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ЛІФ ТЫ прад пры ем ства 
«Ма гі лёў ліфт маш»

сён ня мож на су стрэць дзе 
за ўгод на. На ват у куль та вых 
бу дын ках. На прык лад, адзін 
та кі ман ці ру ец ца за раз 
у Бель гіі. Ру хо мыя вы ра бы 
прад пры ем ства — ліф ты, 
эс ка ла та ры, тра ва ла та ры, 
га ры зан таль ныя плат фор мы 
і гэ так да лей — мож на су стрэць 
у са мых не ча ка ных мес цах, 
па чы на ю чы ад пры ват ных 
аса бня коў, за кан чва ю чы 
мет ра па лі тэ на мі і атам ны мі 
стан цы я мі. 

Прад пры ем ства вы лу ча ец ца 
ся род ін шых за кошт та го, што 
яно ад но з ня мно гіх у све це збі рае 
свае ліф ты і ўвесь ас тат ні асар ты-
мент з дэ та ляў і вуз лоў вы ключ-
на ўлас най вы твор час ці. Яны вы-
раб ля юц ца на ча ты рох пля цоў ках 
хол дын га — «Ма гі лёў ліфт маш», 
«Элект ра ру ха вік» і «Зе ніт» у Ма-
гі лё ве і «Вет разь» — у Ві цеб ску. 
За час іс на ван ня су ве рэн най Бе-
ла ру сі «Ма гі лёў ліфт маш» зра біў 
не ве ра год ны ры вок на пе рад і 
акрамя ад ной, па сут нас ці, ма-
дэ лі ліф та, якую штам па ваў пры 
Са вец кім Са ю зе, асво іў 130 роз-
ных — ад па са жыр скіх і гру за вых 
да баль ніч ных і ка тэдж ных.

Па ход на Еў ро пу
Адзін ка выя ма дэ лі ліф таў прад-

пры ем ства ту ды ўжо па стаў ля ла, 
але ця пер мае на мер кан ку ра ваць 
там ра зам з су свет на вя до мы мі 
брэн да мі Оtіs, Kоnе, Sсhіndlеr, 
пры чым у прэ мі ум кла се. Ле тась 
для гэ та га быў рас пра ца ва ны но-
вы та вар ны знак Mоvеl.

— Гэ тая лі ней ка цал кам ары ен-
та ва ная на Еў ро пу,— ка жа Сяр гей 

БЫЧ КОЎ, на чаль нік ад дзе ла 
рэ кла мы і пра соў ван ня спа-
жы вец кіх та ва раў ААТ «Ма гі-
лёў ліфт маш». — Для еў ра пей ца 
«Ма гі лёў ліфт маш» цяж ка вы моў-
нае сло ва. Мы зра бі лі рэ брэн дынг, 
каб у клі ен та бы лі больш пры ем-
ныя аса цы я цыі з на шым та ва рам. 
Над ства рэн нем та вар на га зна ка 
пра ца ва ла сур' ёз ная фір ма, яна 
пра вя ла цэ лае да сле да ван не на 
прад мет ус пры ман ня гэ та га сло ва. 
Су гуч ча гу каў па він на вы клі каць у 
еў ра пей ца пры хіль насць. Знеш не 
ліфт ні чым не са сту пае еў ра пей-
скім рас пра цоў кам.

Спе цы я ліст за пра шае, як той 
ка заў, ад чуць роз ні цу і пра ехац ца 
на прэ стыж най ма дэ лі. Са праў ды 
вель мі пры ем на. Свет лая і пра-
стор ная ка бі на з вя лі кім люс тэр-
кам, пад ло га з на ту раль на га мар-
му ру, мяк кае асвят лен не, з ды на-
мі ка гу чыць за спа ка яль ная му зы ка 
— зда ец ца, ехаў бы і ехаў.

— Атры ма лі сер ты фі кат для па-
ста вак у Еў ро пу, — ка мен туе спе-
цы я ліст. — У Поль шчы ўжо ёсць 
свой ды лер.

На вы стаў ку — у Маск ву
Прад пры ем ства — удзель нік 

шмат лі кіх вы ста вак, зда ец ца, 
ня ма ме ся ца, ка лі б спе цы я ліс ты 
ку ды-не будзь не вы яз джа лі. Ця-
пер тут рых ту юц ца да чар го ва га 
ме ра пры ем ства.

— З 26 да 28 чэр ве ня ў Маск ве 
прой дзе вы стаў ка Russіаn Еlеvаtоr 
Wееk 2019 — са мая га лоў ная для 
нас, там бу дуць пры сут ні чаць 
прад стаў ні кі ліф та бу даў ні чай га-
лі ны з Ра сіі, Тур цыі, Іта ліі, Кі тая, 
Гер ма ніі, Фран цыі і гэ так да лей — 
усе су свет ныя брэн ды, — ка жа 
Сяр гей Быч коў. — Ту ды ж пры яз-
джа юць і так зва ныя дэ ве ла пе ры, 

якія зай ма юц ца не ру хо мас цю, 
пра ект ныя ар га ні за цыі. Па за ле-
тась пры сут ні ча ла 179 экс па нен-
таў з 19 кра ін.

На вы стаў ку ў Маск ву за вад ча-
не па вя зуць ліф та выя ка бі ны на 
400 і 1000 кі ла гра маў. Гэ та но выя 
ўзо ры без ма шын на га па мяш-
кан ня, са шкля ной сця ной. Бу дзе 
прад стаў ле на пра дук цыя фі лі я-
лаў хол дын га — за во даў «Зе ніт»,
«Элект ра ру ха вік» і «Вет разь». Гэ та 
стан цыі кі ра ван ня ліф та мі, шмат 
ін шай іна ва цый най элект ро ні кі.

Патрэбныя пад' ём ні кі
Прад пры ем ства пе ры я дыч на 

ра дуе спа жыў цоў іна ва цый ны мі 
рас пра цоў ка мі. Пад яго вок на мі 
за раз уз вы ша ец ца пар коў ка ро-
тар на га ты пу на 12 ма шы на-мес-
цаў, якую ліф та бу даў ні кі пра дэ-
ман стра ва лі гра мад скас ці сё ле та 
ў сту дзе ні. По бач уз во дзіц ца пар-
коў ка шах та ва га ты пу на 26 ма-
шы на-мес цаў вы шы нёй 36 мет-
раў. У маі пла ну ец ца яе за пуск. 
По бач яшчэ зман ці ру юць пад зем-
ную на тры ма шы на-мес цы.

— Усе гэ тыя пар коў кі бу дуць 
дзе ю чыя, лю дзі змо гуць ка рыс-
тац ца і ад на ча со ва рэ кла ма ваць 
на шы маг чы мас ці, — ка жа ге не-
раль ны ды рэк тар хол дын га 
Ба рыс КА ВА ЛЕЎ СКІ. — У Бе ла-
ру сі і Ра сіі та кое яшчэ ні хто не ро-
біць, мы пер шыя.

Яшчэ ад на іна ва цый ная рас пра-
цоў ка — пад' ём нік для ба сей на.

— До след ны ўзор ужо па ста ві лі 
ў Па ла цы гім нас ты кі ў Ма гі лё ве. 
Вель мі ка рыс нае пры ста са ван-
не для тых, хто мае праб ле мы 
з па зва ноч ні кам, — удак лад няе 
ге не раль ны ды рэк тар.— Мак сі-
маль ная гру за пад' ём насць да 
120 кі ла гра маў. Зроб ле на ўжо цэ-

лая пар тыя. Ра за сла лі па тэн цый-
ным за каз чы кам свае ка мер цый-
ныя пра па но вы, рэ ка мен ду ем 
усім ля чэб ным уста но вам, са на-
то ры ям, ба сей нам.

На огул, прад пры ем ства рас-
пра ца ва ла цэ лую се рыю роз ных 
ліф таў і пад' ём ні каў, якія мо гуць 
аб лег чыць жыц цё ча ла ве ку з аб-
ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Ліфт у Сірыю
Нар ма тыў ны тэр мін служ бы 

ліф та 25 га доў, ця пер у Бе ла ру-
сі ідзе іх маш таб ная за ме на. Ка лі 
ра ней мя ня лі не каль кі сот няў у 
год, то за раз не каль кі ты сяч.

— За ме на ажыц цяў ля ец ца ў 
рам ках «Кам форт нае жыл лё», — 
ка жа на чаль нік ад дзе ла мар ке-
тын гу ААТ «Ма гі лёў ліфт маш» 
Ан тон БЕЛЬ СКІ. — Але най больш 
ін тэн сіў на пра цэс пай шоў з ся рэ-
дзі ны мі ну ла га го да. На сён няш ні 
дзень за мя ні лі ўжо 3000 ліф таў. 
Лю дзі час та ацэнь ва юць вы твор-
цу па тым, як пра цуе ліфт. Але 
тут шмат што за ле жыць ад якас-

ці ман та жу. Ка лі ён ня якас ны, 
гэ та мо жа ўсё са пса ваць. У кан-
струк цыю на ша га ліф та што год 
уно сяц ца ка рэк ты вы для зруч-
нас ці ман та жу і па вы шэн ня яго 
экс плу а та цый ных і спа жы вец кіх 
улас ці вас цяў.

— Ле тась мы зра бі  лі 
14 500 ліф таў, пры клад на столь кі 
за вод вы пус каў у 1990 го дзе, але 
та ды гэ та бы ла ад на ма дэль на 
дзве хут ка сці, — ка жа ге не раль-
ны ды рэк тар прад пры ем ства. —
У па раў на нні з па за ле таш нім го-
дам вы пуск па вя лі чы лі на 2,5 ты-
ся чы ліф таў. Бу дзем імк нуц ца гэ ту
план ку за ха ваць і вый сці на 
15 ты сяч. Пра дук цыя за па тра ба ва -
ная, але пры хо дзіц ца зма гац ца 
за кож ны ліфт. На ват у Бе ла русь 
пры хо дзяць прад пры ем ствы з 
Кі тая, Ка рэі і Грэ цыі, не ка жу чы 
пра Ра сію. У Еў ро пы свае асаб-
лі вас ці, яна ма ла бу ду ец ца, да 
та го ж хо ча, каб якасць бы ла як 
у Оtіs, Kоnе, Sсhіndlеr, а ца на ні -
жэй плін ту са. Тым не менш адзін-
ка выя па стаў кі ёсць. За раз спе-
цы яль на для Сі рыі рас пра ца ва лі 
ліфт на 1000 кі ла гра маў пад' ёмам 
на вы шы ню 70 мет раў для эле-
ва та ра. Ня даў на па ста ві лі пер шы 
ліфт у Ні ге рыю. Але ры нак Ра сіі 
для нас пры ваб ней шы за ас тат нія, 
ён больш аб' ём ны, на ім мож на 
за ра біць. Ін шыя кра і ны не та кія 
пры быт ко выя, але мы імк нём-
ся за ха ваць сваю пры сут насць у 
роз ных рэ гі ё нах, а не дзе яшчэ і 
на рас ціць свае аб' ёмы. І та кі па-
ды ход да зва ляе нам ад чу ваць 
упэў не насць у заўт раш нім дні.
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Ча ты ры ім гнен ні з жыц ця Ча ты ры ім гнен ні з жыц ця 
вя лі ка га прад пры ем ствавя лі ка га прад пры ем ства

— Я час та бы ваю за мя жой, як кі раў нік 
прад пры ем ства і як член ка мі сіі па між на-
род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе цы 
Са ве та Рэс пуб лі кі, — ка жа Ба рыс Вік та ра віч. — 
Мне ім па нуе, што на шу кра і ну паў сюль
аса цы ю юць з якас цю. Ня даў на бы лі ў Азер-
бай джа не, дзе так са ма рэа лі зу ец ца пра гра-
ма за ме ны ліф таў, і бы ло пры ем на па чуць, 
як ста ноў ча ад гу ка юц ца аб на шых вы ра бах, 
і не толь кі аб ліф тах, па сут нас ці, аб усім — і 
пра мыс ло вых та ва рах, і пра дук тах хар ча-
ван ня. Яны ве да юць, што ў нас за ха ва лі ся 
тыя па тра ба ван ні, нар ма тыў ныя да ку мен ты, 
якія бы лі ў леп шыя ча сы. Нам па шчас ці ла, 
што ў кра і не яшчэ з пас ля ва ен на га ча су ў 
кож ным го ра дзе за ста лі ся прад пры ем ствы і 
лёг кай пра мыс ло вас ці, і цяж кай. Сён ня ак ту-
аль на ад но, заўт ра дру гое. Го рад, воб ласць 
мо гуць апе ра тыў на змя няць кі рун кі.

Мы так са ма ба чым, што тое аб ста ля ван не, 
якое вы раб ля ец ца ў Гер ма ніі, Швей -

ца рыі, Фін лян дыі, Япо ніі, сён ня най больш 
на дзей нае, з яго да па мо гай мож на ра біць 
больш якас ныя рэ чы. Нам, каб кан ку ра-
ваць з та кі мі сур' ёз ны мі ліф та бу даў ні чы мі 
фір ма мі як Оtіs, Kоnе, Thуssеnkruрр, трэ-

ба мець пе ра да вое аб ста ля ван не. Дзесь ці 
мы куп ля ем яго за свае срод кі, дзесь ці за 
крэ дыт ныя. Яно да ра гое, але без да кор на 
пра цуе і за пе ры яд экс плу а та цыі цал кам 
акуп ля ец ца. Мы тым ча сам зна хо дзім неш-
та но вае, яшчэ больш пе ра да вое, бо свет, 
на ву ка не ста яць на мес цы. Гэ та да зва ляе 
нам зна хо дзіц ца ся род лі да раў.

— Пад час Пя та га фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі на ба зе прад пры ем ства 
пра ца ва ла сек цыя па ліч ба вай эка но-
мі цы. Ці ёсць ужо ней кія вы ні кі ад той 
су стрэ чы?

— Трэ ба ад зна чыць, што рых та ва лі ся 
мы да ме ра пры ем ства грун тоў на. Спі ке ры 
ра сій ска га і бе ла рус ка га пар ла мен таў Ва-
лян ці на Мац ві ен ка і Мі ха іл Мяс ні ко віч ад-
зна чы лі, што пра ве дзе на яно бы ло год на. 
Шэ раг лю дзей, якія за бяс пе чы лі яго ар га-
ні за цыю, быў за ах во ча ны. Што да ты чыц ца 
вы ні каў, то ні чо га так хут ка не ро біц ца. Але 
су па ла, што мы пад пі са лі адзін з кант рак таў 
з на шым су мес ным прад пры ем ствам «Ні-
жа га род ліфт маш» на 500 міль ё наў руб лёў. 
Гэ та ліф ты ў асноў ным для за ме ны ў жы лых 
да мах Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Ужо ад гру-
жа на больш за 400 ліф таў, а пла ну ец ца 
1000—1500 па гэ тым кант рак це.

— З які мі праб ле ма мі як да дэ пу та та 
да вас звяр та юц ца лю дзі? Ці ха пае ча су 
на вы ра шэн не гра мад скіх пы тан няў?

— Час та пры хо дзіц ца раз гля даць жыл-
лё выя праб ле мы. На огул шмат пы тан няў па 

ін тэр на тах. Лю дзі скар дзяц ца, што жы вуць 
у ма лых па кой чы ках. На шы, на прык лад, 
ін тэр на ты бу да ва лі ся 30 га доў та му, ка-
лі нар ма ты вы бы лі ін шыя. На 2-3 ча ла ве кі 
сён ня па трэб на мі ні мум 12 «квад ра таў», а 
ў нас 11,59. На ад на го ча ла ве ка гэ та шмат, 
на два іх ма ла. Але ж гэ та не ра шэн не пы-
тан ня, да яго трэ ба, на пэў на, па ды хо дзіць 
твор ча. Зна хо дзім кам пра мі сы. Па ды маў 
тэ му на са мым вы со кім уз роў ні, ка лі бы-
ло су мес нае па ся джэн не верх няй і ніж няй 
па лат з ура дам.

Яшчэ ад но на ба ле лае пы тан не — пра ца-
ўлад ка ван не. Шмат хто да нас пры хо дзіць. 
Мы ста ра ем ся пад трым лі ваць ды нас тыі, 
але не ка то рыя звяр та юц ца з вель мі да лё-
кі мі ад на шай спе цы фі кі пра фе сі я мі, на-
прык лад му зы кі. Пры хо дзіц ца на кі роў ваць 
на пе ра на ву чан не.

З вы бар шчы ка мі рэ гу ляр на пра цую і ў 
рам ках Дня ін фар ма ван ня, дзе спра бую як 
кі раў нік спа лу чаць аба вяз кі з дэ пу тац кі мі. 
Пад час агля ду на шай вы твор час ці раз маў-
ляю з людзь мі, ці каў лю ся іх кло па та мі, плюс 
кож ны чац вер вя ду пры ём па аса біс тых 
пы тан нях. Удзель ні чаю як се на тар Са ве та 
Рэс пуб лі кі ў роз ных ме ра пры ем ствах, якія 
ад бы ва юц ца і ў го ра дзе, і ў воб лас ці. Там 
су стра ка ю ся з прад стаў ні ка мі пра цоў ных 
ка лек ты ваў, гра мад скас ці, пры слух ва ю ся 
да іх праб лем, ці каў лю ся, што пе ра шка-
джае іх вы ра шыць. Быць кі раў ні ком ся мі-
ты сяч на га ка лек ты ву і не жыць тур бо та мі 
гра мад ства — гэ та не рэ аль на.

МОЦ НАЯ ЭКА НО МІ КА — МОЦ НАЯ ЭКА НО МІ КА — 
ГА ЛОЎ НЫ СКЛА ДАЛЬ НІК ГА ЛОЎ НЫ СКЛА ДАЛЬ НІК 

БЯС ПЕ КІ КРА І НЫБЯС ПЕ КІ КРА І НЫ

Ле тась Ба рыс КА ВА ЛЕЎ СКІ стаў лаў рэ а там 
кон кур су «Ча ла век сва ёй спра вы — 2018» 

у на мі на цыі «За па вы шэн не прэ сты жу 
мар кі «Зроб ле на ў Бе ла ру сі» 

ў сфе ры пра мыс ло вас ці».

Пе рад кра і най ста іць ам бі цый ная 
за да ча па вя лі чыць за пя ці год ку ВУП 
удвая. Без пе ра да вой вы со ка тэх на-
ла гіч най пра мыс ло вас ці зра біць гэ та 
праб ле ма тыч на. «А каб яна бы ла моц най, 
трэ ба ўвесь час зна хо дзіц ца ў ста не 
ма дэр ні за цыі, — ад зна чае су раз моў нік. — 
Мы гэ та га прын цы пу тры ма ем ся 
ня ўхіль на, на ват ка лі з фі нан са мі цяж ка. 
Свет за раз раз ві ва ец ца апе рад жаль ны мі 
тэм па мі. На дзень пры пы ніў ся, ад стаў, 
лі чы, на га ды».

Ге не раль ны ды рэк тар «Ма гі лёў ліфт ма ша» і се на тар Ба рыс Ка ва леў скі пра пунк ты рос ту ай чын най пра мыс ло вас ці

Як ма гі лёў скі ліф та вы гі гант 
за ва ёў вае прэ стыж 

на ай чын ным і за меж ным рын ках

Вель мі зруч нае 
пры ста са ван не для ства рэн ня 
без бар' ер на га ася род дзя — 
пад' ём нік для ба сей на. 

Матэрыялы падрыхтавала 
Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 


