
Прад пры ем ства 
ААТ «Бе ла рус ка бель» 

(ра ней «Ма зыр ка бель») 
бы ло ар га нi за ва на 

ў Ма зы ры ў 1958 го дзе. 
На ўзвыш шы Пры пя цi 

раз мяс цi лi ся 
кар пу сы за во да. 

З мо ман ту ад крыц ця 
прад пры ем ства 
лi чы ла ся ад ным 

з най леп шых 
у ка бель най га лi не 

на пра сто рах бы ло га 
Са ю за, а паз ней 

кра iн СНД.
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IН ТЭ ЛЕКТ. IНА ВА ЦЫI. 
IН ВЕС ТЫ ЦЫI

Сён ня ААТ «Бе ла рус ка бель» — адзiн 
з лi да раў ка бель най га лi ны ў СНД. I гэ та 
ня гле дзя чы на тое, што бе ла рус кая ка-
бель на-пра вад ная пра дук цыя вы раб ля ец-
ца га лоў ным чы нам з iм парт най сы ра вi ны. 
Ма зыр ская вы твор часць да каз вае: мож на 
быць год ным гуль цом на су пе рак шмат лi кiм 
не спры яль ным ака лiч нас цям рын ку.

Быць на пе ра дзе кан ку рэн таў па шмат лi-
кiх па зi цы ях да па ма га юць ука ра нен не пе ра-
да вых тэх на ло гiй, ра бо та вы со ка пра дук цый-
на га аб ста ля ван ня, па ста ян нае тэх нiч нае 
пе ра ўзбра ен не, шмат сту пен чаты кант роль 
якас цi. Стаў ка ро бiц ца на iн тэ лект, iна ва цыi, 
iн вес ты цыi.

АСАР ТЫ МЕНТ 
УРАЖ ВАЕ

Сён ня ў асар ты мен це ААТ «Бе ла рус   -
ка бель» — больш за 120 узо раў пра дук цыi, 
больш за 27 ты сяч мар ка па ме раў вы ра баў.

Ка бель ная пра дук цыя 
ААТ «Бе ла рус ка бель» 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў наф та- 
i га за зда бы ва ю чай пра мыс ло вас цi, 
наф та пе ра пра цоў цы, гра ма дзян скiм 
бу даў нiц тве, ма шы на бу да ван нi, 
элект ра- i ра дыё тэх нi цы, авiя цыi, 
чы гун цы, ман таж най ра бо це.

Вы твор чы пра дукт ААТ «Бе ла рус ка бель» 
за па тра ба ва ны ва ўсiх асноў ных га лi нах на-
род най гас па дар кi Бе ла ру сi i кра iн СНД.

— Мы ахоп лi ва ем увесь комп лекс ка бе-
ляў, якiя вы ка рыс тоў ва юц ца на тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi, — ад зна чае ды рэк тар ААТ «Бе-
ла рус ка бель» Вi таль ШЫ ЛАЎ. — Што год 
асвой ва ец ца ка ля 10 най мен няў пра дук таў. 
Боль шасць — экс пар та а ры ен та ва ныя, iм-
парт аза мя шчаль ныя, iна ва цый ныя, не ма-
юць ана ла гаў у Бе ла ру сi.

СТАЎ КА НА IН ТЭ ЛЕКТ, 
ААТ «Бе ла рус ка бель» — 
ула даль нiк Прэ мii ўра да за да сяг нен нi 
ў га лi не якас цi па вы нi ках 2019 го да

Вi таль Вi таль ШЫ ЛАЎШЫ ЛАЎ —  — 
ды рэк тар ААТ «Бе ла рус ка бель»: ды рэк тар ААТ «Бе ла рус ка бель»: 
«На ма ган нi на ша га ка лек ты ву «На ма ган нi на ша га ка лек ты ву 
па вы пус ку пра дук цыi, якас цi якой па вы пус ку пра дук цыi, якас цi якой 
да вя ра юць як на ўнут ра ным, да вя ра юць як на ўнут ра ным, 
так i на знеш нiм рын ку, ацэ не ныя так i на знеш нiм рын ку, ацэ не ныя 
вы со кай уз на га ро дай. Прэ мiя ўра да — вы со кай уз на га ро дай. Прэ мiя ўра да — 
го нар для нас! Але гэ та не пад ста ва го нар для нас! Але гэ та не пад ста ва 
спы няц ца на да сяг ну тым, бо спы няц ца на да сяг ну тым, бо 
ўдас ка на лен не якас цi пра дук таў, ўдас ка на лен не якас цi пра дук таў, 
якiя вы раб ля юц ца — бяс кон цы пра цэс, якiя вы раб ля юц ца — бяс кон цы пра цэс, 
а ў су час ных эка на мiч ных умо вах яшчэ а ў су час ных эка на мiч ных умо вах яшчэ 
i ледзь не адзi ны спо саб пе ра маг чы i ледзь не адзi ны спо саб пе ра маг чы 
ў кан ку рэнт най ба раць бе».ў кан ку рэнт най ба раць бе».

СТАН ДАРТ 
ЯКАС ЦI

На прад пры ем стве 
ство ра на ўлас ная ла-
ба ра то рыя сер ты фi ка-
цыi. Яна акрэ ды та ва на 
на пра вя дзен не прак-
тыч на ўсiх маг чы мых 
вы пра ба ван няў ка-
бель най пра ду кыi.

— Ро бiм ана лiз 
пра дук цыi i для на-
шых парт нё раў, ка лi 
ў гэ тым ёсць па трэ-
ба, — пра цяг вае Вi-
таль Шы лаў. — Мы 
па цвяр джа ем сiс тэ му 
сер ты фi ка таў якас-
цi на ад па вед насць 
па тра ба ван ням но-
вай вер сii мiж на род-
на га стан дар ту ISО 
9001:2015 «Сiс тэ ма 
ме недж мен ту якас-
цi. Па тра ба ван нi». 
(DЕKRА Сеrtifiсаtiоn 
B.V. Гер ма нiя).

У 2017 го дзе прад-
пры ем ства так са ма 
па спя хо ва прай шло 
сер ты фi ка цыю на ад-
па вед насць па тра ба-
ван ням гэ та га стан-
дар ту ў На цы я наль най 
сiс тэ ме па цвяр джэн ня 
ад па вед нас цi Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь.

Вя дзец ца мэ та на-
кi ра ва ная ра бо та па 
сер ты фi ка цыi i дэк ла ра ван нi ка бель най пра-
дук цыi. Уся го прад пры ем ствам атры ма на 
18 дэк ла ра цый.

— Вы со кi стан дарт якас цi на шай пра дук-
цыi — са мы важ кi ар гу мент для за ма ца ван ня 
моц ных дзе ла вых су вя зяў, — ад зна чае кi раў-
нiк прад пры ем ства. — Вы ра бы ААТ «Бе ла-
рус ка бель» за па тра ба ва ны ў та кiх вя до мых 

ва ўсiм све це кам па нiй, 
як «Газп рам», «Лу койл», 
«СI БУР Хол дынг», «Бе ла-
русь ка лiй», «Урал ка лiй», 
«Грод на Азот», Бе лА ЭС, 
«Бел тэ ле кам», Бе ла рус-
кая чы гун ка, прад пры ем-
ствы авiя цый най пра мыс-
ло вас цi.

Iмк нём ся быць 
кан ку рэнт ны мi 
па ца не, але га ран туем 
са мы вы со кi ўзро вень 
якас цi на шай 
пра дук цыi.

КУП ЛЯЙ ЦЕ 
БЕ ЛА РУС КАЕ!

Доб рая мар ке тын га вая 
па лi ты ка — за лог пос пе ху 
ўсёй вы твор час цi, упэў не-
ныя на прад пры ем стве. 
Вы ву чэн не кан' юнк ту ры 
рын ку, якiм зай ма юц ца 
спе цы я лiс ты ААТ «Бе ла рус  -
ка бель», да зва ляе ўвесь 
час па шы раць на менк ла ту-
ру пра дук цыi: я ны со чаць, 

на што рэ агуе ры нак, што i па якой ца не 
мож на пра даць. Пад гэ тыя па тра ба ван нi 
рас пра цоў ва юц ца са мыя роз ныя ка бель ныя 
вы ра бы, якiя по тым асвой ва юц ца i вы пус ка-
юц ца на вы твор час цi, ро бяц ца не аб ход ныя 
за яў кi на на быц цё пэў на га аб ста ля ван ня

— Срод кi спа жыў ца па вiн ны за стац ца ў 
нас, та му мы па ста ян на раз вi ва ем ся. На шы 

кан ку рэн ты — у асноў ным ра сi я не, хоць ёсць 
i ай чын ныя. Толь кi ў Ма зы ры чатыры за во ды 
вы раб ля юць ка бель ную пра дук цыю. Сён ня 
iс нуе да стат ко ва пры ват ных ка бель ных за-
во даў, так што кан ку рэн цыя ў нас вель мi 
жорст кая, — за зна чае Вi таль Шы лаў.

Мiж тым на рын ку ця пер усё час цей вы-
пус ка ец ца ка бель ная пра дук цыя з за нi жа-
ны мi якас ны мi па каз чы ка мi, для якiх вы ка-
рыс тоў ва ец ца сы ра вi на нiз кай якас цi.

— У су пра цоў нiц тве з Асацыяцыяй «Бел-
кабель» мы зай ма ем ся ма нi то рын гам рын-
ку: пра во дзiм кант роль ныя за куп кi, вы яў-
ля ем ня доб ра сум лен ных пра даў цоў, якiя 
пры во зяць на тэ ры то рыю Бе ла ру сi ка бель 
не на леж най якас цi. Не ка то рыя та ва ры 
пра да юць у тым лi ку пад мар кай на ша га 
прад пры ем ства, — тлу ма чыць ды рэк тар 
ААТ «Бе ла рус ка бель». — Та кiм чы нам зма-
га ем ся не толь кi су праць кант ра фак ту, але 
i з ня якас най пра дук цы яй.

ААТ «Бе ла рус ка бель» пры кла дае ўсе 
на ма ган нi, каб пра ца ваць над па ляп шэн-
нем ха рак та рыс тык ка бель ных вы ра баў, 
асаб лi ва ў да чы нен нi да па жар най бяс пе кi. 
Шмат у чым гэ тая маг чы ма дзя ку ю чы доб-
ра му аб ста ля ван ню, а так са ма тэх на ло гi ям, 
якiя iс тот на па ляп ша юць фi зi ка-ме ха нiч ныя 
ўлас цi вас цi вы ра баў.

ВЫ РА ТОЎ ВА ЮЦЬ 
ЖЫЦ ЦI

На прад пры ем стве ААТ «Бе ла рус ка бель» 
вы пус ка ец ца аг ня ўстой лi вы ка бель, якi ад-
па вя дае ўсiм мiж на род ным стан дар там. Ён 
за хоў вае ўсе не аб ход ныя ўлас цi вас цi i ха-
рак та рыс ты кi ва ўмо вах уз дзе ян ня ад кры-
та га по лы мя. Ма шы ны аб мот ва юць спе цы я -
ль най слю дой кож ную жы лу ка бе ля, якая 
пра во дзiць ток. Ме на вi та та кая апра цоў ка 

Пас ля 

комп лекс на га 

пра цэ су 

ва ла чэн ня 

з вась мі мі лі мет ро вай 

мед най ка тан кі 

атрым лі ва юць 

мед ны дрот 

дыя мет рам 0,1 мм. 

На асаб лі вас ці 

вы твор ча га пра цэ су 

звяр тае ўва гу 

на мес нік на чаль ні ка 

вы твор ча га цэ ха 

Аляк сандр 

НІ КА ЛА ЕН КА.

Ва ла чыль шчык, Аляк сей Ва ла чыль шчык, Аляк сей СТО РАЖСТО РАЖ, , 
пра цяг вае дрот.пра цяг вае дрот.

На тал ля ЦІ МА ШЭН КА, 
кант ра лёр ка бель ных вы ра баў.


