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ГОЛОВНА МЕТА — НАЛАГОДЖЕННЯ  
ТІСНОЇ СПІВПРАЦІ  
ІЗ ВІТЧИЗНЯНИМИ  
ТА ЗАРУБІЖНИМИ ЗАЛІЗНИЧНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

АТ «Бериславський машинобудівний завод» посідає вагоме 
місце серед підприємств з постачання продукції для рухомо-
го складу залізниць на вітчизняному ринку та ринках країн 
ближнього зарубіжжя. На підприємстві діє Програма імпорто- 
заміщення, згідно з якою щорічно освоюються нові найме-
нування продукції для залізниць, які зможуть скласти кон-
куренцію імпортним. Про сучасний стан підприємства, плани 
та головні завдання АТ «БМЗ» розповідає Голова Наглядової 
ради АТ «Бериславський машинобудівний завод» Микола Ва-
сильович Боровик.

Боровик М. В., Голова Наглядової 
ради АТ «Бериславський машино-
будівний завод»

— Миколо Васильовичу, роз- 
кажіть, будь ласка, про підприєм-
ство АТ «Бериславський машино-
будівний завод». Яка продукція 
для залізниць виготовляється за-
раз для рухомого складу та інф-
раструктури? Як давно освоєно 
виробництво запасних частин для 
тепловозів та дизель-поїздів?

— АТ «Бериславський машино-
будівний завод» одне з найдавніших 
підприємств машинобудівної галузі 
України. У наступному році йому випо-
внюється 120 років із дня заснуван-
ня паном Р. Айзенштоком (1897 р.).  
Розпочало підприємство свій шлях  
з виготовлення засобів для обробки 
землі та виготовляло це обладнання 
виключно до 1941 року.

 Під час Великої Вітчизняної вій- 
ни завод було повністю зруйнова-
но. Починаючи з 1949 року, після 
відновлення власними силами, за- 
вод розпочав нову історію з ви-

пуску двигунів малої потужності (25–  
50 к. с.). А вже з 1955 року виготов-
ляв дизельні електростанції (160–  
180 к. с.)

Продукцію залізничного при-
значення підприємство виготовляє 
і постачає з 1967 року, почали із 
випуску навісних агрегатів (охоло-
джувачі, теплообмінники, насоси, 
фільтри). Свого часу, наше підпри-
ємство було базовою філією Коло-
менського заводу з виготовлення 
тепловозів.

Наша історія спільного життя ке-
руючої компанії (власник) і АТ «БМЗ» 
починається з липня 2007 року. Це 
час, коли почалося юридичне і фак-
тичне злиття двох відомих вироб-
ників — АТ «БМЗ» і АТ «Ремдизель». 
Київський завод АТ «Ремдизель» 
(колишній 37-й судномеханічний 
завод МОУ) почав своє перемі-
щення і продовжив своє життя вже  
в місті Берислав на базі БМЗ. Було 

перевезено обладнання, техно-
логічні лінії дільниць, технологічну 
та конструкторську документацію, 
певну частину ринку продукції 
залізничного призначення. Це 
суттєво розширило і доповнило 
існуюче виробництво на БМЗ та 
підвищило вимоги і рівень техно-
логічності такою номенклатурою, 
як: кільця поршневі, вкладиші, 
клапани, гільзи сталеві, шестерні, 
пальці й т. ін. 

За два роки було повністю впро-
ваджено номенклатуру АТ «Ремди-
зель» і завершено імплементацію 
обладнання та нормативної до-
кументації, намічено стратегічний 
план розвитку оновленого виробни-
цтва. Зараз на БМЗ виготовляється 
близько 400 найменувань продукції 
до двигунів тепловозів серії ЧМЕ3, 
2ТЕ116, ТЕП70, М62, дизель-потя-
гів ДР1 та Д1, до компресорів КТ6, 
К2ЛОК, ЭК7, МК135.
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— Яке обладнання зараз ви-
користовується для виробництва 
продукції для залізниць на під-
приємстві? Чи проводиться онов-
лення парку верстатів та іншо-
го обладнання для підвищення 
якості створеної продукції?

— Підприємство не зупиняється 
на досягнутому та продовжує впро-
вадження нових видів продукції, 
працює над перспективним роз-
витком підприємства. За останні 
дев’ять років вдалося суттєво підняти 
технічний рівень АТ «БМЗ» завдяки 
впровадженню імпортозамінних 
запчастин та розвинути існуючу 
технологічну базу. Було повністю 
оновлено гальванічний цех, пере-
будовано й оснащено ливарний 
цех, реконструйовано та оснащено 
цех термообробки, дільницю залив-
ки вкладишів, доповнено та розши-
рено два основних цехи механічної 
обробки та модернізовано дві за-
водські лабораторії. 

Звісно, в основному, використо-
вувалося обладнання радянських 
часів 70-х, 80-х та 90-х років випус-
ку. Основна ставка була зроблена 
на глибокій модернізації існуючого 
парку верстатів із заміною при-

водів та операційної системи ЧПК  
з капітальним ремонтом меха-
нічних частин верстатів. Так про-
довжувалось протягом чотирьох 
років. Потім ми зрозуміли, що по-
трібно піднімати точність обробки 
та підвищувати продуктивність пра-
ці для максимальної економічної 
ефективності та зниження енер-
говитрат. Було прийнято рішення  
з 2012 по 2020 рік провести онов-
лення парку обладнання сучасни-
ми оброблювальними центрами від 
відомого виробника OKUMA (Япо-
нія), провести дооснащення ливар-
ного виробництва формувальною 
машиною та придбати сучасні печі 
для термообробки. На часі стоїть 
питання про придбання печі для 
азотації поверхні в іонно-плазмо-
вому середовищі.

Насправді, кожен рік у бюджеті під-
приємства існує стаття капітальних ви-
трат на оновлення і модернізацію.

Оскільки один з основних видів 
продукції і традиційний для БМЗ — 
це охолоджувачі та теплообмінникі, 
то за останні роки відділом головно-
го конструктора було впроваджено 
різні технології виготовлення при 
підвищенні ефективності та коефі-
цієнта корисної дії, в тому числі, тех-
нологія холодної пайки Cupro Braze. 
Усі технології було підтверджено 
випробуваннями на практиці. 

У ливарному виробництві вико-
ристовується технологія литва по 
газифікованим моделям, а механіч-
на обробка представлена верстата-
ми фірми OKUMA, що вже саме по 
собі є інновацією і концентратором 
технологічних досліджень в обробці 
металів і сплавів. Використовують-
ся при цьому надсучасні графічні 
станції та програмне забезпечення 
для створення 3D моделей. Один  
з верстатів, MULTUS, працює в п’яти 
координатах під час обробки деталі.

Продукція АТ «Бериславський машинобудівний завод»

Термічні потужності АТ «Бериславський машинобудівний завод»
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Усі ці новації дозволяють в рази 
підвищувати продуктивність, якість 
та знижувати витрати. На жаль, умо-
ви економічного розвитку в країні 
не дозволяють вільно робити вибір 
на користь таких надбань, навіть  
у лізинг. Тому, це все ми робимо за 
власний кошт за рахунок прибутку та 
комерційної різновекторності роботи 
управляючої компанії (деревооброб-
ка, сільське господарство та ін.).

— Миколо Васильовичу, чи 
вважаєте Ви, що продукція віт- 
чизняних залізничних підпри-
ємств відповідає європейським 
стандартам? Чи поступається во-
на закордонним аналогам?

— Система менеджменту якості 
АТ «Бериславський машинобудів-
ний завод» повністю відповідає 
вимогам стандарту ISO 9001:2015  
в системі TUV Internation Certi- 
fication. У жовтні 2015 року органом 
з сертифікації TUV Thuringen e.v.  
в обличчі свого партнера ООО «Ин-
терсерт-Украина» на підприємстві 
проведено сертифікаційний аудит. 
За результатами аудиту було отри-
мано Сертифікат відповідності. 

Діюча система стандартизації 
на АТ «БМЗ» повністю забезпечена 
наявністю дієздатної служби голов-

ного технолога підприємства, тех-
нічного відділу, служби метрології, 
стандартизації та сертифікації, цент- 
ральної заводської лабораторії та 
технічного архіву. Усі виробничі під-
розділи забезпечені нормативно-
технічною документацією (стандар-
тами, технологічними інструкціями 
та іншим), обладнанням метроло-
гічної служби та центральної завод-
ської лабораторії, експрес аналіз 
має сертифікат відповідності.

На підприємстві є лабораторії, ате- 
стовані на право проведення вимі-
рювань для власних потреб:
— центральна заводська лаборато- 

рія: для визначення хімічного 
складу матеріалів хіміко-аналі-
тичними методами, фізико-ме-
ханічних випробувань матеріа-
лів, визначення хімічного складу 
матеріалів спектральним мето-
дом, механічні випробування 
металів, металографічні випро-
бування та ін.;

— центральна лабораторія вимірю-
вальної техніки проводить вимі-
рювання: геометричних та меха-
нічних величин, тиску та вакууму, 
температури електричних вели-
чин. Тому є всі підстави стверджу-
вати, що продукція АТ «БМЗ» від-
повідає всім стандартам якості.

— Назвіть, будь ласка, парт-
нерів вашого підприємства. Яка 
продукція користується найбіль-
шим попитом?

— АТ «БМЗ» займає визначену 
нішу щодо постачання своєї продук-
ції на вітчизняному ринку та країн 
ближнього зарубіжжя.

Потенційними споживачами вже 
освоєної продукції для ремонту та 
виробництва залізничного рухомо-
го складу є залізничні підприємства, 
які входять до складу ПАТ «Укрзаліз-
ниця», підприємства промислового 
залізничного транспорту, АТ «Дні-
пропетровський тепловозоремонт-
ний завод», АТ «Івано-Франківський 
локомотиворемонтний завод», АТ 
«Коломенський завод» (Російська 
Федерація), залізниці Білорусії, 
Литви, Російської Федерації та ряд 
інших замовників.

Виробниче обладнання АТ «Бериславський машинобудівний завод»

Локомотив- інформІ Н Т Е Р В ’ Ю
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Практично вся продукція, більше 
400 найменувань, яку виготовляє 
наше підприємство користується 
великим попитом у споживачів. 
Проте найбільш вагомий попит при-
падає на такі види продукції:
— втулка циліндра 6Д49.36спч-1-01;
— насос водяний 4ВЦ50/12.02;
— втулка циліндра 14Д.40.36.01.1;
— теплообмінники;
— кришка циліндра 5Д49.78.1 БМЗ 

зап.;
— гільза циліндра Д27.03.01.14;
— вкладиші МОП;
— охолоджувачі наддувочного по- 

вітря марки 5ДН9.168спч та його 
модифікації.
Також попитом користується ре-

монт зношеного парку тепловозів 
та дизель-поїздів залізничних під-
приємств.

— Зараз в Укрзалізниці відчу-
вають гостру потребу в запчас-
тинах. Чи планується на підпри-
ємстві розширення асортименту 
виробництва запасних частин 
для залізничного рухомого скла-
ду, які зможуть скласти конку-
ренцію імпортним?

— Співпраця АТ «БМЗ» із підпри-
ємствами Укрзалізниці базується 
на відкритості, доброчесності та на-
дійному партнерстві, яка несе пов- 
ну відповідальність за своєчасне 
виконання умов договорів та якість 
продукції, що виготовляється. Згідно 
з умовами укладених договорів ми по-
вністю виконаємо замовлення заліз-
ниць України до кінця поточного року  
і вже розпочали роботу щодо підготов-
ки матеріалів для участі в тендерних 
торгах на наступний 2017 рік.

Розуміючи ситуацію із технічним 
станом зношеного локомотивного 
парку, АТ «БМЗ» ставить перед со-
бою завдання щодо освоєння но-
менклатури запчастин і комплекту-
ючих, які раніше закуповувалися по 
імпорту. Щорічно АТ «БМЗ» освоюва-
ло і ставило на виробництво більше 
ніж 20 нових найменувань продук-
ції по Програмі імпортозаміщення.  
З урахуванням факту оновлення 
парку верстатів новими високо-
точними та високотехнологічними 
верстатами, АТ «БМЗ» і на 2017 рік 
поставило перед собою завдання: 
освоєння 30 одиниць найменувань 
запчастин рухомого складу. Про ці 
плани було проінформовано керів-
ництво Департаменту локомотивно-
го господарства ПАТ «Укрзалізниця».

— Миколо Васильовичу, поді-
літься, будь ласка, планами щодо 
подальшого розвитку АТ «БМЗ».

— Для гармонійного розвитку 
підприємства в цілому недостатньо 
приділяти увагу лише виробництву, 
технологіям чи фінансово-еконо-
мічній діяльності. Необхідно ство-
рити довгострокову перспективу-
стратегію. У визначеній стратегії 
виживання та розвитку кожного 
окремого підприємства виникає 
необхідність врахування розвитку 
транспортного комплексу в цілому 
та пошук свого місця у даній струк-
турі.

АТ «Бериславський машино-
будівний завод» в подальшому 
працюватиме в напрямку пер-
спективного технологічного пере-
оснащення заводу, впровадження 
нових передових технологій, осво-
єння нових видів продукції для по-
треб залізничного транспорту та ін-
ших машинобудівних підприємств, 
пошуку нових ринків збуту готової 
продукції.

Для планового розвитку підпри-
ємства нашими фахівцями розпо-
чато роботу над розробкою проекту 
«Плану стратегічного розвитку АТ 
«БМЗ» на період 2017 – 2021 рр.».

У стратегічному плані буде пе-
редбачено ряд основних завдань, 
направлених на розвиток підпри-
ємства:
— проведено аналіз поточного 

стану діяльності та потенціал АТ 
«БМЗ»;

— впровадження нових технологій 
та освоєння нових видів про-
дукції;

— технічне та технологічне пере-
оснащення АТ «БМЗ»;

— впровадження заходів енерго- 
ефективності та енергозбере-
ження на підприємстві;

— удосконалення структури управ-
ління, підготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів;

— управління якістю; підвищення 
конкурентноздатності продукції; 
стандартизація та сертифікація;

— маркетингові заходи щодо вив- 
чення ринка, ціноутворення; ре-
клама продукції; стимулювання 
до професійного зростання;

— охорону праці, удосконалення 
техніки безпеки, режиму праці та 
відпочинку;

— покращення санітарно-гігієнічних 
умов праці, впровадження захо-
дів щодо зниження важких умов 
праці.
Стратегічний план розвитку АТ 

«БМЗ» передбачатиме основні ви-
ди діяльності підприємства, заходи, 
направлені на перспективний роз-
виток та підвищення якості продук-
ції, що виготовляється. 

Наша мета вибудувати систему 
високотехнологічного підприємства 
та виступати перед замовником не 
як постачальник разових послуг, 
а як довгостроковий та надійний 
партнер.

— Миколо Васильовичу, будь 
ласка, Ваші побажання щодо на-
лагодження більш тісної співпра-
ці між вашим підприємством та 
залізничними підприємствами, 
що використовують вашу продук-
цію, в підвищенні якості та під-
тримці українського виробника.

— Наша головна мета крокувати 
в ногу із технічним і технологічним 
розвитком залізничної галузі, роз-
вивати нові технології, освоюва-
ти нові види продукції з високою 
якістю та бути надійним партнером 
щодо постачання вкрай необхідних 
запчастин для ремонту рухомого 
складу залізниць.

Прагнення керівництва БМЗ по-
лягають в налагодженні більш тісної 
співпраці із залізничними підпри-
ємствами як вітчизняними, так і за-
лізничними адміністраціями країн 
ближнього зарубіжжя. Задля задо-
волення потреб ремонтних та екс-
плуатаційних депо вкрай необхід-
ними запчастинами потрібно знати 
першочергову їх потребу, працюва-
ти спільно над підвищенням якості 
та надійності в експлуатації.

Сьогодні наша спільна мета поля-
гає в налагодженні тісних зв’язків із 
підприємствами, які споживають на-
шу продукцію, і головне — поставити 
заслон недоброякісній конкуренції  
у постачанні запчастин та матеріалів 
сумнівного та контрафактного похо-
дження, які потім використовуються 
для ремонту рухомого складу.

З метою започаткування спіль-
ного діалогу та налагодження спів- 
праці ми запропонували Укрза-
лізниці на базі заводу АТ «БМЗ» 
провести в грудні місяці семінар 
за участю представників від за-
лізниць України та залізничних 
підприємств країн ближнього за-
рубіжжя. Головною ціллю семінару  
є ознайомлення учасників із ви-
робництвом АТ «БМЗ», новими тех-
нологіями виготовлення деталей, 
які було впроваджено, та поділити-
ся досвідом щодо підвищення якос-
ті нашої продукції.

Користуючись нагодою, хочу при-
вітати всіх читачів журналу, заліз-
ничників України та працівників АТ 
«БМЗ» із прийдешнім Новим 2017 
роком. Бажаю мирного неба, міц-
ного здоров’я та процвітання нашій 
незалежній Україні.

Локомотив- інформ І Н Т Е Р В ’ Ю


