
Но вы ай чын ны аў та ма біль пад 
брэн дам «МАЗ — Брэст маш» 
па ча лі вы пус каць на бе ра-
гах Му хаў ца. Ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» су стрэ лі ся з ды рэк та-
рам прад пры ем ства-вы твор цы 
Ва сі лём КА ХО ВІ ЧАМ.

Прад стаў ля ем 

су раз моў ні ка
Ва сіль Ка хо віч ро дам з Брэст-

чы ны. Ся рэд нюю шко лу за кан чваў 
у Мін ску. Вы пуск нік на рга са. Пас-
ля служ бы ў Са вец кай Ар міі быў на 
ад каз най ра бо це ў На цы я наль ным 
бан ку, пад час якой меў пра мое да-
чы нен не да вы пус ку ай чын най гра-
шо вай адзін кі.

Да лей шай пры ступ ка й гэ тай жыц-
цё вай шко лы ста ла дып ла ма тыч ная 
служ ба ў бе ла рус кім па соль стве ў 
Кыр гыз ста не — у ран гу ча со ва га па-
ве ра на га ў спра вах Бе ла ру сі. Вяр нуў-
ся на чаль ні кам га лоў на га ўпраў лен ня 
знеш не эка на міч ных су вя зяў Мінп ра-
ма. Да лей ча каў са праўд ны эк за мен 
на па са дзе ў Саў мі не — ін спек та рам 
па Брэсц кай воб лас ці, ка лі ад каз ваў 
за эка на міч ны блок пы тан няў.

Ра бо та па раз на стай ных кі рун ках, 
у тым лі ку і гас па дар чым, да ла вя лі кі 
жыц цё вы во пыт. Які асаб лі ва спат-
рэ біў ся пас ля пе ра хо ду на МАЗ. Два 
з па ло вай га ды та му кі раў ніц твам 
хол дын га на кі ра ва ны ды рэк та рам на 
праб лем нае ААТ «Брэст маш».

Што за гэ ты час уда ло ся? Ра зам 
з ка ман дай змаг лі ста бі лі за ваць эка-
на міч ную сі ту а цыю, па га сіць за па зы-
ча нас ці і па вы ні ках го да ма юць на-
мер вы вес ці прад пры ем ства з лі ку 
страт ных. Сфар мі ра ва ны 
кас цяк ка лек ты ву, з якім 
ра зам пе ра адоль ва юц ца 
скла да нас ці, іх па куль ха-
пае. І з да па мо гай кі раў ніц-
тва хол дын га вы зна чы лі ся 
з но вым перс пек тыў ным 
кі рун кам — збор кай і ма-
ды фі ка цы яй ба за вых гру-
за па са жыр скіх мік ра аў то-
бу саў з мар кай МА За.

— Ва сіль Ва сі ле віч, як 
на ра дзі ла ся да во лі ары-
гі наль ная ідэя но ва га аў-
та ма бі ля?

— Ідэя ства рэн ня спа-
чат ку вы твор час ці па 
збор цы ма ла та наж най аў та тэх ні кі 
з'я ві ла ся на «БЕЛ АЎ ТА МА Зе» пры-
клад на ў 2015 го дзе, і па ча лі ся по-
шу кі парт нё ра для су мес най ра бо ты 
ў гэ тым кі рун ку. У вы ні ку спы ні лі ся на 
кі тай скай дзяр жаў най кам па ніі «Jac 
Motors». Вя лі ся так са ма пра пра цоў кі — 
як і дзе лепш ства рыць та кую вы-
твор часць. Бы ло пры ня та ра шэн не аб 
яе ар га ні за цыі на пля цоў ках «Брэст-
ма ша». Мя не на кі ра ва лі з га лаў но га 
прад пры ем ства хол дын га для вы ра-
шэн ня за да чы ў кра са ві ку 2018 го-
да. На той час я пра ца ваў на МА Зе 
спа чат ку на мес ні кам ка мер цый на га 
ды рэк та ра па рэа лі за цыі аў та тэх ні кі 
ў кра і ны СНД, за тым па моч ні кам ге-
не раль на га ды рэк та ра — кі раў ні ком 
пра ек та па ства рэн ні прад пры ем ства 
«МАЗ — Вей чай», з ну ля ку ры ра ваў 
па ча так бу даў ніц тва за во да ў «Вя лі-
кім ка ме ні».

Пры еха лі сю ды з Аляк санд рам 
Бра жу ком, які быў пры зна ча ны га-
лоў ным ін жы не рам «Брэст ма ша», а 
да гэ та га пра ца ваў на МА Зе на чаль ні-
кам цэ ха рэ дук та раў. За сем ме ся цаў 
пад рых та ва лі цэх пад но вае аб ста-
ля ван не, зман ці ра ва лі яго і ў снеж ні 
2018 го да ме та дам буй на вуз ла вой 
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збор кі са бра лі пер шы аўта ма біль 
па пра ек це Мінск ага аў та ма біль на-
га за во да з кам плек ту ю чых кам па ніі 
«Jac Motors». Ку заў спра ек та ва ны яе 
італь ян скім фі лі ялам, а асоб ныя дэ-
та лі ін тэр' ера — япон скім. Пры го жы 
фур гон чык быў рэа лі за ва ны ад ра зу, 
яго ку пі ла шко ла кон на га спор ту на 
вяс ляр ным ка на ле ў Брэс це. Ез дзяць 
да гэ та га ча су і, што на зы ва ец ца, не 
на ра ду юц ца.

Мы пра цяг ва ем буй на вуз ла вую 
збор ку ба за вай ма дэ лі МА За. Па сту-
па юць га то выя аў та ма біль ны мост, 
ру ха вік, пад вес ка, ін шыя вуз лы ў 
пад са бра ным вы гля дзе. Вы пус ці лі 
больш за 150 мік ра аў то бу саў МАЗ-
281040 (па са жыр скі, 16 мес цаў) і 
МАЗ-365022 (гру за вы). У вы пад ку не-
аб ход нас ці ма гут нас ці за во да да зва-
ля юць на рас ціць вы пуск да 2 ты сяч 
адзі нак у год. Ра ней «Брэст маш» не 
зай маў ся збор кай аў то (ра біў толь кі 

кам плек ту ю чыя для МА За), а за раз 
яна ста но віц ца ад ным з най важ ней-
шых кі рун каў на шай вы твор час ці. Лі-
чым — перс пек тыў ным.

А апош няя на ві на за клю ча ец ца ў 
тым, што на мі на ла джа на ма ды фі-
ка цыя гэ та га ба за ва га аў та ма бі ля, 
атры ма ны пер шы ма ды фі ка ва ны 
«Брэст ма шам» узор. У хо дзе ма ды фі-
ка цыі аў та ма біль за знаў зме ны, якія 
іс тот на мя ня юць яго функ цы я наль-
насць. У тым лі ку ад бы лі ся зме ны ў 
са ло не, у яго ін тэр' еры. Гэ та ўжо рас-
пра цоў ка на ша га за во да, і но вы ўзор 
аў та ма бі ля лі чыц ца ўлас ным пра дук-
там «Брэст ма ша». Ма ды фі ка ва ны 
ва ры янт мы за рэ гіст ра ва лі як но вы 
бе ла рус кі аў та ма біль, бо пад ка за ныя 
ча сам і прак ты кай удас ка на лен ні, вы-
ка на ныя на мі з бла слаў лен ня і пад 
па тра на жам га лаў но га офі са МА За, 
атры ма лі ся да во лі сур' ёз ныя.

Мы гэ ты пра дукт уза ко ні лі — 
атры ма лі на яго сер ты фі кат бяс пе кі 
гра ма дзян ска га транс парт на га срод-
ку, для ча го прай шлі вы пра ба ван ні 
на па лі го не На цы я наль най ака дэ міі 
на вук. А ў Ганд лё ва-пра мыс ло вай па-
ла це атры ма лі сер ты фі кат улас най 
вы твор час ці. Ма ем пра ва на но сіць 

на ку за ве свой 
він ну мар. Та кім 
чы нам, гэ та паў-
на вар тас ны наш 
аў та ма біль. 

— Вы да па ма-
га е це МА Зу — вы-
пус ка е це ба за вую 
ма дэль, а так са ма 
па ча лі пра во дзіць 
ма дэр ні  за цыю 
част кі ма шын, у 
вы ні ку якой ба-
за вая ма шы на 
на   бы вае но выя 
функ цыі. А кра і на 
атры ма ла но вае 

аў то. Гу чыць як бы прос та — узя лі і 
пе ра ра бі лі. На са май спра ве гэ та ж 
ве лі зар ная ра бо та.

— Ра бо та са праў ды ве лі зар ная. 
Пад пра ект бы ла вы дзе ле на знач ная 
пло шча — ка ля 6 ты сяч квад рат ных 
мет раў, на ёй зна хо дзі ла ся больш за 
180 адзі нак раз на стай на га вы твор-

ча га аб ста ля ван ня — стан кі з ЛПК, 
прэ са вае, сля сар нае і ін шае аб ста ля-
ван не. Усё трэ ба бы ло дэ ман ці ра ваць, 
пры год нае да экс плу а та цыі пе ра нес ці 
ў ін шыя мес цы. Зра бі лі ўлас ны мі сі ла-
мі, атры ма ла ся хут ка і доб ра. Пас ля 
ча го бу даў ні кі па чар ця жах пра ект на га 
ўпраў лен ня МА За пры сту пі лі да бу даў-
ні ча-ман таж ных ра бот. Ус кры лі пад ло-
гу, дах, фа сад і пры вя лі па мяш кан не 
ў па ра дак. Укам плек та ва лі яго но вым 
аб ста ля ван нем ме на ві та для буй на-
вуз ла вой збор кі. Збор шчы каў ста-
жы ра ва лі на най леп шых прад пры ем  -
ствах га лі ны.

Умоў на збо рач ная лі нія раз бі-
та на не каль кі асноў ных па стоў. На 
пад' ём ні ку ма шы на кам плек ту ец ца 
асноў нымі вуз ла мі, за тым за лі ва юц-
ца ўсе не аб ход ныя тэх ніч ныя вад ка-
сці, ма шы на ажы вае — за во дзіц ца 
і пе ра яз джае на лі нію ды яг нос ты кі. 
Па чы на юц ца рэ гу лі роў кі. Затым пра-
вод зяц ца ха да выя вы пра ба ван ні.

Га то вы пра дукт пры мае спа чат-
ку АТК за во да, за тым спе цы я ліс ты 
ўпраў лен ня ін спек цый на га кант ро лю 
якас ці ААТ «МАЗ». Пас ля дас ка на-
лай пра вер кі скла да юц ца пра та ко лы 
пры ё  ма-зда тач ных вы пра ба ван няў. 
Так што якасць мы га ран ту ем.

— Ва сіль Ва сі ле віч, ча му ме на-
ві та фур го ны?

— Рын ка вы по пыт на па са жыр-
скія мік ра аў то бу сы па ста ян ны, як і 
на транс парт для апе ра тыў ных пе-
ра во зак не вя лі кіх па аб' ёме гру заў. 
Зна чыць, па трэ бен фур гон на гру за-
вым ша сі. Вы пус ка ем два ў ад ным — 
па са жыр скі ва ры янт і гру за вы. Іх ак-
ту аль насць па цвяр джае і наш аса-
біс ты во пыт — усе ба за выя ма шы ны 
рэа лі за ва ны га лоў ным чы нам у Бе-
ла ру сі, хоць бы лі і па стаў кі ў Ра сію, 
Ка зах стан, ва Укра і ну. А  крайняя 
пар тыя ба за вых ма дэ ляў за кант рак-
та ва на поў нас цю. І ча ка ем у кан цы 

ве рас ня пры ход яшчэ не дзе ста кам п  -
лек таў. Ра дуе, што за ка зы на вы раб 
ма шын па сту па юць не толь кі ад ар га-
ні за цый, але і мі ніс тэр стваў. Доб рая 
сла ва пай шла.

— На рын ку іс нуе знач ная кан-
ку рэн цыя. Мож на на зваць цэ лы 
шэ раг вы твор цаў...

— Усё гэ та так, але ба за вая кам п  -
лек та цыя, у якой мы збі ра ем ма-
заў скія бу сы, на мно га ба га цей шая, 
чым ма дэ лі тых кан ку рэн таў, якіх 
вы мо жа це на зваць. Па-пер шае, 
эка ла гіч ны клас — пя ты, а не чац-
вер ты. Шас ці сту пень ча тая ка роб-
ка пе ра дач, а не пя ці сту пень ча тая. 
Двух уз роў не вы кан ды цы я нер — для 
кі роў цы асоб на, у са ло не асоб на. 
Са лон аб ста ля ва ны штор ка мі, ёсць 
сту пень ка, якая вы хо дзіць вам на су-
страч, ка лі дзвер цы ад чы ня юц ца... 
Ра ней част ка з гэ та га бы ла да дат ко-
вай оп цы яй, а за раз ста ла ба за вай 
кам плек та цы яй.

Ін ды ві ду аль ны кі ру нак аб дзі ман ня 
для кож на га па са жы ра, як у са ма лё-
це. Ру ха вік — 2,7, ды зель, над звы чай 
эка на міч ны, ад па вя дае эка ла гіч на му 
стан дар ту Еў ра-5. Уда лая пад вес ка.

На шы вы пра ба валь ні кі, 
што пра вод зяць аб кат ку 
пас ля збор кі, а яны вы со кія 
пра фе сі я на лы, сцвяр джа-
юць, што ма шы на вель мі 
на дзей ная ў экс плу а та цыі 
ва ўсіх ад но сі нах. Па чы на-
ю чы з та го, што на дзей ная 
сіс тэ ма тар ма зоў, ды і ін-
шыя функ цыі не пад вя дуць. 
Пра вя ра лі яе на ўсіх ві дах 

па верх няў, пус ка лі юзам — над звы-
чай устой лі вая. Я ма гу доў га яе хва-
ліць, і ўсё бу дзе праў да.

Так што ма заў ская ма дэль не 
ўсту пае, на прык лад, ра сій скім узо-
рам па ха рак та рыс ты ках, а па ін тэр’ е-
ры і экс тэр’ е ры — за ход нім. І ў той жа 
час больш тан ная, чым за ход нія. Ка лі 
па гар таць све жыя па раў наль ныя ха-
рак та рыс ты кі гру за па са жыр скіх мік-
ра аў то бу саў на рын ку, то ба чым, што 
наш цэ на вы ва ры янт са мы, ба дай, 
вый грыш ны. І аў то лепш пры ста са ва-
нае для не вя лі кіх гру заў, што важ на 
на прак ты цы.

— Рас ка жы це кры ху пра перс-
пек ты вы.

— Уся го адзін прык лад. МАЗ збі-
ра ец ца за ку піць ша сі, на ба зе яко-
га мож на ар га ні за ваць, у тым лі ку 
з на шым удзе лам, ад ра зу не каль кі 
ві даў па трэб ных у на род най гас па-
дар цы ма шын. Якім чы нам? Мя ня ю-
чы функ цы я наль ныя над бу до вы пад 
вы ра шэн не тых ці ін шых за дач.

Так што мы ду ма ем пра бу ду чае, на 
мес цы тап тац ца не збі ра ем ся. І ўсё ж 
най больш яр кую перс пек ты ву звяз-
ва ем для ся бе, як і кі ру ю чая кам па нія, 
са ства рэн нем ма дэ ляў элект ро бу са. 
Ра бо та ў гэ тым на-
прам ку вя дзец ца.

Ка лі мы ка жам 
пра перс пек ты ву, 
то кож ны раз па-
тра бу ец ца вя лі кая 
ра бо та кан струк-
тар скіх пад раз-
дзя лен няў МА За 
па адап та цыі, пры-
вяз цы да ма дэ лі 
ай чын ных вуз лоў 
і асоб ных дэ та ляў, 
на ват не вя лі кіх. 
Што да ты чыцца 
на шай ад па вед най 
служ бы, то яна за-

ня та цал кам ма дэр ні за цы яй ба за вых 
ма дэ ляў. Тым больш што мо гуць быць 
раз на стай ныя па жа дан ні ад за каз чы-
ка. І кож ны раз вы кон ва ец ца раз лік, 
як і дзе ма ца ваць, пад якія на груз кі 
раз ліч ваць, якія ма тэ ры я лы вы ка рыс-
таць, які бу дзе ды зайн, і гэ так да лей. 
Па трэ бны час і пра фе сі я на лізм. Мы 
для ся бе зра бі лі 3D-ма дэль са ло на, 
што крыш ку спра шчае кан струк та-
рам ра бо ту з ін тэр’ ерам унут ры ку за-
ва, але аб’ ём да пра цо вак пры лю бой 
ма ды фі ка цыі іс тот ны.

— Як вы ад чу лі, што ма шы на 
атры ма ла ся кан ку рэн та здоль най?

— Прос ты па каз чык: на скла дзе 
ма шын ня ма, іх раз бі ра юць. Я ўжо 
ка заў, што чар го вая пар тыя ба за вай 
ма дэ лі, кам плек ту ю чыя пад якую мы 
атры ма лі, прак тыч на ўся за кант рак-
та ва на, рас пі са на. А ма дэр ні за ва ныя 
ў вя лі кіх аб’ ёмах мы яшчэ не вы пус ка-
ем. Зра бі лі па куль пер шую і атры ма лі 
на яе ўсе не аб ход ныя да ку мен ты. За-
раз па сту піў за каз і ро бім яшчэ ад ну, 
яна ўжо на вы ха дзе. І дзве ма ды фі ка-
ва ныя ма шы ны бу дзем ра біць як бы з 
апе рад жэн нем тэр мі наў, вы зна ча ных 
за каз чы кам. Па ра лель на па ста вім на 
«ста пе лі» спец ма шы ну.

На ўсіх эта пах вель мі да па ма гае 
кі ру ю чая кам па нія. ААТ «Брэст маш» 
у скла дзе «БЕЛ АЎ ТА МА За» пра цуе з 
2013 го да. З та го ча су га лаў ное прад-
пры ем ства па ча ло па ці ху пад гру жаць 
сва і мі кі рун ка мі і наш за вод, тым са-
мым да зва ля ю чы за хоў ваць яго жыц-
ця здоль насць, не вы кі нуць лю дзей 
на ву лі цу. Яно і сён ня да па ма гае ў 
фі нан са ван ні асоб ных пра ек таў.

Ге не раль ны ды рэк тар Ва ле рый 
Ва лер’ е віч Іван ко віч пад тры маў 
перс пек ты ву на ша га за во да як аў-
та збо рач на га прад пры ем ства. Да-
па ма га юць раз ві вац ца яго на мес ні кі, 
кі раў ні кі пад раз дзя лен няў, фак тыч на 
ўсе служ бы. Інакш нам бы ло б з та-
кой аб’ ём най за да чай не спра віц ца. 
Га лаў ное прад пры ем ства дае нам 
та вар ныя крэ ды ты — у пры ват нас-
ці, ме та лам. Усе гла баль ныя пла ны, 
звя за ныя з ма дэр ні за цы яй ці рэ кан-
струк цы яй вы твор час ці, увяз ва юц ца 
з МА Зам.

Мы за хоў ва ем на па то ку пра дук-
цыю, якую вы пус ка лі да гэ та га ча су: 
на со сы і ін шую, але па сту по ва асноў-
ная ўдзель ная ва га пе ра ця чэ на буй-
на вуз ла вую збор ку ба за вай ма дэ лі 
ма заў ска га мік ра аў то бу са і на вы пуск 
яго ма ды фі ка ва ных ма дэ ляў. На шы 
ма шы ны бу дзем вы пус каць пад брэн-
дам «МАЗ — Брэст маш».

Ге не раль ны ды рэк тар пад час на-
вед ван ня па ста віў за да чу зра біць тут 
сэр віс ны цэнтр па аб слу гоў ван ні ма-
ла та наж най тэх ні кі, а яшчэ шо ў рум — 
вы ста вач ны са лон-ма га зін пра дук цыі 
хол дын га. А так са ма ўчаст кі па звар-
цы і афар боў ван ні ка бін і ку за ваў. Усё 
гэ та па вя ліч вае на шы шан цы на рын-
ках. У вы ні ку з’я віц ца маг чы масць та-
го, што прад пры ем ства, згод на з па-
тра ба ван ня мі Мыт на га са ю за, бу дзе 
ўклю ча на ў пе ра лік аў та вы твор цаў.

Свой маг чы мы ры нак вы ву ча ем. 
Звяр та юц ца да нас ма лыя прад пры ем -
 ствы, якім для ра бо ты па трэб на та кая 
зруч ная ма шы на, і шмат пры ват ных 
асоб: ін ды ві ду аль ныя прад пры маль-
ні кі і фі зіч ныя асо бы так са ма ці ка-
вяц ца фак тыч на адап та ва най пад 
спе цы фі ку іх ін та рэ саў аў та тэх ні кай. 
Так што спра ва па він на пай сці. Мы 
не збі ра ем ся ха вац ца толь кі за чу-
жую сла ву, а імк нём ся за ва ёў ваць 
і ўлас ную.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі 
Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ 

і Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).
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