
Якас ці пра дук цыі на Ня свіж скім за вод зе 
мед прэ па ра таў удзя ля ец ца асаб лі вая ўва га. 
Гэ тым зай ма ец ца ад дзел кант ро лю якас ці, 
ку ды ўва хо дзяць хі міч ная, мік ра бія ла гіч ная і 
фар ма ка ла гіч ная ла ба ра то рыі. Акра мя та го, 
дзей ні чае і вы пра ба валь ная ла ба ра то рыя. Ад-
дзел ажыц цяў ляе кант роль на ўсіх эта пах тэх-
на ла гіч на га пра цэ су вы твор час ці ін фу зій ных 
рас тво раў, у тым лі ку кант роль тэх на ла гіч най 
дыс цып лі ны, якас ці га то вых ле ка вых срод каў, 
умоў іх за хоў ван ня. Усе ла ба ра то рыі акрэ ды-
та ва ны, ма юць пра ва ра біць ана лі зы не толь кі 
для ся бе. Сю ды па сту па юць і за ка зы з ін шых 
ар га ні за цый на пэў ныя ві ды да сле да ван няў, 
якія пра вод зяць спе цы яль на пад рых та ва ныя 
спе цы я ліс ты, ёсць не аб ход ныя пры бо ры.

Што да ты чыц ца ў цэ лым аб ста ля ван ня, то 
яно ў доб рым ста не, бо яго кар пат лі ва аб слу-
гоў ва юць.

— Сё ле та пла ну ем за мя ніць прэс-фор мы 
для ма шын, якія куп ля ем толь кі ў вы твор цы — 
аме ры кан скай кам па ніі Weіler, — ка жа Ге на-
дзій Жы вень. — На огул пла на вая за ме на аб-
ста ля ван ня на но вае су час нае ідзе па ста ян на. 

У пла нах на гэ ты год — на быць яшчэ і ма шы ну 
па раз лі ве рас тво раў у па ке ты ПВХ.

На прад пры ем стве па ста ян на аб наў ля ец-
ца аў та ма біль ны парк, па коль кі па стаў ка пра-
дук цыі спа жыў цам ідзе сва ім транс пар там. 
А ця пер да транс пар ту прад' яў ля юц ца пэў ныя 
па тра ба ван ні. Умо вы да стаў кі па він ны ад па вя-
даць па ра мет рам за хоў ван ня срод каў. На за-
вод зе за клю ча юць да га во ры з ар га ні за цы я мі, 
якія пра вод зяць ва лі да цыю транс пар ту. Яна 
ро біц ца два ра зы на год — на лет ні і зі мо вы 
пе ры яды. Вы твор цам не аб ход на да ка заць, што 
ле ка выя срод кі зі мой не за мяр за юць, а ле-
там не пе ра гра ва юц ца. Прак тыч на кож ны 
год за вод за куп ляе ад ну-дзве ма шы ны. Гэ та 
ай чын ныя МА Зы, за меж ныя аў та ма бі лі. Яны 
асна шча ны тэр ма ўста ноў ка мі, якія рэ гу лю юць 
тэм пе ра ту ру ўнут ры. На на быц цё транс пар ту 
тра цяц ца вя лі кія срод кі.

У асноў ным пра дук цыю па стаў ля юць на ай-
чын ны ры нак, част ко ва — у Ра сію. Шчыль на 
пра цу юць з Турк ме ні ста нам і Азер бай джа нам. 
Ін фу зій ныя рас тво ры — вель мі спе цы фіч ны 
ле ка вы сро дак, яны тан ныя: у асноў ным каш-

ту юць да ад на го до ла ра. І ва зіць іх на вя лі кія 
ад лег лас ці эка на міч на не мэ та згод на: вя лі кія 
транс парт ныя вы дат кі. Ней кі час пра дук цыю 
экс пар та ва лі ва Уз бе кі стан, Ка зах стан. Ця пер 
та кая на го да ад па ла, та му што гэ тыя кра і ны 
па бу да ва лі свае прад пры ем ствы.

Ня свіж ска му за во ду ме ды цын скіх прэ па ра таў 

сё ле та спаў ня ец ца 60 га доў. Юбі лей тут пла ну юць 

ад зна чыць во сен ню. Вя до ма ж, бу дуць і він ша ван ні, 

і ўзна га ро джан не най леп шых ра бот ні каў, ве тэ ра наў, якія 

ад да лі прад пры ем ству шмат га доў. Пры едуць на свя та 

і шмат лі кія ка ле гі, гос ці, каб па дзя ліць агуль ную ра дасць 

з ка лек ты вам прад пры ем ства.

А па чы на ла ся ўсё ў да лё кім 1960-м на ба зе 

Аль бян ска га спір та во га за во да, ство ра на га 

на па бу до вах, што на ле жа лі кня зям Ра дзі ві лам. 

Да 1992 го да тут вы пус ка лі кар ма вы ан ты бі ё тык 

хлор тэт ра цык лін (бія мі цын) для ве тэ ры на рыі, 

эка ла гіч на чыс тае ўгна ен не ры за тар фін, 

бія кан сер вант бія сіл і ле ка вы прэ па рат Ба ліз-2. 

У 1992-м бы ло пра ве дзе на тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не і 

ство ра на вы твор часць па вы пус ку са ля вых рас тво раў.
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Кро чыць у на гу 
з су свет ны мі вы твор ца мі

У 2016 го дзе ды рэк та рам за во да пры зна-
чы лі Ге на дзія Жы ве ня. Ге на дзій Адоль фа віч, 
мож на ска заць, свой, ту тэй шы. На ра дзіў ся ў 
па сёл ку Сноў Ня свіж ска га ра ё на. Як ка жуць, 
дзе на ра дзіў ся, там і зга дзіў ся. Ён узяў усё 
най леп шае ад сва іх па пя рэд ні каў, якія ра ней 
кі ра ва лі за во дам, за ха ваў на быт кі і пры мно жыў 
іх. І, вя до ма, пры ўнёс у ра бо ту но выя ідэі, на-
пра цоў кі. У вы ні ку знач на па леп шы лі ся па каз-
чы кі фі нан са ва-эка на міч най дзей нас ці.

— На сён няш ні дзень наш за вод з'яў ля ец-
ца лі да рам па вы пус ку ін фу зій ных рас тво раў у 
Бе ла ру сі. У асар ты мен це іх больш за 37 най-
мен няў, а з улі кам да зі роў кі фор маў вы пус ку 
коль касць ві даў пра дук цыі пе ра вы шае 105. Да 
та го ж мы пра цу ем з не каль кі мі вя до мы мі ў 
све це кам па ні я мі па балк-пра дук це, у пе ра-
кла дзе з анг лій скай мо вы — не рас фа са ва ным 
га то вым пра дук це. Інакш ка жу чы, сю ды да-
стаў ля ем таб лет кі, упа коў ва ем іх, пра во дзім 
кант роль якас ці і за пус ка ем на ры нак. Та кіх 
пра дук таў ужо ёсць не каль кі, і ў гэ тым кі рун ку 
ру ха ем ся да лей. Што да ты чыц ца ін фу зій ных 
рас тво раў, то ў нас асвое ны ўвесь іх спектр, 
які вы пус ка юць су свет ныя фар ма цэў тыч ныя 
кам па ніі. На за вод зе ства ра юц ца і но выя іна-
ва цый ныя рас тво ры. Свай го на ву ко ва га пад-
раз дзя лен ня ў нас ня ма, але ў склад на ша га 
хол дын гу ўва хо дзіць Рэс пуб лі кан скае ўні тар нае 
прад пры ем ства «На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 
ЛОЦІОС». Тут пра цу юць тэ а рэ ты кі-рас пра цоў-
шчы кі, а мы, прак ты кі, ука ра ня ем рас пра цоў кі 
ў вы твор часць. У рас пра цоў цы і іна ва цый ны 
пра дукт, уклю ча ны ў Рэс пуб лі кан скую пра гра-
му раз віц ця фар ма цэў тыч най га лі ны, — рас-
ка заў ды рэк тар.

Ак тыў нае раз віц цё фар ма цэў тыч най пра-
мыс ло вас ці ў XXІ ста год дзі пры му шае вы твор-
цаў уваж лі ва са чыць за апош ні мі тэн дэн цы я мі 
ў га лі не, ука ра няць най ноў шыя тэх на ло гіі, вы-
ка рыс тоў ваць су час нае аб ста ля ван не. Та му 
пра цэс ма дэр ні за цыі аса біс тай вы твор час ці 
на за вод зе — гэ та бес пе ра пын ны пра цэс. 
У пры ват нас ці, у 2008 го дзе тут рэа лі за ва ны 
пра ект па ства рэн ні лі ніі вы твор час ці ін фу зій-
ных рас тво раў па тэх на ло гіі BFS (вы дзьму ван-
не — на паў нен не — за пай ван не), які да зво ліў 
па шы рыць асар ты мент. Но вы цэх па бу да ва ны 
і асна шча ны су час ным аб ста ля ван нем вя до-
мых вы твор цаў з Гер ма ніі, Іта ліі, Злу ча ных 
Шта таў Аме ры кі. Гэ та та кія пры зна ныя лі да-
ры на рын ку аб ста ля ван ня для фар ма цэў-
тыч най пра мыс ло вас ці, як Weіler, Pharmatec, 
Fedegarі Group.

У 2014-м на прад пры ем стве ство ра ны ўчас-
так па вы пус ку ін фу зій ных рас тво раў у па лі мер-
ных кан тэй не рах. У 2016-м ма дэр ні за ва на лі нія 
па раз лі ве ін фу зій ных рас тво раў у шкля ныя 
бу тэль кі. Усе ўчаст кі па вы твор час ці ле ка вых 
срод каў ад па вя да юць па тра ба ван ням «На леж-
най вы твор чай прак ты кі» (GMP).

У 2019-м па чаў дзей ні чаць склад сы ра ві ны 
і ма тэ ры я лаў, які ад па вя дае ўсім не аб ход ным 
па тра ба ван ням і атэс та ва ны. Хут ка на за вод зе 
бу дзе ўве дзе на ў экс плу а та цыю но вая мік ра-
бія ла гіч ная ла ба ра то рыя. Па ча ла ся так са ма 
ма дэр ні за цыя хі міч най ла ба ра то рыі. У пла-
нах — да кан ца го да за пра ек та ваць фар ма ка-
ла гіч ную ла ба ра то рыю. Ця пер яна зна хо дзіц ца 
ў ста рым бу дын ку. Та му на прад пры ем стве 
па куль не ад маў ля юц ца ад вы пра ба ван ня но-
вай пра дук цыі на дроб ных жы вё лах. Ця пер жа 
тэн дэн цыя ў све це та кая, што фар ма цэў тыч-
ная пра мыс ло васць пе ра хо дзіць на так зва ныя 
ЛАЛ-тэс ты.

Га ран туе 
«мяс цо вая кан сты ту цыя»

На сён няш ні дзень прак тыч на цал кам укам-
плек та ва ныя ўсе па са ды. Ёсць пэў ныя праб ле-
мы па спе цы фіч ных спе цы яль нас цях, та кіх як 
тэх но ла гі, хі мі кі. Але яны цал кам вы ра шаль-
ныя.

— У нас вя лі кая чар га на пра ца ўлад ка ван не 
ра бо чых. Мы вы му ша ны апош нім ча сам ад маў-
ляць лю дзям на за піс у чар гу, та му што гэ та 
не рэ аль на. Вы бі ра ем ра бо чых толь кі з дэ фі цыт-
най спе цы яль нас цю і з вы со кай ква лі фі ка цы яй. 
Іх на ву чан не пра во дзім са мі з вы да чай ад па-
вед ных сер ты фі ка таў. Тэх на ла гіч ны пер са нал 
па ста ян на па вы шае ква лі фі ка цыю. Імк нём ся 
не пра пус каць ні вод на га се мі на ра, ву чо бы, 
якія пра вод зяц ца па на шым про фі лі. Су свет-

ная фар ма цэў тыч ная га лі на ру ха ец ца 
на пе рад вя лі кі мі кро ка мі, і мы не мо жам 
да зво ліць са бе ад ста ваць, — ад зна чае 

Ге на дзій Адоль фа віч.

Пра дук цый насць пра цы, вя до ма ж, 

за ле жыць і ад тых умоў, у якіх пра цуе 

ча ла век, ад та го, як ён ад па чы вае. Гэ та 

доб ра ра зу ме юць кі раў ніц тва за во да і 

праф са юз. Шмат ува гі яны ўдзя ля юць 

бы та вым пы тан ням. На ба лан се прад-

пры ем ства два ін тэр на ты. У тым, што 

по бач, пра вя лі ма дэр ні за цыю, за мя ні лі 

пра вод ку, сан тэх ніч нае і ку хон нае аб-

ста ля ван не, дах, вок ны, уцяп лі лі сце ны 

бу дын ка. У пя ці па вяр хо вым ін тэр на це, 

што ў го ра дзе, улад ка ва лі кух ні, па-

кой для суш кі бя ліз ны. Ця пер мя ня юць 

ка му ні ка цыі. Так што ёсць дзе жыць 

тым, хто не мае ва ўлас нас ці ква тэ ры. 

Сю ды ж за ся ля юць і ма ла дых спе цы я-

ліс таў. Гэ та да па ма гае за ма цоў ваць іх 

на за вод зе пас ля аба вяз ко ва га тэр мі ну 

ад пра цоў кі. За пяць га доў у ка лек тыў 

прый шло ка ля 13 ма ла дых спе цы я ліс-

таў, а зволь ні ла ся дзесь ці два-тры, і то 

па ўваж лі вых ся мей ных пры чы нах. Ды 

і ў цэ лым ця ку часць кад раў мі ні маль-

ная. За да валь няе і зар пла та — ся рэд-

няя на прад пры ем стве за мі ну лы год 

1077 руб лёў, для ра ён на га га рад ка — 
ня дрэн на.

— У ар га ні за цыі дзей ні чае ка лек тыў ны да-
га вор. Ён пра ду гледж вае да дат ко выя, у па раў-
на нні з дзе ю чым за ка на даў ствам, па ла жэн ні аб 
умо вах пра цы і яе апла це, са цы яль ным і жыл-
лё ва-бы та вым за бес пя чэн ні ра бот ні каў, га ран-
тыі і кам пен са цыі, якія дае най маль нік. Знач ная 
ўва га ў «мяс цо вай кан сты ту цыі» ўдзя ля ец ца 
мо ла дзі. У пры ват нас ці, пры зго дзе ма ла до га 
спе цы я ліс та на пра цяг ра бо ты пас ля за кан чэн-
ня тэр мі ну раз мер ка ван ня, па прад стаў лен ні 
кі раў ні коў струк тур на га пад раз дзя лен ня, яго 
аклад па вя ліч ва ец ца на 10 %. Ма ці, якая вы-
хоў вае двух і больш дзя цей ва ўзрос це да 16 
га доў, па яе за яве што ме сяц да ец ца адзін сва-
бод ны ад ра бо ты дзень з апла тай у па ме ры 
50 % ба за вай ве лі чы ні, — кан ста туе стар шы ня 
пяр віч най праф са юз най ар га ні за цыі Ма ры-
на ЯРАШ.

Асоб ным раз дзе лам пра ду гле джа ны кам-
пен са цыі для ўсіх ка тэ го рый ра бот ні каў. 

За 2019 год са срод каў ар га ні за цыі на ака зан-
не ма тэ ры яль най да па мо гі ў су вя зі з цяж кім 
ма тэ ры яль ным ста но ві шчам вы дзе ле на 2295, 
на азда раў лен не — 44 400, на азда раў лен не 
да пра цоў на га ад па чын ку —131 947 руб лёў. 
Вы пла ты да юц ца жан чы нам, якім споў ні ла ся 
50 і 55 га доў, муж чы нам — пры да сяг нен ні 
60 га доў. Не за бы ва юць і ве тэ ра наў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, бы лых ра бот ні каў, а таксама 
пен сі я не раў. Ле тась ім ака за на да па мо га да 
Дня па жы лых лю дзей са срод каў ар га ні за цыі 
ў па ме ры 9129 руб лёў. Вы пла ты пры зна ча ны і 
тым, хто ўпер шы ню ўсту піў у шлюб, у ка го на-
ра дзі ла ся дзі ця. Баць кі атрым лі ва юць да па мо гу 
на пад рых тоў ку сва іх вы ха ван цаў да но ва га 
ву чэб на га го да і на дзя цей, якія ідуць у пер шы 
клас. Ма тэ ры яль ная да па мо га да ец ца так са ма 
ра бот ні кам, якія пра цяг лы час зна хо дзяц ца на 
ля чэн ні — 25 і больш ка лян дар ных дзён: яна 
скла дае тры ба за выя ве лі чы ні за кож ны пе ры яд 

хва ро бы. Асо бам, якія 

на бы ва юць пу цёў кі на 

са на тор на-ку рорт нае 

ля чэн не, да па мо га вы-

плач ва ец ца са срод каў 

най маль ні ка і праф са-

ю за.

Уся го ж на за вод-

зе пра цуе больш за 

400 су пра цоў ні каў, 

кож ны з якіх доб ра сум-

лен на вы кон вае свае 

аба вяз кі. Вя лі кі плюс, 

што на за вод ак тыў на 

бя руць мо ладзь. Гэ та 

да зва ляе аб наў ляць 

кад ра вы склад і ўно-

сіць све жыя ідэі.

Ды рэк тар цэ ніць 

кож на га су пра цоў ні ка, 

што з'яў ля ец ца га ран-

ты яй роск ві ту прад-

пры ем ства. Крэ да Ге-
на дзія Адоль фа ві ча — «Ня ма мя жы ўдас ка на-
лен ню» і «Заў сё ды ёсць ку ды ру хац ца да лей». 
Гэ тых прын цы паў ка лек тыў і пры трым лі ва ец ца, 
пра што свед чаць шмат лі кія ўзна га ро ды: гра-
ма ты, дып ло мы. У пры ват нас ці, у ліс та па дзе 
мі ну ла га го да ў Мін ску ад бы ла ся цы ры мо нія 
ўзна га ро джан ня лаў рэ а таў пер шай біз нес-прэ-
міі «Кі раў нік го да — 2019. Элі та на цы я наль най 
эка но мі кі». Лаў рэ а там біз нес-прэ міі ста ла і ад-
кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Ня свіж скі 
за вод ме ды цын скіх прэ па ра таў» у асо бе яго 
ды рэк та ра Ге на дзія Жы ве ня.

За вод так са ма ўла даль нік гран-пры кон-
кур су «Пра дукт го да — 2018» у на мі на цыі 
«Ме ды цын скія прэ па ра ты»: «За вы твор часць 
ле ка вых прэ па ра таў: стэ рыль ныя ін фу зій ныя 
і ін' ек цый ныя рас тво ры, рас тво ры для вон ка-
ва га пры мя нен ня». Прад пры ем ства тра пі ла ў 
лік пе ра мож цаў кон кур су Мін скай аб лас ной 
ар га ні за цыі гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі 
са юз жан чын» «Най леп шае прад пры ем ства 
для пра цу ю чай ма мы».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 
Алена ДАЎЖАНОК.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

УНП 200274520.

Та кое крэ да ды рэк та ра Ня свіж ска га за во да мед прэ па ра таў Ге на дзія Та кое крэ да ды рэк та ра Ня свіж ска га за во да мед прэ па ра таў Ге на дзія ЖЫ ВЕ НЯЖЫ ВЕ НЯ. . 
Гэ тых прын цы паў пры трым лі ва ец ца і ка лек тыўГэ тых прын цы паў пры трым лі ва ец ца і ка лек тыў

ЗАЎ СЁ ДЫ ЁСЦЬ ЗАЎ СЁ ДЫ ЁСЦЬ 
КУ ДЫ РУ ХАЦ ЦА ДА ЛЕЙКУ ДЫ РУ ХАЦ ЦА ДА ЛЕЙ

Ге надзій ЖЫ ВЕНЬ, 
ды рэк тар 

ААТ «Ня свіж скі 
за вод ме ды цын скіх 

прэ па ра таў».

Воль га КА СА ПА ЛІ КА ВА, на чаль нік участ ка пад рых тоў кі раз лі ву і стэ ры лі за цыі; Ан та ні на СУД НІК, 
Свят ла на ГА ЦІ ЛА — ма шы ніст кі рас фа со вач на-ўпа ко вач ных ма шын. Упа коў ка ле ка вых срод каў у шкля ных 

бу тэль ках, на да дзе ны мо мант «Со да нат» — для Рэс пуб лі кі Азер бай джан.

Вод пуск пра дук цыі са скла да сы ра ві ны і ма тэ ры я лаў.

Тац ця на ЮР КО 
і Але на УРУБ ЛЕЎ СКАЯ — 

ма шы ніс ты 
па мыц ці 

і ра мон це 
спец адзен ня.

Аляк сандр БЯ ЖОК, май стар участ ка 
га ма-ўста ноў кі. Ён кант ра люе 
пра цэс стэ ры лі за цыі аль бу мі ну 
з да па мо гай га ма-ўста ноў кі. 
Так са ма за вод вы раб ляе 
стэ ры лі за цыю бін тоў, 
кас ме тыч най сы ра ві ны, 
тэр ма ўса дач ных вы ра баў.

На чаль нік цэ ха 
ме ды цын скіх прэ па ра таў 
і ін шай пра дук цыі 
Зоя КУЗ НЯ ЦО ВА. 
На ўчаст ку во да пад рых тоў кі, 
дзе ад бы ва ец ца атры ман не ва ды 
вы чы шча най і ва ды для ін' ек цый, 
якія слу жаць для да лей ша га 
атры ман ня ле ка вых срод каў.

Кант роль і яшчэ раз кант роль

Анас та сія ЯС КЕ ВІЧ, мік ра бі ё лаг мік ра бія ла гіч най 
ла ба ра то рыі ад дзе ла якас ці пра во дзіць 

мік ра бія ла гіч ныя вы пра ба ван ні кант ро лю 
стэ рыль нас ці ле ка вых срод каў у ла мі нар ным бок се.

Люд мі ла ІГ НАТ ЧЫК зай ма ец ца па ка ван нем бу тэ лек 
для раз лі ву ле ка вых срод каў.

Свят ла на ШЫЦЬ КО — 
эка на міст па збы це.

Антикризисный управляющий ООО «МакБит» – 
ИП Залуцкая Анна Леонидовна (организатор торгов) извещает о 

проведении 16.03.2020 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, 

оф. 302, открытых торгов по продаже дебиторской задолженности ООО 

«МакБит»: DOOO «Prodexim»(Республика Сербия) (размер задолженно-

сти – 139 568,50 доллара США по курсу Национального банка Республики 

Беларусь на дату проведения торгов) – начальная цена $111 654,80 доллара 

США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату про-

ведения торгов; TPP «Alsero» (Республика Польша) (размер задол-

женности – 256 145,13 доллара США по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на дату проведения торгов) – первоначальная 

цена $204 916,10 доллара США по курсу Национального банка Респуб-

лики Беларусь на дату проведения торгов; ООО «ГазТехРемСтройБел» 

(Республика Беларусь) (размер задолженности – 44 839,32 BYN) – 

первоначальная цена 35 871,46 BYN; Шкляр Станислав Алексеевич (ру-

ководитель должника ООО «РефОйлПродукт», Республика Беларусь) 

(размер задолженности – 24 400,00 BYN) – первоначальная цена 

19 520,00 BYN; ИП Остапов Д. М. (Республика Беларусь) (размер задол-

женности – 486,00 BYN) – первоначальная цена 388,80 BYN; ООО «ПрофМа» 

(Республика Беларусь) (размер задолженности – 274 270,36 BYN) – 

первоначальная цена 219 416,29 BYN, ООО «Гард Плюс» (Республика 

Беларусь) (размер задолженности – 327 420,44 BYN) – первоначальная 

цена 294 678,40 BYN. 

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе – 

5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществля-

ется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 86, с даты настоящей 

публикации по 13.03.2020 г. Оплата задатка производится с даты 

настоящей публикации до 13.03.2020 г. вкл. на р/с ООО «МакБит» р/с 

BY12MTBK30120001093300062129  в ЗАО «МТБанк» ЦБУ № 5, г. Минск, 

код MTBKBY22, УНП 691406165. 

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется 
в течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в 
течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи 
оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не 
признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме 
в течение 5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах 
торгов. Уведомление участников об итогах торгов в день торгов, публично. 
Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов 
оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае 
признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие 
в них только одним участником предмет торгов может быть реализован 
этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 
Организатор может отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 
один день до их проведения.

УНП 691406165

«Уважаемые акционеры 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»!

 (223610, г. Слуцк, Минская область, 
ул. Головащенко, 6)

Во Дворце культуры сахарорафинадного комбината 26 марта 2020 года в 
15.00 по адресу: г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко, 6, состоится 
общее годовое собрание акционеров открытого акционерного общества 
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2019 год и направлениях 

развития на 2020 год:

• Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году 
и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год; 

• Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе;

• Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в 
2019 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету Обще-
ства;

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2019 год с учетом аудиторского заключения; 

• Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении 
Общества за 2019 год. 

2. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества 
на 2020 год. 

3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 
2019 год. 

4. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации рас-
ходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного совета 
и ревизионной комиссии. 

5. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
Общества. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на 
1 марта 2020 года. 

Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться в день 
проведения собрания с 14.00 до 15.00 по месту его проведения. 

Время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми для озна-
комления лицам, имеющим право на участие в общем собрании: в рабочие 
дни, начиная с 06.03.2020 г. по 26.03.2020 г. по месту нахождения Общества 
с 8.00 до 17.00 (ул. Головащенко, 6, каб. 202, холл второго этажа) или по тел. 
801795-45328, а в день его проведения – по месту проведения. 

Представителям акционеров при регистрации иметь паспорт, доверенность, 
оформленную в установленном порядке, акционерам – паспорт. 

Дирекция, Наблюдательный совет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный ком-
бинат». 

УНП 600075003

Уважаемые акционеры ОАО «Элегант»!

Очередное общее собрание акционеров ОАО «Элегант» состоится 24 марта 2020 года 
в 12.00, регистрация акционеров с 11.00 по 11.45 по адресу: г. Жодино, пр-т Ленина, 
22, ОАО «Элегант», бухгалтерия.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных 

направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2019 год, от-

чета о прибылях и убытках за 2019 г.
4. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении пред-

приятия за 2019 год.
5. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении пред-

приятия на 2020 год.
6. Об утверждении прочих расходов за счет прибыли 2019 года, в т. ч. списание  кредитор-

ской и дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
7. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О решениях, принятых наблюдательным советом Общества.
10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
11. О сделках Общества.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен согласно  реестру вла-

дельцев ценных бумаг эмитента по состоянию на 1 марта 2020 года.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 9.00 до 11.00, 

начиная с 1 марта 2020 г. по адресу: г. Жодино, пр-т Ленина, 22, бухгалтерия, в день про-
ведения собрания – по месту его проведения. 

Справки по телефону (01775) 6-80-74.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, 

представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет.

УНП 600039318

27 марта 2020 года в 13.00 состоится очередное 
общее собрание акционеров открытого 
акционерного общества «Житковичлес»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и 
основные направления деятельности Общества в 2020 г.

2. Отчет наблюдательного совета Общества.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 
Общества за 2019 г.

4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли Общества 
за 2019 г.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2020 г. и в 
первом квартале 2021 г.

6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и реви-
зионной комиссии Общества.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Обще-
ства.

Решение Наблюдательного совета ОАО «Житковичлес» о проведении общего 
собрания акционеров принято на заседании протоколом № 16 от 19.02.2020 г.

Дата закрытия реестра – 1 марта 2020 г.

Местонахождение ОАО «Житковичлес»: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80. 

Место проведения собрания: г. Житковичи, ул. К. Маркса, 80. 

Время регистрации в день проведения собрания с 12.30 до 12.50.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для пред-
ставителя акционера – доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 20.03.2020 г. 
(с 14.00 до 16.00 ) и в день проведения собрания с 10.00 до 12.00 по месту на-
хождения Общества.

УНП 400049968

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 7»СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 27 марта 2020 года в здании администрации ОАО «Стройтрест 
№ 7» (г. Минск, пр-т Машерова, 16, зал заседаний) в 15.00. Регистрация участников со-
брания – с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах деятельности Общества за 2019 год и утверждение годового отчета, 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2019 год с учетом 

заключения ревизионной комиссии.
3. О размере и сроках выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Утверждение Устава ОАО «Стройтрест № 7» в новой редакции.

5. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 6 марта 2020 г. 

по 26 марта 2020 г. (в рабочие дни) по месту нахождения общества (пр-т Машерова, 16, 
тел.: 288-14-49, 284-30-75). Список акционеров для регистрации будет определен по 
состоянию на 1 марта 2020 г.

Для регистрации иметь при себе следующие документы:
акционеру общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Совет директоров ОАО «Стройтрест № 7».

УНП 100512859


