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ГІСТОРЫЯ ЗАВОДА 

 

1956 г. - на аснове рашэння Савета Міністраў БССР быў створаны 

Пінскі ліцейна-механічны завод. 

1982 г. - Пінскі ліцейна-механічны завод, які ўваходзіць у трэст 

"Будіндустрыя", перайменаваны ў "Пінскі вопытна-механічны завод". 

1995 г. - “Пінскі вопытна-механічны завод” ператвораны ў ААТ 

"Пінскі вопытна-механічны завод". 

2012 г. - ААТ «Пінскі вопытна-механічны завод" перайшоў пад 

кіраванне 1АК-груп. 

На дадзены момант ААТ «Пінскі вопытна-механічны завод» - гэта 

прадпрыемства, якое выпускае якасную прадукцыю, якая адпавядае патрэбам 

заказчыка. Прадукцыя адрозніваецца даўгавечнасцю, прадукцыйнасцю і 

прастатой ў эксплуатацыі. 

На сённяшні дзень завяршаецца комплексная мадэрнізацыя 

вытворчасці. Асвойваюцца новыя віды прадукцыі. 

Завод спецыялізуецца на вырабу і продажы станкоў, механізмаў, 

помпаў для вады і бітуму, падагравальнікаў паравадяных і вадаводных, 

чыгуннага ліцця, запорнай арматуры, металаформаў, пажарных рэзервуараў. 

Таксама прапануюцца паслугі ліцця па чарцяжах заказчыка, сэрвісныя 

паслугі. Асартыментны пералік выпускаемай прадукцыі больш чым 150 

найменняў. 

Вялікі вопыт у вытворчасці помпавага і станочнага абсталявання 

дазваляе прапанаваць на рынак запатрабаваную прадукцыю. 

Завод мае ўласны ліцейны цэх, што дазваляе забяспечыць 

вытворчасць неабходнымі нарыхтоўкамі для выпуску якаснай прадукцыі. 

Таксама ААТ "Пінскі ВМЗ" ажыццяўляе ліццё па чарцяжах заказчыка. 

ААТ "Пінскі ВМЗ” з'яўляецца лаўрэатам конкурсу “Лепшыя тавары 

Рэспублікі Беларусь 2013", носіць ганаровае званне "Лідэр галіны 

2013"(бронзавы медаль у ТОП-25 сярод прадпрыемстваў Рэспублікі 

Беларусь); па выніках статыстычнага ранжыравання завод атрымаў залаты 

медаль у рэйтынгу ТОП-30 у ліку экспарцёраў Рэспублікі Беларусь у сферы 

знешнеэканамічнай дзейнасці "Экспарцёр года 2014". 

На дадзены момант Пінскі ВМЗ рэалізуе шэраг інвестыцыйных 

праектаў па выпуску інавацыйнай прадукцыі. 
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