2020 г. – 80 гадоў часу заснавання Пінскага прадпрыемства па выпуску
сельскагаспадарчай тэхнікі (ААТ «Гідрасельмаш»; 1940)
Пасля ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР у
новых абласцях пачалі стварацца прадпрыемствы для
рамонту
сельскагаспадпарчай,
трактарнай
і
аўтамабільнай тэхнікі. У 1940 г. у г. Пінску, які тады
быў абласным цэнтрам, была створана міжраённая
майстэрня капітальнага рамонту.
У мэтах узмацнення дапамогі саўгасам і калгасам
у правядзенні работ па рамонту машынатрактарнага парку пастановай Савета
Міністраў БССР ад 13 чэрвеня 1958 г. № 405 Пінская міжраённая майстэрня
капітальнага рамонту рэарганізавана ў Пінскі рамонтны завод, які рабіў
капітальны рамонт аўтамабіляў ГАЗ-51 і аўтамабільных рухавікоў.
У снежні 1959 г. у сувязі з развіццём сеткі спецыялізаваных рамонтных
заводаў прадпрыемству былі прызначаны іншыя функцыі. Распараджэннем
Савета народнай гаспадаркі БССР ад 12 снежня 1959 г. № 1445-р Пінскі
рамонтны завод перайменаваны ў Пінскі экскаватарарамонтны завод. Завод
пачаў вырабляць рамонт гідрасістэмы экскаватараў Э-153, а з 1963 г. –
рамонт раздзяляльна-агрэгатнай сістэмы трактароў.
У 1964 г. завод прыступіў да капітальнага рамонту паўнакомплексных
экскаватараў Э-153, вырабу кавальскіх вентылятараў і нестандартызаванага
абсталявання. Пазней прыступілі да вырабу сельскагаспадарчых машын для
перадпасяўной апрацоўкі глебы РВК-3,6, РВК-5,4 і РВК-7,2; рамонту помпаў
НШ і размеркавальнікаў розных марак. У 1958–1966 гг. дырэктарам завода
быў Васіль Іванавіч Калугін. З 1964 г. на інжынерных пасадах працаваў Іван
Іванавіч Жылевіч, у 1976–1986 гг. быў дырэктарам.
Працоўныя поспехі калектыву атрымалі прызнанне ў краіне. Дырэктар
І. І. Жылевіч і слесар-інструментальшчык Лявонцій Рыгоравіч Панада сталі
лаўрэатамі Дзяржаўнай прэміі Савета Міністраў БССР (1980). Ордэнамі
ўзнагароджаны слесар М. К. Валецкі, плавільшчык металу В. М. Агапушкін,
электразваршчык М. С. Водчыц і інш.
У 1990 г. была выпушчана доследная партыя агрэгатаў для
перадпасяўной апрацоўкі глебы АКШ-7,2 і пастаўлена на серыйную
вытворчасць. Пачаўся выпуск запчастак да экскаватара і сельскагаспадарчых
машын, выраблялі гідраўзмацняльнік руля да аўтамабіляў МАЗ.
Пінскі ЭРЗ быў адным з арэндных прадпрыемстваў канцэрна
«Белаграмаш». З 1995 г. завод пераўтвораны ў арэнднае прадпрыемства
«Гідрасельмаш», у 1999 г. на яго базе створана адкрытае акцыянернае
таварыства «Гідрасельмаш». Прадпрыемства ААТ «Гідрасельмаш» паспяхова
прысутнічае і развіваецца на рынку, ажыццяўляе рамонт аўтатранспартных
рухавікоў і абсталявання сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. У 2012 г.
прадпрыемства ўвайшло ў склад групы кампаній «Мілена», пачаўся новы
этап вытворчасці, адбываецца рэканструкцыя цэхаў і аснашчэнне сучасным
абсталяваннем, асвойваюцца новыя віды прадукцыі.

За многія гады дзейнасці прадпрыемства склаўся добры працоўны
калектыў, у штаце было каля 500 челавек. З 1986 па 2007 гг. калектыў
узначальваў Васіль Андрэевіч Чакулаеў, які быў удастоены звання «Чалавек
года 2005» па г. Пінску. Потым дырэктарамі былі Мікалай Пятровіч
Дзікавіцкі, Віталій Валер’евіч Малыхін, зараз прадпрыемствам кіруе Юрый
Сяргеевіч Белышаў.
Сёння ААТ «Гідрасельмаш» дынамічна развіваецца, больш за 20 гадоў
з’яўляецца лідэрам па вырабу сельскагаспадарчай тэхнікі. Адно з вядучых
прадпрыемстваў
па
вытворчасці
камунальнай,
будаўнічай
і
сельскагаспадарчай
тэхнікі,
таксама
спецыялізуецца
на
вырабе
металаканструкцый розных тыпаў. Прадпрыемства добра вядома ў краінах
СНД як вытворца агрэгатаў камбінаваных для перадпасяўной апрацоўкі
глебы і корманарыхтоўкі. Прадукцыя прадпрыемства сертыфікавана ў
Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі.
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