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Мы ганарымся тым, што HELL ENERGY з’яўляецца адным з 
самых хуткарастучых вытворцаў безалкагольных напояў 
у свеце. У дадатак да эканамічнага росту, мы прызнаем 
вялікую важнасць чалавечых каштоўнасцяў і клопат пра 
ўстойлівую будучыню з’яўляецца першасным у кожным 
аспекце нашага бізнесу.

Наш прыярытэт - ствараць нашы прадукты прэміум-класа энергаэфектыўным 
спосабам. Пастаяннае абнаўленне і інавацыі неабходныя для ўстойлівага 
функцыянавання і забеспячэння высокай якасці прадукцыі для задавальнення патрэб 
спажыўцоў, якія пастаянна змяняюцца. Прадукт можа быць устойлівым толькі ў тым 
выпадку, калі падчас вытворчасці ўлічваюцца экалагічныя аспекты, таму мы імкнемся 
вырабляць нашу прадукцыю з мінімальна магчымым уздзеяннем на навакольнае 
асяроддзе. Такім чынам, мы хочам гарантаваць, што нашы прадукты будуць 
стабільнымі і даступнымі на рынку праз 10, 20 ці нават 100 гадоў.

Наша філасофія - заўсёды ставіць здароўе чалавека і навакольнае асяроддзе на 
першае месца. Нягледзячы на міжнародны поспех, мы не забываем сваіх каранёў. 
Мы лічым прыярытэтам падтрымку акругі Боршод-Абауй-Зэмплен і рэгіёну Шыкшо 
пастаяннымі інвестыцыямі і стварэннем новых працоўных месцаў. Мы з’яўляемся 
блізкімі прыхільнікамі шматлікіх праграм і мерапрыемстваў на карысць жыхароў 
раёна, а таксама імкнемся навучаць будучыя пакаленні і даць магчымасці для 
кар’ернага росту моладзі.

Наша мэта - каб кампанія HELL была відавочным выбарам для спажыўцоў, 
магчымасцю і добрым прыкладам для нашых зацікаўленых бакоў, як працоўнае 
месца, як міжнародны паспяховы венгерскі сямейны бізнес і як брэнд.

Барнабас Чэрэкляе, Упраўляючы дырэктар

Будучы адным з самых хуткарастучых брэндаў FMCG (тавары паўсядзённага 
попыту) у свеце, у дадатак да празрыстых аперацый і карпаратыўнай сацыяльнай 
адказнасці, HELL ENERGY таксама імкнецца да ўстойлівай дзейнасці. Наша першая 
агульнадаступная справаздача аб устойлівым развіцці адлюстроўвае паказчыкі 
ўстойлівага развіцця Quality Pack Zrt. і HELL ENERGY Kft. у 2020 годзе, у якім мы 
ацанілі нашы вынікі з пункту гледжання нашых адносін з нашымі супрацоўнікамі, 
пастаўшчыкамі, дзелавымі партнёрамі і спажыўцамі. Для нас устойлівасць азначае не 
толькі эканамічную ўстойлівасць і свядомае выкарыстанне наяўных рэсурсаў, але і ўлік 
унутранага і знешняга ўздзеяння нашага вытворчага прадпрыемства на непасрэднае 
і шырокае навакольнае асяроддзе і грамадства. Акрамя асноўных дадзеных аб 
карпаратыўных выніках, мы таксама лічым важным прадставіць тэмы, якія ўяўляюць 
высокі грамадскі інтарэс.

У сваёй дзейнасці мы памятаем аб Мэтах устойлівага развіцця Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацый (МУР), якія вырашаюць універсальныя пытанні, важныя для нашага агульнага 
дабрабыту, такіх як здароўе, адказнае спажыванне, а таксама барацьба са змяненнем 
клімату і яго наступствамі.

МУР, якія мы разглядаем і падтрымліваем у ходзе нашай дзейнасці, паказаны ў 
адпаведных раздзелах гэтага дакладу.
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НАШ СВЕТ

HELL ENERGY з самага пачатку 
прытрымліваецца ўстойлівасці. Мы 
імкнемся ствараць інавацыйныя прадукты, 
якія паляпшаюць якасць жыцця людзей і 
супольнасцяў, памятаючы пра будучыню нашай 
планеты. Мы вядзем сваю справу адказна і ў 
адпаведнасці з прынцыпамі этычнай дзейнасці, 
у якой мы не прызнаем кампрамісаў.

КАМПАНІЯ, БРЭНД І МІСІЯ

З моманту свайго стварэння HELL была кампаніяй, якая дынамічна развіваецца. 
Да 2010 г. яна стаў лідэрам на рынку FMCG у Венгрыі, а цяпер таксама з’яўляецца 
ключавым гульцом ва ўсім свеце. У цяперашні час мы прадаем нашу прадукцыю ў 40 
краінах, і мы з’яўляемся лідэрамі рынку ў 10 краінах.

У цяперашні час HELL з’яўляецца трэцім па папулярнасці брэндам энергетычных 
напояў у свеце.

Цэнтрам вытворчасці з’яўляецца наш завод па разліву ў Шыкшы, перадача якога ў 2011 
годзе стала адной з самых важных вех у кароткай, але паспяховай гісторыі брэнда, якому 
тады было толькі 5 гадоў. Мы ганарымся тым, што знаходзімся ў авангардзе венгерскіх 
кампаній-вытворцаў FMCG, як у плане вытворчасці, так і брэнда. Разам з дынамічным 
ростам, экалагічная дасведчанасць і фарміраванне стаўлення таксама сталі нашай місіяй, 
якая ўплывае на ўсю нашу дзейнасць і рашэнні.

Наша мэта складаецца ў тым, каб стаць лідзіруючым брэндам на рынку ва ўсіх краінах, 
дзе мы працуем, не толькі для вытворчасці прадукцыі прэміум-класа, але як брэнда, які 
таксама ўстойлівы і фарміруе меркаванне спажыўцоў, маючы празрыстыя зносіны са 
сваімі зацікаўленымі бакамі.
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ГЛАБАЛЬНЫЯ ЗАДАЧЫ, ЛАКАЛЬНЫЯ РАШЭННІ

Лідэрства ў галіне ўстойлівага развіцця патрабуе інтэграцыі мэтаў карпаратыўнай 
устойлівасці ў доўгатэрміновую бізнес-стратэгію. Лідэрам бізнесу неабходна 
разгледзець усе сферы дзейнасці, дзе выкарыстоўваюцца матэрыялы, і 
падумаць аб тым, як скараціць спажыванне матэрыялаў, трансфармоўваць іх або 
пераапрацоўваць.

Для нас надзвычай важна, каб упакоўка нашай прадукцыі была ўстойлівай. Мы 
імкнемся распрацоўваць прадукты на аснове аднаўляльнай і перапрацоўваемай 
сыравіны, прасоўваючы тым самым адказнае кіраванне сыравінай і захаванне 
прыродных рэсурсаў.

АДКАЗНЫ МАРКЕТЫНГ І КАМУНІКАЦЫЯ

Для брэнда HELL характэрна 360-градусная камунікацыя. Мы даводзім нашы 
асноўныя паведамленні пра брэнд больш шырока нашым спажыўцам, інтэгруючы 
розныя медыя-каналы. У дадатак да прасоўвання нашай прадукцыі, мы таксама 
аддаем прыярытэт інфармацыі для спажыўцоў, што датычыцца інгрэдыентаў 
прадукту, упакоўкі і карпаратыўнай устойлівасці.

Інфармацыйны кантэнт рэгулярна публікуецца не толькі на традыцыйных каналах 
камунікацыі і на нашым сайце, але і ў сацыяльных сетках, а таксама ў тэлекампаніях. 
Мы запускаем адукацыйныя, зялёныя кампаніі, накіраваныя на розныя групы 
спажыўцоў, бо лічым, што правільная і дакладная інфармацыя для спажыўцоў мае 
першараднае значэнне.
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АДКАЗНАЕ КІРАВАННЕ, ЭТЫЧНАЯ ПРАЦА І 
АДПАВЕДНАСЦЬ

САЦЫЯЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ
Мы нясем адказнасць за наступнае пакаленне, таму 

сацыяльныя ініцыятывы і праграмы захавання здароўя 
для нас маюць першараднае значэнне. Як адказны член 
грамадства, мы падтрымліваем культурную, грамадскую 
дзейнасць, спартыўныя мерапрыемствы і ахову здароўя.

АХОВА НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ
Мы адданыя ахове навакольнага асяроддзя, як у нашай 

дзейнасці, так і ў прадуктах, якія мы прапануем. Мы 
пастаянна развіваем нашы працэсы і прадукты для 

дасягнення лепшай экалагічнай эфектыўнасці, адначасова 
паказваючы прыклад для іншых буйных кампаній.

ПАВЫШЭННЕ ВЯДОМАСЦІ, 
АДУКАЦЫЯ СПАЖЫЎЦОЎ

Для нас надзвычай важна прадастаўляць належную і 
дакладную інфармацыю для спажыўцоў і выконваць 

дзеючае заканадаўства, таму мы забяспечваем 
дакладную маркіроўку для нашых прадуктаў.

СПРАВЯДЛІВАСЦЬ І 
АНТЫДЫСКРЫМІНАЦЫЯ

На працягу ўсёй нашай дзейнасці мы дзейнічаем у 
адпаведнасці з самымі высокімі стандартамі асабістай і 

прафесійнай сумленнасці, і мы таксама патрабуем гэтага ад 
нашых партнёраў. Мы адданыя барацьбе з дыскрымінацыяй, 

справядлівасці і павазе як на асабістым, так і на 
прафесійным узроўні і зробім усё магчымае, каб пазбегнуць 

выпадкаў дыскрымінацыі. Мы распрацавалі асобную 
ўнутраную сістэму і рэкамендацыі для паведамлення аб 

любых асцярогах з нагоды гэтых каштоўнасцяў.

ПАВАГА ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА
Павага да правоў чалавека з’яўляецца ключавой для нас. Мы 
асуджаем дзіцячую працу і дыстанцуемся ад пастаўшчыкоў і 
партнёраў, дзе існуе верагоднасць такой з’явы. Што тычыцца 

нашых інвестыцый, ад планавання да рэалізацыі, мы 
пастаянна кантралюем выкананне правоў чалавека, правілаў 
і перадавой практыкі. Мы заклалі важнасць пытанняў правоў 

чалавека ў нашым Этычным кодэксе, і мы чакаем, што ўсе 
нашы супрацоўнікі будуць ведаць і прымяняць яго.

ТАВАРЫСТВА АГУЛЬНЫХ 
КАШТОЎНАСЦЕЙ

Мы лічым карпаратыўную культуру, якую прадстаўляе 
HELL, нашай самай важнай каштоўнасцю. У 2020 годзе 

беспрэцэдэнтная і складаная сітуацыя, створаная 
пандэміяй, паказала наколькі супрацоўнікі могуць 
сапраўды разлічваць адзін на аднаго. HELL - гэта 

сапраўдная супольнасць, якая гуртуецца ў надзвычайных і 
складаных сітуацыях.
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НАША НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ
Тэма экалагічнай 
свядомасці важная і 
невычэрпная. Кампанія 
HELL плануе кожны крок 
дзеля ўстойлівай будучыні. 
Мы хочам паказаць добры 
прыклад міжнародным 
кампаніям і даць зразумець 
нашым спажыўцам, 
што мы клапоцімся аб 
навакольным асяроддзі.

УСТОЙЛІВАЕ РАЗВІЦЦЁ І ЗЯЛЕНЫЯ 
ІНАВАЦЫІ

Інавацыі дазваляюць дасягнуць росту кампаніі адказным 
і ўстойлівым чынам, скарачаючы аб’ёмы рэсурсаў, якія 
выкарыстоўваюцца для нашай прадукцыі. Пастаяннае 
пашырэнне нашых магутнасцей па напаўненні і ўпакоўцы 
прыводзіць да ўзмацнення ўздзеяння, якое мы імкнемся 
ўраўнаважыць мерамі па энергаэфектыўнасці і выкары-
станнем найлепшых даступных метадаў.

Асноўным уздзеяннем на навакольнае асяроддзе дзейна-
сці HELL з’яўляюцца вынікі нашай працы, напаўненне, упа-
коўка і захоўванне ўзрастаючых аб’ёмаў вытворчасці. Мы 
сочым за нашым уздзеяннем на навакольнае асяроддзе і 
імкнемся паменшыць яго праз адказны выбар матэрыялаў 
і меры па эфектыўнасці

Больш за 95% нашых напояў прэміум-класа ўжо прадаецца 
ў алюмініевых слоіках, якія падлягаюць 100% перапрацоў-
цы. Да 2025 года мы імкнемся давесці долю алюмініевых 
слоікаў у нашым партфелі да 99%. У адрозненне ад пла-
стыкавых бутэлек, якія амаль ніколі не выкарыстоўваюц-
ца ў якасці ўпакоўкі для напояў, алюмініевыя слоікі можна 
бесперапынна перапрацоўваць, захоўваючы пры гэтым іх 
першапачатковыя функцыі і якасць. Сёлета мы заключылі 
кантракт на закупку алюмінія з высокім утрыманнем дру-
гаснай сыравіны. Стратэгія HELL заснавана на адказным 
пошуку алюмінія з нізкім утрыманнем вугляроду, што будзе 
спрыяць зніжэнню глабальных выкідаў і ствараць прадук-
ты для будучыні з нізкім утрыманнем вугляроду
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Улетку 2020 года мы заключылі партнёрства з Hydro CIRCAL па выкарыстанні 
перапрацаванага алюмініевага ліста корпуса для слоікаў для напояў з сертыфікаваным 
утрыманнем не менш за 75% перапрацаванага постспажывецкага лому і пачалі падрыхтоўку 
да пераходу да выкарыстання гэтага матэрыялу для ўпакоўкі нашых кансерваваных 
прадуктаў. Выкарыстоўваючы гэтую ўпакоўку, HELL імкнецца дамагчыся зніжэння выкідаў 
парніковых газаў на 60% у параўнанні з выкідамі, звязаных з алюмініевай упакоўкай у 
мінулым. HELL з’яўляецца першым вытворцам напояў, які прадставіў адну з самых зялёных 
алюмініевых слоікаў для напояў з самым высокім утрыманнем другаснай сыравіны ў свеце.

Да 2020 года мы дасягнулі высокай ступені вертыкальнай інтэграцыі, каб знізіць 
уздзеянне на навакольнае асяроддзе і працаваць устойліва. Не толькі напаўненне, але і 
сама вытворчасць слоікаў з напоямі цяпер ажыццяўляецца ў рамках групы, што пазбаўляе 
нас уздзеяння пастаўшчыкоў слоікаў з напоямі і адначасова зніжае выкіды парніковых 
газаў за кошт захавання выкідаў, звязаных з транспарціроўкай паміж вытворчасцю 
слоікаў і заводам па напаўненні.

У якасці нашага наступнага этапу ўстойлівага развіцця мы абавязуемся пакрыць 100% 
нашых патрэбаў у энергіі ўсёй нашай дзейнасці з аднаўляльных крыніц энергіі да 2021 года.

Увогуле, мы штогод падлічваем і паведамляем аб колькасці вуглякіслага газу і 
эквівалентнага парніковых газаў, за якія мы адказваем падчас вытворчасці. Мы штогод 
адсочваем карпаратыўны вугляродны след з моманту адкрыцця нашай новай фабрыкі па 
вытворчасці слоікаў у 2017 годзе.

Выкіды Scope 1 у 2020 г. (тCO2-экв.) Выкіды Scope 2 у 2020 г. (тCO2-экв.)
18 538

10 164

АДПАВЕДНАСЦЬ ЭКАЛАГІЧНЫМ НОРМАМ

Кампанія HELL мае ўсе неабходныя прыродаахоўныя дазволы і працэсы, так што нашы экс-
перты могуць выконваць свае задачы з належнай дбайнасцю, каб забяспечыць адпаведна-
сць экалагічным правілам. Мы штомесяц рыхтуем справаздачы аб праверках, праведзеных 
на нашых прадпрыемствах, у якіх змяшчаецца колькасць выяўленых неадпаведнасцяў і па-
меры санкцый. У 2020 годзе не было значных падзей, звязаных са штрафамі або неграшо-
вымі санкцыямі за невыкананне прыродаахоўнага заканадаўства і / або правілаў.

Павышаючы энергаэфектыўнасць, рухаючыся да менш забруджвальных вытворчых 
працэсаў і прымяняючы лепшыя даступныя метады (BAT), мы імкнемся не толькі выконваць 
прыродаахоўныя нормы, але і пастаянна зніжаць уздзеянне на навакольнае асяроддзе.

АДУКАЦЫЙНАЯ ЗЯЛЁНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ

Наша мэта - накіраваць нашых спажыўцоў у напрамку экалагічнага мыслення і паказаць ім 
прыклад, рэгулярна падаючы інфармацыю аб нашых экалагічных інавацыях і паляпшэння 
прадуктаў або тэхналогій. Мы падкрэсліваем важнасць устойлівасці ў шматлікіх розных 
медыя-каналах. Адным з актыўных спосабаў дабіцца максімальнай аддачы ад гэтага 
з’яўляецца прасоўванне перапрацоўкі алюмініевых слоікаў, да чаго мы таксама заклікаем 
нашых спажыўцоў з дапамогай нашых кампаній у СМІ.
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НАША СУПОЛЬНАСЦЬ

HELL ENERGY - гэта не 
проста кампанія, але і 
супольнасць агульных 
каштоўнасцяў. Як адказная 
кампанія, мы лічым сваім 
абавязкам падтрымліваць 
суполкі ў нашым больш 
шырокім асяроддзі.

ПАБУДОВА МЯСЦОВАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

Прадастаўленне новых працоўных месцаў
Мы ганарымся тым, што можам прынесці тэхналагічнае 
развіццё, пастаяннае пашырэнне інвестыцый і новыя пра-
цоўныя месцы ў частку рэгіёну Паўночнай Венгрыі, дзе 
адносна высокае беспрацоўе. Мы не толькі прадаем вы-
сакаякасны прадукт, але і стварылі стабільную кампанію, 
якая пастаянна развіваецца, якая стварыла больш за 
1000 працоўных месцаў і бяспечнае рабочае асяроддзе, 
якое дае выдатныя магчымасці для кар’ернага росту для 
сваіх супрацоўнікаў.

Каб працягнуць гэты шлях, мы прынялі рашэнне перанесці 
вытворчасць кавы Hell Energy Coffee з Германіі ў Венгрыю. 
У верасні 2020 года ў Шыксо пачало працаваць новае 
падраздзяленне завода, у выніку чаго ў акрузе Боршод-
Абауй-Зэмплен было створана яшчэ 50 новых працоўных 
месцаў. Усе нашыя прадукты з лінейкі халоднай кавы, 
якая пастаўляецца ў любую частку свету, змяшчае 100% 
венгерскага малака, што спрыяе распаўсюджванню 
добрай рэпутацыі краіны ва ўсім свеце і стварае прэстыж 
айчынным вытворцам.

Навучальныя праграмы і магчымасці кар’ернага росту
Мы падтрымліваем добрыя адносіны з універсітэтам 
Мішкольца. Мы прымаем студэнтаў універсітэта 
на працягу доўгага часу ў рамках нашай праграмы 
падвойнага навучання і прадастаўляем магчымасць 
прафесійнай стажыроўкі для выпускнікоў. У 2020 годзе 

мы падпісалі трохбаковае пагадненне з горадам Шыкша 
і універсітэтам Мішкольц, якое накіравана на ўтрыманне 
моладзі з Шыкша ў рэгіёне, забяспечваючы для іх 
праграмы навучання і магчымасці кар’ернага росту.

Мы мелі намер дабіцца гэтага за кошт павышэння ўзроўню 
адукацыі, таму з наступнага года плануем прымаць 
падвойных студэнтаў не толькі з універсітэта, але і з сярэдніх 
школ Мішкольца. У рамках пагаднення HELL таксама будзе 
ўдзельнічаць у праграме развіцця Шыкша, якая ўключае 
будаўніцтва новых жылых дамоў, школ і дзіцячых садоў. 
Гэта цесна звязана з прадастаўленнем мясцовым жыхарам 
магчымасці кар’ернага росту, каб Шыкша і яго наваколлі 
маглі стаць больш прывабнымі для працоўнай сілы.

вяраванні
Як кампанія, вядомая сваім мясцовым патрыятызмам, мы 
з’яўляемся нязменнымі прыхільнікамі мясцовых суполак 
і арганізацый. У надзвычайнай сітуацыі, выкліканай кара-
навірусам у 2020 годзе, патрабавалася ўсялякая дапамо-
га. Мы лічылі, што павінны падтрымліваць тых, хто працуе 
ў авангардзе барацьбы з вірусам. У 2020 годзе ў адказ на 
эпідэміялагічную сітуацыю мы ахвяравалі 20 мільёнаў фо-
рынтаў Цэнтральнай бальніцы акругі Боршод-Абауй-Зем-
плен і Універсітэцкай бальніцы. Бальніца выкарыстала 
ахвяраванні на набыццё абсталявання, неабходнага для 
працы аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі, а таксама на набыццё 
новага абсталявання – такога, як прыложкавыя маніторы, 
аналізатары газаў крыві, мабільныя рэнтгенаўскія устаноўкі, 
ультрагукавыя апараты, неабходныя для працы аддзялення.
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НАШЫ ДАСЕГНЕННІ

АДКРЫЦЦЁ НАШАГА НОВАГА ЗАВОДУ 
ПА ВЫТВОРЧАСЦІ КАВЫ Ў ШЫКШЫ

БУДАЎНІЦТВА 7 ЦУКАРНЫХ СІЛАСАЎ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВЯЛІКАЙ УПАКОЎКІ 

ДЛЯ ЗНІЖЭННЯ АДХОДАЎ І ВЫКІДАЎ 
ПАДЧАС ТРАНСПАРТНЫХ ПЕРАВОЗАК

ПАЧАТАК УЖЫВАННЯ СІСТЭМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТУ НАВАКОЛЬНАГА 

АСЯРОДДЗЯ ISO 14001

ЗАКУПКА ПЕРАПРАЦАВАНАГА 
АЛЮМІНІЯ З МІНІМАЛЬНЫМ 
УТРЫМАННЕМ ДРУГАСНАЙ  

СЫРАВІНЫ 75%

УЗМАЦНЕННЕ НАШАГА 
СТРАТЕГІЧНАГА ПАРТНЁРСТВА З 

УНІВЕРСІТЭТАМ МІШКАЛЬЦА

ЗНІЖЭННЕ ДОЛІ ПЛАСТЫКАВЫХ 
БУТЭЛЕК У НАШЫМ ПАРТФОЛІА 

НІЖЭЙ 5% 

ISO 14001
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НАШЫ БУДУЧЫЯ МЭТЫ

ДАЛЕЙШАЕ ЗНІЖЭННЕ ДОЛІ  
ПЛАСТЫКАВЫХ БУТЭЛЕК

Замест пластыкавых бутэлек HELL робіць стаўку на алюмініевыя слоікі, бо 
гэта адзіная ўпакоўка для напояў, якую можна бясконца перапрацоўваць, 
захоўваючы пры гэтым якасць і каштоўнасць. У 2021 годзе мы 
абавязваемся паступова адмовіцца ад пластыкавых бутэлек для нашых 
газаваных безалкагольных напояў, якія на сённяшні дзень з’яўляюцца 
адной з самых папулярных катэгорый напояў. Наша мэта — далейшае 
зніжэнне долі пластыкавых бутэлек у нашым партфелі да 2025 года ніжэй 
за 1% за кошт павелічэння долі алюмініевай тары да 99%.

ЭНЕРГЭЭФФЕКТЫЎНАСЦЬ І ВЫКАРЫСТАННЕ 
АДНАЎЛЯЛЬНАЙ ЭНЕРГІІ

Мы імкнемся павысіць энергаэфектыўнасць і знізіць выкіды вуглякіслага 
газу. У сувязі з гэтым наша мэта — усталяваць на нашых заводах сістэму 
сублічыльнікаў. З 2021 года мы абавязуемся пакрываць нашы патрэбы ў 
энергіі на ўзроўні кампаніі за кошт 100% аднаўляльных крыніц

БУДУЧЫЯ ІНВЕСТЫЦЫІ

Кампанія HELL плануе ў 2021 годзе інвестыцыйную праграму аб’ёмам 
амаль 80 мільярдаў даляраў, падчас якой будзе ажыццяўляцца 
пашырэнне вытворчых магутнасцяў у Шыкшы. У нашых планах, сярод 
іншага, пашырэнне аб’ёмаў вытворчасці і напаўнення слоікаў. У рамках 
інвестыцый мы плануем стварыць новы будаўнічы комплекс плошчай 
78 000 квадратных метраў з новымі лініямі па вытворчасці і напаўненні 
алюмініевых слоікаў, а таксама павялічыць складскія магутнасці за кошт 
будаўніцтва дадатковых сховішчаў. Пасля запланаванага пашырэння новы 
аб’ект зможа вырабляць амаль 3 мільярды алюмініевых слоікаў кожны 
год у Шыкшы пасля запланаванага ўводу ў эксплуатацыю ў 2023 годзе.
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