лi ся i на прад пры-

ем стве «Гар ра маў та дар» i 

ў яго струк тур ных пад раз-

дзя лен нях. Срод кi дэз ын-

фек цыi вы ка рыс тоў ва юць 

на пры пын ках гра мад ска га 

транс пар ту, імі праціраюць 

лаў кі, парэнчы лес вiц, пра-

вод зяць вiль гот ную пры бор-

ку на лес вiч ных схо дах пад-

зем ных пе ра хо даў, у лiф тах 

i на пад' ём ных плат фор мах. 

На прык лад, парэнчы лес вiц 

на ву лi цах пра цi ра юць адзiн 

раз на су ткi, лiф ты i пад' ём-

ныя плат фор мы — два ра зы. 

Так са ма час цей па ча лi ра-

бiць дэз ын фек цыю ў гра мад-

скiх пры бi раль нях — не ме-

ней чым тры ра зы за су ткi.

У сваю чар гу, у Мiн скай 

га рад ской жыл лё вай гас-

па дар цы ад зна чы лi, што су-

пра цоў нi кi ЖЭУ су мес на з 

са нi тар ны мi служ ба мi так са-

ма па ча лi дэз ын фi цы ра ваць 

пад' ез ды жы лых да моў. Ця-

пер акра мя звы чай най убор-

кi кож ны дзень пра во дзiц ца 

дэз ын фек цыя як са мо га 

пад' ез да, так i ўва ход най гру-

пы — ад па вед ны мi срод ка мi 

апра цоў ва юць дзве ры, да-

ма фо ны, паш то выя скры нi, 

парэнчы, лiф ты.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.

Еў ро па не да мо вi ла ся аб пла не вы ра та ван ня
Еў раг ру па не здо ле ла 

ўзгад нiць па кет фi нан са вай 

да па мо гi кра i нам ЕС у су вя-

зi з пан дэ мi яй ка ра на вi ру са. 

Пас ля 16 га дзiн пе ра га во-

раў мi нiст ры фi нан саў ад-

кла лi пад пi сан не па гад нен ня. Ча ка ла ся, што Еў раг ру па 

да мо вiц ца аб вы дзя лен нi €540 млрд — най буй ней шая пра-

гра ма да па мо гi ў гiс то рыi ар га нi за цыi. У гэ ты па кет ува-

хо дзiць пра гра ма Еў ра ка мi сii аб' ёмам €100 млрд, с кi ра ва-

ная на аба ро ну ра бо чых мес цаў, пра гра ма Еў ра пей ска га 

iн вес ты цый на га бан ка аб' ёмам €200 млрд для пад трым кi 

бiз не су, а так са ма пра гра ма пад трым кi най больш ураз-

лi вых дзяр жаў праз Еў ра пей скi ста бi лi за цый ны ме ха нiзм 

аб' ёмам да €240 млрд. З за клi ка мi рас пра ца ваць но вы 

«план Мар ша ла» вы сту па ла ра ней кi раў нiк Еў ра пей скай 

ка мi сii Урсу ла фон дэр Ля ен. А кi раў нiк Еў раг руп пы Ма рыа 

Сэн тэ на за явiў, што эка но мi ка Еў ро пы пе ра жы вае са мую 

страш ную рэ цэ сiю за апош нiя 70 га доў.

Ула ды Кам бо джы ад мя нi лi 
свят ка ван не Но ва га го да

Ула ды Кам бо джы ад мя нi лi вы хад ныя — днi свят ка ван ня 

Ча у ла Чам Тхмея, кам ба джый ска га (кхмер ска га) Но ва га 

го да, з 13 да 16 кра са вi ка, каб стры маць рас паў сюдж ван-

не ка ра на вi рус най iн фек цыi. Пра гэ та га во рыц ца ў за яве, 

якую раз мяс цiў офiс прэм' е ра кра i ны ў Twitter. Мi нiс тэр ства 

пра цы i пра фе сiй на-тэх нiч-

най пад рых тоў кi абя рэ ў 

якас цi «кам пен са цыi» пяць 

дзён у го дзе, якiя аб вес цiць 

вы хад ны мi. Гэ та ад бу дзец-

ца, ка лi бу дуць атры ма ныя 

«дак лад ныя да ты ад ка ра-

леў ска га ўра да». У сi ту а цыi, 

якая скла ла ся, мiнп ра цы да да ло, што гра ма дзя не па вiн ны 

пра цяг ваць пра ца ваць «у звы чай ным рэ жы ме». Па сло вах 

прэм' е ра кра i ны Хун Се на, мер ка ван не яко га пры во дзiць 

га зе та Khmer Times, жы ха ры мо гуць свят ка ваць Но вы год 

до ма з сям' ёй, але за ба ро не на ад зна чаць свя та ў гра мад-

скiх мес цах i на вед ваць па га ды.

WhatsApp увёў но выя аб ме жа ван нi 
на пе ра сыл ку па ве дам лен няў

Ме сен джар WhatsApp, якi аб слу гоў вае больш за 

два мiль яр ды ка рыс таль нi каў па ўсiм све це, аб ме жа ваў 

маг чы масць пе ра сыл кi роз ных па ве дам лен няў. Пра гэ-

та га во рыц ца ў прэс-рэ лi зе кам па нii. Ра ней мож на бы ло 

пе ра сы лаць лю бое па ве дам лен не ў пяць ча таў ад на ча-

со ва. Ця пер па ве дам лен не, якое ўжо бы ло пе ра да дзе на 

пяць ра зоў або больш, маг чы ма пе ра слаць толь кi ад на му 

ча ла ве ку або гру пе за адзiн раз. Но вае аб ме жа ван не 

ўве дзе на для пра ду хi лен ня рас паў сюдж ван ня дэз ын фар-

ма цыi. Гэ та зроб ле на з тым, каб «WhatsApp i на да лей 

за ста ваў ся сэр вi сам для аса бiс тых зно сiн», пад крэс лi-

ва ец ца ў за яве кам па нii.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Кi раў нi кi струк тур ных пад раз дзя лен няў Мi нiс тэр ства 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi для пра фi лак ты кi рас-

паў сюдж ван ня ка ра на вi рус най iн фек цыi па ча лi пра во дзiць 

аса бiс ты пры ём гра ма дзян дыс тан цый на па тэ ле фо не. 

Звяр нуц ца да iх мож на па ну ма ры 8 (017) 200 19 00, згод-

на з гра фi кам пра вя дзен ня аса бiс тых пры ёмаў кож на га з 

азна ча ных спе цы я лiс таў. З гэ тай жа мэ тай па ча лi час цей 

пры бi раць пад' ез ды, менш аб сле да ваць ква тэ ры i клi каць 

схо ды, пi ша пар тал gkx.by.

Пры пы не ны пла на выя ра бо ты па аб сле да ван нi жыл лё ва-

га фон ду i пры бо раў улi ку, а так са ма склi кан не схо даў жы ха-

роў для аб мер ка ван ня ра бот па ка пi таль ным ра мон це. Да-

дат ко выя плат ныя ка му наль ныя па слу гi так са ма ча со ва не 

аказ ва юц ца. Вы клю чэн не — толь кi ава рый ныя вы пад кi.

Ча со ва не пра цу юць i агляд ныя ка мi сii, якiя вы яз джа юць 

на дом да са цы яль на не аба ро не ных ка тэ го рый гра ма дзян: 

iн ва лi даў, лю дзей, якiя пра жы ва юць асоб на, сем' яў, што 

зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным ста но вi шчы. Усе 

гэ тыя гру пы за ста юц ца пад кант ро лем, з iмi звяз ва юц ца 

па тэ ле фо не i ў эк стран ных вы пад ках на вед ва юць, але не 

ўсёй ка мi сi яй — гэ та ро бяць асоб ныя су пра цоў нi кi ка му-

наль най служ бы.

Iры на СI ДА РОК, фо та аў та ра.

ПРЫ БI РАЦ ЦА — ЧАС ЦЕЙ, ПРЫ БI РАЦ ЦА — ЧАС ЦЕЙ, 
ЗБI РАЦ ЦА — РА ДЗЕЙЗБI РАЦ ЦА — РА ДЗЕЙ

ЧЫС ТАЯ РА БО ТАЧЫС ТАЯ РА БО ТА
Як у Мiн ску пра вод зяць дэз ын фек цыю 
гра мад ска га транс пар ту i пад' ез даў

Годовой баланс 
общества с ограниченной ответственностью 

«Альфа-Брокер» за 2019 год
220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, помещение 1623, тел. 352-24-17

www. alphabroker.by
тысячи рублей

АКТИВ
Код 

строки

На 
31 декабря 

2019 г.

На 
31 декабря 

2018 г.

1 2 3 4

I. Долгосрочные активы

Основные средства 110 64 2

Нематериальные активы 120

Итого по разделу I 190 64 2

II. Краткосрочные активы

Запасы 210 3 3

в т. ч. материалы 211 3 3

Расходы будущих периодов 230

Краткосрочная дебиторская задолжность 250 22 8

Денежные средства и их эквиваленты 270 73 99

Итого по разделу II 290 98 110

БАЛАНС 300 162 112

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Код 

строки

На 
31 декабря 

2019 г.

На 
31 декабря 

2018 г.

1 2 3 4

III. Собственный капитал 

Уставный капитал 410 34 34

Добавочный капитал 450 5 5

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

460 32 45

Итого по разделу III 490 71 84

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы 510 43

Итого по разделу IV 590 43

V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы 610 11

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 37 28

в т. ч. 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 1 1

по налогам и сборам 633 3 5

по социальному страхованию и обеспечению 634 2 2

по оплате труда 635 3 4

собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 24 16

прочим кредиторам 638 4

Итого по разделу V 690 48 28

БАЛАНС 700 162 112

Отчет о прибылях и убытках 
общества с ограниченной ответственностью 

«Альфа-Брокер» за 2019 год
Наименование показателей

Код 
строки

За 
2019 год

За 
2018 год

1 2 3 4

Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

010 223 308

Валовая прибыль 030 223 308

Управленческие расходы 040 (171) (159)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050)

060 52 149

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (6) (8)

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (±060+070-080)

090 46 141

Доходы по инвестиционной деятельности 100 1 1

в т. ч. проценты к получению 103 1 1

прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104

Доходы по финансовой деятельности 120 4 10

В том числе: курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

121 4 10

прочие доходы по финансовой деятельности 122

Расходы по финансовой деятельности 130 (11) (7)

в т. ч. проценты к уплате 131 (3)

В том числе: курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

132 (8) (7)

прочие расходы по финансовой деятельности 133

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности (100-110+120-130)

140 (6) 4

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±140)

150 40 145

Налог на прибыль 160 (8) (27)

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

190

Прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода) 

200

Чистая прибыль (убыток) 
(±150-160±170±180-190-200)

210 32 118

Совокупная прибыль (убыток) 
(±210±220±230)

240 32 118

В 2019 году компания сотрудничала с аудитором – индивидуаль-
ным предпринимателем Исакович Ириной Семеновной. Юридический 
адрес: 220117, г. Минск, пр. Любимова, д. 33, кв. 148, УНП 190524134 
от 18.03.2004 г., р/с BY03TECN30139017700060000000 в ЦБУ № 1 
ОАО «Технобанк», г. Минск, БИК TECNBY22.

Свидетельство о государственной регистрации от 18.03.2004 г. 
№ 190524134 выдано Минским горисполкомом. 

Аудиторское заключение от 12.02.2020 г.: годовая бухгалтерская 
отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финан-
совое положение Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-
Брокер» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты 
его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе 
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Уважаемые акционеры 

Могилевского ОАО «Галантерея»!
06.04.2020 общим собранием акционеров 

Могилевского ОАО «Галантерея» 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
Согласно ст. 78 Закона «О хозяйственных обществах» акционеры, 

голосовавшие против принятия решения о реорганизации, а также 
акционеры, которые не были надлежащим образом извещены о про-
ведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое 
решение, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций.

Решением общего собрания акционеров от 06.04.2020 утверждена 
цена выкупа акций по требованию акционеров в размере 2 рублей за 
одну простую (обыкновенную) акцию.

Вы вправе направить письменное требование о выкупе акций в 
срок не позднее 04.06.2020 г.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать ФИО 
(наименование); место жительства (место нахождения); контактный 
телефон; количество акций, которые требует выкупить акционер; под-
пись акционера; дату требования. Требование о выкупе акций направ-
ляется по адресу: г. Могилев, ул. Калужская, 33.

Дополнительная информация по телефону + 375 29 369 49 73.

УНП 700099463

Ка ра на вi рус вель мi паў плы ваў на на ша звы чай нае 

жыц цё, звыч кi i ўнёс пэў ныя ка рэк цi роў кi ў ра бо ту 

са мых роз ных струк тур. Мы ж да ве да лi ся, як змя-

нiў ся рэг ла мент пры бор кi ў ста лiч ным гра мад скiм 

транс пар це i пад' ез дах жы лых да моў.
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