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Гіс то рыя іс на ван ня «Ві ця зя» 

па ча ла ся ў са ка ві ку 1976 го да. 

Та ды бы ло пры ня та ра шэн не аб 

ства рэн ні тэ ле ві зій на га за во да. 

Праз год з кан ве е ра сы шоў пер-

шы  ка ля ро вы тэ ле ві зар дру го га 

па ка лен ня «Ві цязь-722». 

У 1979-м тэ ле ві за рам «Ві цязь-722» 

пры свое ны Знак якас ці. У 1988-м 

з кан ве е ра сы шоў міль ён ны тэ ле ві-

зар. У 1990-м прад пры ем ства пры-

сту пі ла да вы пус ку ме дтэх ні кі. А ў 

1991-м ство ра ны вы пра ба валь ны 

сер ты фі ка цый ны цэнтр.

У 2001 го дзе адбыўся ві зіт Прэ зі дэн-

та на прадпрыемства. Га да вы вы пуск 

тэ ле ві за раў пе ра вы сіў 300 ты сяч.

ЗАЎ СЁ ДЫ Ў ТРЭН ДЗЕ
Вель мі ба га ты быў на па дзеі 

2009 год. Та ды лі ней ку LСD-тэ ле ві-

за раў па поў ні лі ма дэ лі рrеmіum-кла-

са ў кор пу се з на ту раль на га дрэ ва і 

з па леп ша ным акус тыч ным су пра-

ва джэн нем. Быў рас па ча ты вы пуск 

лі ней кі ліч ба вых цю не раў «Ві цязь».

І ЗА РАД КІ 
ДЛЯ АЎ ТА МА БІ ЛЯЎ

Пад час эк скур сіі на «Ві цязь» 

вель мі ці ка ва бы ло ўба чыць электра-

за рад ныя стан цыі для аў та ма бі ляў. 

Ёсць ся род іх прылады для хут кай 

за рад кі і тыя, якія на паў ня юць энер-

гі яй за трэць су так. Та кія ўста ноў кі 

мож на ўба чыць на тэ ры то рыі аў та-

за пра ва чных стан цый «Бе ла рус наф-

ты» — на цы я наль на га апе ра та ра па 

раз віц ці элект рыч на га транс пар ту. 

А яшчэ яны экс плу а ту юц ца ў Ра сіі.

Ёсць у вы твор цы і за рад ка для 

ін ды ві ду аль на га ка ры стан ня. Та кую 

мож на па ве сіць у га ра жы або на фа-

са дзе ка тэ джа.

«Ві цязь» — удзель нік рэа лі за цыі 

іна ва цый най на цы я наль най пра гра-

мы па за ме не аў та ма бі ляў на «ко-

лы», якім не па трэб ны бензін.

РО ВАР МА РЫ
На прад пры ем стве вы раб ля юць і 

элект рыч ныя ро ва ры. На та кім пас ля 

за рад кі мож на пра ехаць да 50 кі ла-

мет раў з мак сі маль най хут ка сцю ка ля 

25 кі ла мет раў у га дзі ну. Двух ко ла вы 

транс парт пры зна ча ны пе ра важ на 

для экс плу а та цыі ў га рад скіх умо вах, 

але да стат ко ва ўпэў не на ся бе ад чу-

вае на лю бым цвёр дым да рож ным 

па крыц ці па-за ме жа мі го ра да, за пэў-

ні ва юць на прад пры ем стве. На элект-

ра ро ва ры мож на пе ра мя шчац ца як у 

звы чай ным рэ жы ме за кошт на ма ган-

няў ча ла ве ка, так і дзя ку ю чы ўбу да-

ва най сіс тэ ме асіс ці ра ван ня пе да лям 

РАS (Реdаl Аssіst Sуstеm) — у гіб рыд-

ным рэ жы ме. У апош нім вя лі кую част-

ку на груз кі з ве ла сі пе дыс та зды мае 

ма тор-ко ла.

Зруч нас цю пры экс плу а та цыі 

VІTYАS Dаrk Hоrsе з'яў ля ец ца не-

за леж насць пад сіл коў ван ня ліх та-

роў — лёг ка здым на га пя рэд ня га і 

за дня га. Гэ та да зва ляе ажыц цяў ляць 

рух з уклю ча ны мі ліх та ра мі пры ад-

сут нас ці аку му ля та ра. У гэ тай ма дэ лі 

вы ка рыс тоў ва ец ца здым ны аку му-

ля тар, раз ме шча ны ў ад мыс ло вым 

фу та ра ле пад ба гаж ні кам. Ко лы лёг-

ка склад ва юц ца, і не бу дзе праб лем 

за нес ці ро вар у ква тэ ру.

ДЛЯ МЕ ДЫ ЦЫ НЫ І...
Вель мі перс пек тыў ным на «Ві ця-

зі» лі чаць ні шу вы ра баў ме ды цын-

ска га пры зна чэн ня.

Рэ цыр ку ля та ры па вет ра «Ві цязь» 

з'яў ля юц ца апра мя няль ні ка мі за кры-

та га ты пу з без азо на вы мі бак тэ ры-

цыд ны мі лям па мі і пры зна ча ны для 

абез за раж ван ня па вет ра па мяш кан-

няў на ват у пры сут нас ці лю дзей.

Яшчэ ад зін пра дук т — стэ ры лі-

за та ры, пры зна ча ныя для апра цоў-

кі на сы ча най ва дзя ной па рай пад 

ціс кам у аў та ма тыч ным рэ жы ме 

вы ра баў з тэкс ты лю, хі рур гіч ных ін-

стру мен таў, по су ду і ін шых вы ра баў 

ме ды цын ска га пры зна чэн ня.

А су ха па вет ра ны тэр ма стат 

пры зна ча ны для ства рэн ня і пад-

тры ман ня ўнут ры ра бо чай ка ме ры 

ста біль най тэм пе ра ту ры, не аб ход-

най для пра вя дзен ня бак тэ ры я ла-

гіч ных, се ра ла гіч ных, іму на ла гіч ных 

і ін шых да сле да ван няў. Тэр ма стат 

мо жа пры мя няц ца для інак ты ва цыі 

сы ва рат кі пры па ста ноў цы се ра ла-

гіч ных рэ ак цый.

На  «Ві ця зі» вы раб ля юць апа-

рат кван та вай тэ ра піі, які бяз боль-

на ле чыць шы ро кі спектр за хвор-

ван няў, уз дзей ні ча ю чы маг ніт ны-

мі і элект ра маг ніт ны мі па ля мі на 

кроп кі аку пунк ту ры, ткан кі і клет кі 

ар га ніз ма.

Пры ла да да дат ко ва ўкам плек та-

ва на на бо рам свят ла во даў з па лі-

ме ра, якія да зва ля юць уз мац ніць і 

ап ты мі за ваць ля чэб нае ўздзе ян не 

на ар га нізм.

Ці ка вы факт: аказ ва ец ца, «Ві-

цязь» — вы твор ца спе цы яль ных 

«пад до наў», якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

для вы ра бу сы роў! Іх куп ляе іс пан ская 

кам па нія, якая спе цы я лі зу ец ца на па-

стаў цы аб ста ля ван ня за во дам у роз-

ных кра і нах Еў ра пей ска га са ю за.

Вель мі перс пек тыў ны ў гэ тым кі-

рун ку, ка неш не, і ры нак ЕА ЭС.

«Ві цязь» — па ста ян ны ўдзель нік 

вы ста вак. Ся род ін ша га «Ві цязь» — 

лаў рэ ат кон кур су «Най леп шыя та ва-

ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Рэа лі за цыя пра дук цыі ў Бе ла ру сі 

ажыц цяў ля ец ца праз сет ку ўлас ных 

кра маў, а так са ма пры да па мо зе ін-

тэр нэт-кра мы httрs://multіmаrkеt.bу/

СТРА ТЭ ГІЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ
На конт перс пек тыў: ААТ «Ві цязь» 

мае ве лі зар ны до свед, тэх ніч ныя і 

ін тэ ле кту аль ныя маг чы мас ці, шмат-

га до вую гіс то рыю вы твор чай і на ву-

ко вай дзей нас ці ў роз ных сег мен тах 

рын ку, і гэ та з'яў ля ец ца ас но вай да-

лей ша га раз віц ця прад пры ем ства.

Пра дук цыя, пла на ва ная да вы пус-

ку гру пай кам па ній ААТ «Ві цязь» для 

ма са ва га спа жы ван ня, ары ен та ва на 

на спа жыў цоў з ся рэд нім і вы шэй ся-

рэд ня га ўзроў нямі да хо ду, для роз ных 

уз рос та вых ка тэ го рый. Пра дук цыя 

вы твор ча-тэх ніч на га пры зна чэн ня 

па ўзроў ні ца ны/якас ці, спа жы вец-

кіх улас ці вас цяў па він на ад па вя даць 

най леп шым су свет ным узо рам. І ўжо 

сён ня гэ та га да сяг ну лі.

Р. S. Для кан так таў з прад пры ем-

ствам: ну мар тэ ле фо на +375 (212) 

57-16-67, оmіs@vіtуаs.соm

УНП 300031652

Якасць — тра ды цыя!
Ві цеб скі ДБК — ка му-

наль нае дзяр жаў нае прад-

пры ем ства ка мі тэ та па 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве 

аб лвыканкама. Прад пры-

ем ства ста ла пе ра мож цам 

ХV юбі лей на га рэс пуб лі кан-

ска га кон кур су «Най леп шы 

бу даў ні чы пра дукт го да — 

2018». У гэ тым прэ стыж-

ным пра фе сій ным спа бор-

ніц тве зван не най леп ша га 

яно атрым лі ва ла таксама 

ў 2014, 2015 і 2016 га дах.

Гіс то рыя ж прад пры ем-

ства па ча ла ся ў 1966 го дзе. 

Ві цеб скі ДБК — най буй ней-

шая ар га ні за цыя ў Ві цеб-

скай воб лас ці, якая бу дуе 

буй на па нэль ныя да мы.

Зда юць «пад ключ»
Прад пры ем ства шмат-

про філь нае. У яго струк ту ры 

шэ раг спе цы я лі за ва ных пад-

раз дзя лен няў, якія ажыц цяў-

ля юць пра ек та ван не і роз ныя 

ві ды бу даў ні ча-ман таж ных 

ра бот. Гэ та за бяс печ вае маг-

чы масць бу да ваць роз ныя 

аб' ек ты «пад ключ».

На пра ця гу 2008—2010 га-

доў прад пры ем ства пра вя-

ло тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не 

за во да БПД. У рам ках пра-

ве дзе на га тэх ніч на га пе ра-

ўзбра ен ня ўсё зно ша нае і 

са ста рэ лае аб ста ля ван не 

за ме не на на но вае, у тым 

лі ку кам па ній Оlmеt Іtаlу 

s.r.l. (Іта лія), Wеіlеr Іtаlіа s.r.l. 

(Іта лія), MЕР — Mассhіnе 

Еlеttrоnісhе Ріеgаtrісі s.р.а 

(Іта лія), BFS (Гер ма нія). 

Пра ве дзе на за ме на аб ста-

ля ван ня ар ма тур на га цэ ха, 

лі ніі вы твор час ці эле мен таў 

ін жы нер ных се так, лі ніі вы-

твор час ці пліт пе ра крыц цяў 

пус тот на га на сці лу, лі ній па 

вы твор час ці вон ка вых і ўнут-

ра ных сце на вых па нэ ляў, 

лі ніі вы твор час ці аб' ём ных 

эле мен таў, уста ля ва ны но-

вы рас тво ра-бе тон ны ву зел. 

Асвое ны су час ныя тэх на ло-

гіі, якія да зво лі лі вый сці на 

но вы ўзро вень пра дук цыі, 

па вы сіў шы яе пры ваб насць 

і кан ку рэн та здоль насць.

Уні каль ныя да мы
Вы твор чыя ма гут нас ці за-

во да буй на па нэль на га до ма-

бу даў ніц тва да зва ля юць вы-

пус ціць ка ля 180 ты сяч ку біч-

ных мет раў жа ле за бе тон ных 

і бе тон ных вы ра баў.

Па леп шы ла ся энер га-

эфек тыў насць вон ка вых па-

нэ ляў, пад да шка вых пе ра-

крыц цяў, ста ла шы рэй шай 

лес віч ная клет ка. Вы ра ша-

на праб ле ма без бар' ер на-

га ася род дзя: у ліфт мож на 

тра піць ад ра зу пры ўва хо дзе 

ў пад' езд, а не толь кі з пер-

ша га па вер ха бу дын ка, як 

ра ней.

Вон ка выя сце ны ма юць 

трох сла ё вую кан струк цыю 

(«санд віч»), што знач на па-

вы шае тры ва ласць, а так-

са ма тэр міч нае су пра ціў-

лен не.

Ві цеб скі ДБК — адзі ны 

ў Бе ла ру сі вы твор ца да-

моў се рыі 111-108. І прад-

пры ем ству ўда ло ся рэа лі-

за ваць прын цы пы энер га-

эфек тыў нас ці вы твор час ці. 

Ма дэр ні за ва ныя сек цыі 

жы лых да моў буй на па нэль-

на га до ма бу да ван ня (да лей 

БПД. — Аўт.) се рыі 111-108 

вы кананы з улі кам усіх дзе-

ю чых па тра ба ван няў і тэх-

ніч ных маг чы мас цяў улас на-

га за во да.

Се рыя 111-108 мае вя лі-

кія маг чы мас ці ў сва бод най 

пла ні роў цы ква тэр, з'яў ля-

ец ца адзі най у на шай кра і-

не се ры яй буй на па нэль ных 

да моў з па доў жаны мі апор-

ны мі сце на мі. Яна да зва ляе 

ажыц ця віць лю бую кам па-

ноў ку лес віч най пля цоў кі: 

мож на склас ці яе з ад ных 

1-па ка ё вых ква тэр, 2-х, 3-па-

ка ё вых або раз на тып ных.

Сіс тэ ма якас ці кан чат ко-

вай бу даў ні чай пра дук цыі 

на прад пры ем стве па цвер-

джа на сер ты фі ка там ад па-

вед нас ці па тра ба ван ням — 

СТБ ІSО 9001-2009.

На прад пры ем стве атры-

ма ны сер ты фі ка ты ад па вед-

нас ці ўсіх ві даў ра бот, якія 

вы кон ва юц ца, па тра ба ван-

ням тэх ніч ных нар ма тыў ных 

пра ва вых ак таў ТР2009 / 013 

/ BY. Пра дук цыя вы пус ка ец-

ца згод на з па тра ба ван ня мі 

тэх ніч ных нар ма тыў ных пра-

ва вых ак таў.

Па вы сі лі 
кан ку рэн та  здоль насць

У 2016 го дзе пра ве дзе ны 

ра бо ты па пад аў жэн ні дзе-

ян ня атэс та таў акрэ ды та цыі 

ла ба ра то рыі не раз бу раль на-

га кант ро лю, вы пра ба валь-

най ла ба ра то рыі, а так са ма 

ла ба ра то рыі элект ра фі зіч-

ных вы мя рэн няў.

Та ды ж бы лі ажыц цёў-

лены ра бо ты па агля дзе зва-

рач най вы твор час ці на ад-

па вед насць па тра ба ван ням 

СТБ 2349-2013. Атры ма на 

па свед чан не аб ацэн цы зва-

рач най вы твор час ці.

Да рэ чы, у той жа год быў 

атры ма ны спе цы яль ны да-

звол МНС на ра бо ты і па слу-

гі, якія скла да юць дзей насць 

па за бес пя чэн ні па жар най 

бяс пе кі. 

Па лі ты ка прад пры ем ства 

ажыц цяў ля ец ца пад дэ ві зам: 

«За да во ле насць за каз чы ка 

якас цю вы ка на ных бу даў ні-

ча-ман таж ных ра бот — най-

вы шэй шая ацэн ка дзей нас ці 

ка лек ты ву». Асноў ныя за да-

чы ў га лі не якас ці: па вы шэн-

не якас ці бу даў ні ча-ман таж-

ных і пра ект ных ра бот, якія 

вы кон ва юц ца, кан ку рэн-

та здоль насць прад пры ем-

ства на ба зе па ста ян на га 

тэх ніч на га пе ра ўзбра ен ня, 

ука ра нен ня но вых пра цэ-

саў, ма тэ ры я лаў і тэх на ло-

гій; за бес пя чэн не вы ка нан-

ня ра бот ква лі фі ка ва ным 

пер са на лам; за бес пя чэн не 

зні жэн ня до лі вы дат каў на 

энер га спа жы ван не ў аб' ёме 

вы ка на ных ра бот.

І таў нха у сы 
ў перс пек ты ве

Раз в іц  цё па нэль на-

га до ма бу да ван ня ідзе ў 

на гу з ча сам. Для раз на-

стай нас ці ар хі тэк тур на га 

аб ліч ча га ра доў рас пра-

ца ва ны пра ект 16-па вяр-

хо ва га жы ло га до ма. Кан-

струк тыў ная схе ма да моў 

се рыі БПД 111-108 да зво-

ліць за ха ваць у вы шын ных 

ва ры ян тах жы лых да моў 

сва бод ную пе ра пла н і -

роўку ква тэр.

Так са ма ўка ра нё ная ма-

дэр ні за ва ная 10-па вяр хо вая 

блок-сек цыя з на бо рам ква-

тэр 1-1-1-1-1-1.

Рас пра цоў ва ец ца ад на-

сла ё вая вон ка вая сцен ная 

па нэль, больш тэх на ла гіч-

ная і прос тая ў вы твор часці. 

Адным з перс пек тыў ных кі-

рун каў у пра ек та ван ні і бу-

даў ніц тве з'яў ля ец ца раз-

віц цё ма ла па вяр хо вай за-

бу до вы тэ ры то рый у вы гля-

дзе ад на ква тэр ных дамоў 

і таў нха у саў.

Матэрыялы 

падрыхтаваў Аляк сандр 

ПУК ШАН СКІ.

УНП 300082594

«ВІ ЦЯЗЬ» ЗАЎ СЁ ДЫ Ў НА ГУ З ЧА САМ!
«Пра ста та вы ка ры стан ня на шай пра дук цыі до рыць вам па чуц цё гар мо ніі!» — дэ віз ад на го з флаг ма наў бе ла рус кай пра мыс ло вас ці — ААТ «Ві цязь»

Бу даў ніц тва з га ран ты яй якас ціБу даў ніц тва з га ран ты яй якас ці
Ві цеб скі до ма бу даў ні чы кам бі нат — адзін з флаг ма наў бу даў ні чай га лі ны Ві цеб скі до ма бу даў ні чы кам бі нат — адзін з флаг ма наў бу даў ні чай га лі ны 
на пост са вец кай пра сто рына пост са вец кай пра сто ры


