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У
ні каль ны ка лек тыў з функ цы я мі, 
дак лад на азна ча ны мі ўра да вы мі 
да ку мен та мі яшчэ ў ча сы СССР, 

на леж ным чы нам асна шча ны тэх ніч-
на і ўкам плек та ва ны пад рых та ва ны мі 
кад ра мі, пра цуе пад Мінск ам, у па сёл-
ку Пры воль ны — дзяр жаў ная ўста но ва 
«Бе ла рус кая ма шы на вы пра ба валь ная 
стан цыя». Гэ та акрэ ды та ва ны вы пра ба-
валь ны цэнтр і ад на ча со ва — ор ган па 
сер ты фі ка цыі трак та роў і сель ска гас па-
дар чай тэх ні кі. Грун ту ю чы ся на больш 
чым 70-га до вым во пы це, у тым лі ку на 
ўлас ным до све дзе ра бо ты ў якас ці фі лі-
яла Усе са юз на га ін сты ту та па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі Дзярж кам сель гас тэх ні кі 
СССР і бы лой рэс пуб лі кан скай вы стаў-
кі но вай тэх ні кі, стан цыя да па ма гае най-
больш «пра су ну тым» аг ра ры ям ука ра-
няць сіс тэ мы дак лад на га зем ля роб ства. 
А яшчэ ра зам з ай чын ны мі сель ска гас-
па дар чы мі ВНУ з'яў ля ец ца ад ным з да-
рад чы каў га лі но ва га мі ніс тэр ства, а ў 
шэ ра гу вы пад каў і ўра да.
Кі руе стан цы яй вы ха ва нец ка лек ты ву 

Аляк сандр ВА ШЧУ ЛА. Мін ча нін, вы пуск нік 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га аграр на-тэх ніч на-
га ўні вер сі тэ та. На вы пра ба валь ную стан цыю 
тра піў па раз мер ка ван ні і прай шоў шлях ад 
ін жы не ра 1 ка тэ го рыі да ды рэк та ра (з чэр ве ня 
2014 го да). У каст рыч ні ку 2010 го да аба ра ніў 
ды сер та цыю, і яму пры су джа на ву чо ная сту-
пень кан ды да та тэх ніч ных на вук.

Як на ву ко вец і прак тык Аляк сандр Ула дзі-
мі ра віч лі чыць, што:

- ме на ві та ўка ра нен не сіс тэм дак лад на га 
зем ля роб ства да зва ляе пе рай сці да ацэн кі і 
ка рэк ці роў кі дзе ю чых ця пер тэх на ло гій;

- ад на з га лоў ных за дач лю бой ма шы на - 
вы пра ба валь най стан цыі — вы зна чыць здоль-
насць ма шын пра ца ваць у комп лек се з ін шай 
су час най тэх ні кай;

- са мым перс пек тыў ным у гэ тым шэ ра гу 
з'яў ля ец ца элект ра трак тар, бо ён дае маг-
чы масць лю дзям, што ся дзяць за яго ру лём, 
ужо ця пер на поў ні цу ад чу ваць ся бе ча ла ве кам 
ХХІ ста год дзя;

- у ай чын ным сель ска гас па дар чым ма шы-
на бу да ван ні най больш бур ны рост за апош ні 
час на зі ра ец ца ў вы твор час ці ма ла га ба рыт най 
тэх ні кі і вуз лоў да яе.

Свае на ву ко выя по гля ды ён вы клаў ра зам 
з гру пай аў та раў у кні зе «Трак та ры ХХІ ста-
год дзя. Стан і перс пек ты вы».

З Аляк санд рам Ва шчу лам мы гу та рым пра 
на дзён ныя кло па ты Бе ла рус кай МВС. Спа чат-
ку пра шу яго рас тлу ма чыць фун да мен таль-
ныя, ас но ва твор ныя функ цыі ка лек ты ву.

— Як акрэ ды та ва ны вы пра ба валь ны цэнтр 
стан цыя 72 га ды спе цы я лі зу ец ца на пра вя дзен-
ні вы пра ба ван няў па па каз чы ках пры зна чэн ня 
і бяс пе кі ма шын і аб ста ля ван ня для сель ска-
гас па дар чай га лі ны, ме лі я ра цый ных і цеп ла-
тэх ніч ных ма шын, ле са тэх ніч ных і да рож ных 
ма шын і ме ха ніз маў, — рас каз вае ды рэк тар. — 
Пры гэ тым улі чым, што га лі на акрэ ды та цыі 
вы пра ба валь на га цэнт ра да зва ляе пра во дзіць 
усе ві ды вы пра ба ван няў на ад па вед насць тэх-
ніч ным рэг ла мен там не толь кі Бе ла ру сі, але і 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за (Мыт на га 
са ю за). Чы таць ар ты кул бу дуць спе цы я ліс ты, 
та му на за ву тэх ніч ныя рэг ла мен ты кан крэт на: 
ТР МС 004/2011 «Аб бяс пе цы ніз ка воль тна га 
аб ста ля ван ня», ТР МС 010/2011 «Аб бяс-
пе цы ма шын і аб ста ля ван ня», ТР МС 
031/2012 «Аб бяс пе цы сель ска-
гас па дар чых і ле са гас па дар чых 
трак та роў і пры чэ паў да іх». 
Не ліш нім бу дзе пад крэс ліць 
яшчэ раз, што цэнтр асна-
шча ны пра фе сій ны мі кад-
ра мі, якія ма юць у сва ім 
рас па ра джэн ні су час нае 
аб ста ля ван не і срод кі вы-
мя рэн няў.

А як ор ган па сер ты фі ка-
цыі пра дук цыі стан цыя пра-
во дзіць поў ны комп лекс ра бот 
па па цвяр джэн ні ад па вед нас ці ў 
вы гля дзе сер ты фі ка цыі і рэ гіст ра цыі 
дэк ла ра цый аб ад па вед нас ці тых жа ма-
шын і аб ста ля ван ня для сель скай гас па дар кі, 
ме лі я ра цый ных і цеп ла тэх ніч ных ма шын, зноў 
жа, ле са тэх ніч ных і да рож ных ма шын і ме ха-
ніз маў па тра ба ван ням тэх ніч ных рэг ла мен таў, 
у тым лі ку Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 
(Мыт на га са ю за). У ця пе раш ні час ор ган па 
сер ты фі ка цыі пра во дзіць ра бо ты па па цвяр-
джэн ні ад па вед нас ці ўсім вы шэй пе ра лі ча ным 
тэх ніч ным рэг ла мен там Еў ра зій ска га эка на-
міч на га са ю за (Мыт на га са ю за), да якіх яшчэ 
да ба віў ся ТР МС 020/2011 «Элект ра маг ніт ная 
су мя шчаль насць тэх ніч ных срод каў».

Та кім чы нам, вы да дзе ныя на мі сер ты фі ка-
ты і дэк ла ра цыі дзей ні ча юць на ўсёй тэ ры то рыі 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за (Мыт на га 
са ю за) — у Рэс пуб лі цы Ар ме нія, Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, Рэс пуб лі цы Ка зах стан, Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, Кыр гыз скай Рэс пуб лі цы.

— Атрым лі ва ец ца, што ў су вя зі са ства-
рэн нем Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 
ваш вы пра ба валь ны цэнтр і ор ган па сер-
ты фі ка цыі атры ма лі ста тус між на род ных і 

ЗА ЗДА РОЎ ЕМ РАС ЛІН НА ПА ЛЕТ КАХ 
СО ЧЫЦЬ... БЕС ПІ ЛОТ НІКСО ЧЫЦЬ... БЕС ПІ ЛОТ НІК

Ка рот кім рад комКа рот кім рад ком

Зы хо дзя чы з улас на га ба га та га во пы ту, спе цы я ліс ты Бе ла рус кай МВС лі чаць, што:
 жыц цё па тра буе больш уваж лі ва га вы пра ба ван ня спа чат ку кам па не нтаў сель-

ска гас па дар чай тэх ні кі, тых жа трак та роў, а ўжо по тым цал кам са міх сель гас ма шын, 
тым больш што пры ня ты но вы ад па вед ны тэх ніч ны рэг ла мент па тра ба ван няў да 
трак та роў і пры чэ паў;
 а да лей ад ацэн кі асоб ных ма шын вар та пе ра хо дзіць да ацэн кі тэх на ла гіч ных 

комп лек саў, тэх на ло гій. Гэ та ўсё час цей ста но віц ца па лі ты кай ка лек ты ву стан цыі;
 пры вы пра ба ван нях на пер шы план па він ны вы хо дзіць і вы хо дзяць пы тан ні бяс-

печ нас ці ма шын. Ма шы на па він на пер шым і га лоў ным чы нам быць бяс печ най ва ўсіх 
сэн сах, а ўжо по тым ацэнь ва ец ца эка но мі ка;
 ма шы на для эфек тыў на га вы ра шэн ня вы твор чых за дач па він на ўва хо дзіць у 

сям'ю ін шых ма шын, з'яў ляц ца част кай вы твор чай сіс тэ мы.
Толь кі та ды эка но мі ка атры ма ец ца ста ноў чая.

ФАК ТЫ З ЖЫЦ ЦЯ БЕ ЛА РУС КАЙ МВС
У 1948 го дзе спа чат ку Па ста но вай Са ве та Мі ніст раў СССР, а за тым і За га дам па Мі-

ніс тэр ству сель скай гас па дар кі СССР бы ла ар га ні за ва на сет ка з 16 за наль ных ма шы на-
вы пра ба валь ных стан цый, у лік якіх ува хо дзі ла і За ход няя МВС. Ад гэ та га ча су вя дзец ца 
ад лік яе гіс то рыі.

У сту дзе ні 1992 го да ў су вя зі з раз ва лам СССР і на быц цём су ве рэ ні тэ ту Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь ад бы ла ся струк тур ная і ар га ні за цый ная пе ра бу до ва ма шы на вы пра ба валь най 
стан цыі. За ход няя МВС бы ла пе ра ўтво ра на ў Бе ла рус кую МВС і пад па рад ка ва на Мі ніс-
тэр ству сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ка лі ў па чат ко вы пе ры яд дзей нас ці МВС асноў ны мі ацэн ка вы мі па каз чы ка мі бы лі тэх на-
ла гіч ныя, то за тым ра зам з аг ра тэх ніч най ацэн кай ма шын па ча лі пра во дзіц ца энер ге тыч ная, 
экс плу а та цый на-эка на міч ная ацэн кі, ацэн ка на дзей нас ці, умоў пра цы, ра мон тап ры дат нас ці 

і ін шыя ві ды ацэ нак, якія да юць маг чы масць вы явіць кан струк тыў ныя і экс плу а та цый-
ныя вар тас ці і не да хо пы машын.

У ця пе раш ні час на стан цыі пра вод зяц ца вы пра ба ван ні до след ных, се рый ных і ім-
парт ных узо раў трак та роў і са ма ход ных ша сі па вы ша най пра ход нас ці, ба ло та ход ных, 
ме лі я ра цый ных і ін шых ма шын, гле ба апра цоў чых ма шын, ма шын для вы рошч ван ня і 
ўбор кі буль бы, збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур, ма шын для пад рых тоў кі і ўня сен ня 
ар га ніч ных і мі не раль ных угна ен няў, па гру зач на-транс парт ных срод каў, ма шын для 
кор ма вы твор час ці, а так са ма для ме ха ні за цыі жы вё ла га доў чых фер маў.

У ДУ «Бе ла рус кая МВС» пра цуюць 5 га лі но вых ла ба ра то рый, 3 спе цы я лі за ва ныя 
і 8 ад дзе лаў.

У апош нія га ды ДУ «Бе ла рус кая МВС» пра ве дзе на знач ная ра бо та па рэ фар ма-
ван ні сва ёй дзей нас ці, звя за най, у пры ват нас ці, і з пе ра хо дам на сіс тэ му тэх ніч ных 
рэг ла мен таў Мыт на га са ю за, якая, з ад на го бо ку, да зва ляе па вы сіць якасць пра дук цыі 
і да сяг нуць су свет на га ўзроў ню, быць кан ку рэн та здоль ны мі ў ад кры тым рын ку, а з 
дру го га — аба ра няць ай чын ны ры нак тэх ніч ны мі ме ра мі.

У мэ тах пра ва во га за бес пя чэн ня ра бот па вы пра ба ван нях сель ска гас па дар чай 
тэх ні кі вы пра ба валь ны цэнтр Бе ла рус кай МВС акрэ ды та ва ны Дзярж кам стан дар там 
РБ на тэх ніч ную кам пе тэнт насць і не за леж насць пры пра вя дзен ні вы пра ба ван няў, 
уста ноў ле ных га лі ной акрэ ды та цыі. Гэ та ста ла пад ста вай для на ра джэн ня дэ ві за ка-
лек ты ву: «Мы за бяс печ ва ем не за леж насць і кам пе тэнт насць».

З лю та га 2013 го да ор ган па сер ты фі ка цыі акрэ ды та ва ны на пра вя дзен не ра бот па 
па цвяр джэн ні ад па вед нас ці па тра ба ван ням тэх ніч ных рэг ла мен таў Мыт на га са ю за і 
ўклю ча ны ў Адзі ны рэ естр ор га наў па сер ты фі ка цыі і вы пра ба валь ных ла ба ра то рый 
(цэнт раў) Мыт на га са ю за.

На стан цыі пра цу юць му зей і тэх ніч ная біб лі я тэ ка, у якой са бра на больш за 25 ты-
сяч нар ма тыў на-пра ва вых да ку мен таў. Гэ та най вя лік шы скарб, сфар мі ра ва ны за час 
іс на ван ня стан цыі. Па ім мож на атры маць поў ную ха рак та рыс ты ку, да дзе ную ўсім кам-
бай нам, трак та рам, ка сіл кам, са джал кам буль бы, куль ты ва та рам, ін шым ві дам тэх ні кі, 
якая пра хо дзі ла праз МВС, чым час та ка рыс та юц ца прад стаў ні кі дзяр жаў ных ор га наў 
кі ра ван ня, спа жыў цы і, вя до ма ж, рас пра цоў шчы кі сель гас тэх ні кі. Пры са дзей ні чан ні 
Дзярж стан дар ту рэс пуб лі кі, Мін сель гас хар ча і з удзе лам са міх су пра цоў ні каў стан цыі 

ўся гэ тая лі та ра ту ра за ха ва на на элект рон ных нось бі тах, што дае маг чы масць апе ра тыў на і 
якас на пра во дзіць вы пра ба ван ні, па вы шаць пра дук цый насць пра цы і ад на ча со ва да па ма гае 
спе цы я ліс там па глыб ляць свае ве ды. Вы пра ба валь ні кі заў сё ды па він ны апя рэдж ваць час 
і іс ці на па ло ву к ро ку на пе рад, каб да ваць аб' ек тыў ную ацэн ку тва рэн ням кан струк та раў і 
вы твор цаў сель гас ма шын.

Па ста ян ным кло па там ка лек ты ву з'яў ля ец ца пе ра аб ста ля ван не ма тэ ры яль на-тэх ніч най 
ба зы. За апош нія га ды ДУ «Бе ла рус кая МВС» знач на аб на ві ла срод кі вы мя рэн няў і ін фар-
ма цый на-тэх ніч ныя сіс тэ мы.

Тут ука ра нё на сіс тэ ма дыс тан цый на га кі ра ван ня вы пра ба ван ня мі сель ска гас па дар чых 
ма шын. За ты ся чу кі ла мет раў (а ча сам і больш) спе цы я ліс ты мо гуць ад соч ваць ра бо ту тэх ні-
кі і пры чап но га аб ста ля ван ня па мно гіх па каз чы ках — удзель ным спа жы ван ні па лі ва, глы бі ні 
апра цоў кі гле бы, ін шых па ра мет рах. Гэ та дае маг чы масць ска ра ціць транс парт ныя вы дат кі, 
тэр мі ны пра вя дзен ня вы пра ба ван няў, па вя лі чыць на пра цоў ку тэх ні кі. Ды і ў спе цы я  ліс таў
з'я ві ла ся не аб ход насць па вы шэн ня ін тэ ле кту аль на га ўзроў ню сва ёй пад рых тоў кі.

Ма шы ны для ўня сен ня срод каў аба ро ны рас лін, мі не раль ных угна ен няў ад на ча со ва 
ня суць і па вы ша ную не бяс пе ку для зда роўя ча ла ве ка, пры ро ды. Для па вы шэн ня тэх ніч-
на га і тэх на ла гіч на га ўзроў ню вы пра ба ван няў да вя ло ся ўка ра ніць су час ную сіс тэ му, якая 
да зва ляе ды яг нас та ваць усе ві ды та кіх ма шын. Гэ та да зво ліць з боль шай дак лад нас цю і 
раў на мер нас цю ўно сіць прэ па ра ты, што по тым спры яль на ада б'ец ца на экс плу а та цыі сель-
ска гас па дар чай тэх ні кі і на эка ло гіі. Ство ра на і пра цуе аб ста ля ван не для вы пра ба ван няў 
тар маз ных сіс тэм. Зман ці ра ва на аб ста ля ван не для вы пра ба ван няў кат лоў.

Су мес на з аб' яд на ным ін сты ту там ма шы на бу да ван ня НАН Бе ла ру сі ўста ля ва ны но вы 
стэнд для вы зна чэн ня вуг ла па пя роч най устой лі вас ці ма шын. У блі жэй шых ма шы на  -
вы пра ба валь ных стан цый, у тым лі ку і за ход няй Еў ро пы, та кіх уста но вак ня ма. Гэ та, мож на 
ска заць, го нар ка лек ты ву. Аб ста ля ван не ўжо прай шло атэс та цыю, на ім вя дуц ца вы пра-
ба ван ні ве лі ка груз ных аў та ма шын і трак та роў з пры чэ па мі, аў то бу саў, ін шай сель ска гас-
па дар чай тэхнікі.

вы кон ва юць шэ раг ра бот па пра мых за яў-
ках парт нё раў па са ю зе?

— Ме на ві та так. Пры вя ду пры кла ды. Па 
за яў ках ТАА «СА МЭ Дойц-ФАР Ру со» пра-
ве дзе ны вы пра ба ван ні і сер ты фі ка цыя сель-
ска гас па дар чых трак та роў і іх кам па не нтаў 
(ка бі на, віл ка счэп ная, ця га вы брус), якія 
вы пус ка юц ца SAME Deutz-Fahr Deutschland 
GmbH (Гер ма нія). Вя лі кі спектр ра бот пра ве-
дзе ны па за яў ках ТАА «Джон Дзір Русь» па 
вы пра ба ван нях і сер ты фі ка цыі лі ней кі трак та-
роў і іх кам па не нтаў кан цэр на John Deere, якія 
вы раб ля юц ца ў ЗША, Кі таі, Ра сіі. Ад чу ва е це, 
якія гу чаць наз вы?

У ця пе раш ні час на стан цыі пра цяг ва юц ца 
ра бо ты па ацэн цы ад па вед нас ці сель ска гас-
па дар чых трак та роў вя до ма га аме ры кан ска га 
брэн да. Кам па не нты трак та роў у ад па вед нас ці 
з па тра ба ван ня мі ТР МС 031/2012 «Аб бяс пе-
цы сель ска гас па дар чых і ле са гас па дар чых 
трак та роў і пры чэ паў да іх» ацэнь ва лі ся на мі 
для прад пры ем стваў-вы твор цаў мно гіх кра ін 
све ту.

У пры ват нас ці, ор га нам па сер ты фі ка цыі 
і вы пра ба валь ным цэнт рам пра ве дзе ны ра-
бо ты па цэ лым шэ ра гу ін шых сель ска гас па-

дар чых ма шын па за яў-
ках ар га ні за цый Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі.
— А што сён ня, Аляк сандр 

Ула дзі мі ра віч?
— У ця пе раш ні час пра пра цоў ва юц ца пы-

тан ні сер ты фі ка цыі трак та роў фір мы «Ку бо-
та», Япо нія (за во ды ў Япо ніі і Фран цыі), і фір мы 
BCS, Іта лія.

— І як вам пра цу ец ца з між на род ным 
ста ту сам?

— Што ж, ка неш не, гэ та га на ро ва, але на-
клад вае на ка лек тыў асаб лі вую ад каз насць. 
Бо на шы да ку мен ты, на шы ра шэн ні і рэ ка-
мен да цыі па ча лі рас паў сюдж вац ца не толь кі 
на тэ ры то рыю ад ной кра і ны — Бе ла ру сі, але 
і на мно гія ін шыя. Зра зу ме ла, што вы ка нан-
не шэ ра гу ра бот тар мо зіц ца з-за за крыц ця 
граніц боль шас цю кра ін у су вя зі з пан дэ мі-
яй ка ра на  ві ру са. Ска жам, не маг чы ма ўвез ці 
ўзо ры ма шын на мыт ную пра сто ру Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь для вы пра ба ван няў, пра вес ці не аб-
ход ныя пра цэ ду ры на за во дах-вы твор цах па 
па цвяр джэн ні ад па вед нас ці.

— Мы з ва мі не змо жам абы сці ся без ана-
лі зу ра бо ты ка лек ты ву ў мі ну лым го дзе.

— Ле тась на ма ган ні ка лек ты ву бы лі на кі-
ра ва ны на пад рых тоў ку і пра вя дзен не вы пра-
ба ван няў сель ска гас па дар чай тэх ні кі ў ад па-
вед нас ці з пла нам Мі ніс тэр ства сель скай гас-
па дар кі і хар ча ван ня, а так са ма на да га вор ных 
па чат ках з рас пра цоў шчы ка мі і вы твор ца мі, 
у тым лі ку:

— на пра вя дзен не па цвяр джэн ня ад па вед-
нас ці і сер ты фі ка цый ных вы пра ба ван няў сель-
ска гас па дар чай тэх ні кі;

— на рэ цэн за ван не і ўзгад нен не нар ма тыў-
най да ку мен та цыі на рас пра цоў ку і вы твор-
часць сель ска гас па дар чай тэх ні кі, а так са ма 
ТНПА.

Пла нам вы пра ба ван няў  важ ней шых ві даў 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі ў ДУ «Бе ла рус кая 
МВС» у 2019 го дзе пра ду гледж ва ла ся пра вя-
дзен не вы пра ба ван няў і ма ні то рын гу 52 узо раў 
ма шын і аб ста ля ван ня, у тым лі ку трак та роў, 
па груз чы каў і транс парт ных срод каў, ма шын 
для апра цоў кі гле бы, уня сен ня ўгна ен няў і аба-
ро ны рас лін, ма шын для вы рошч ван ня, убор кі 
і пас ля ўбо рач най апра цоў кі збож жа вых куль-
тур, ма шын для жы вё ла га доў лі і кор ма вы твор-
час ці, ма шын для ме ха ні за цыі буль ба вод ства, 
пло да а га род ніц тва, для вы рошч ван ня лё ну.

Па 49 на звах ма шын вы пра ба ван ні за вер-
ша ны, па 3 — у су вя зі з поз нім прад' яў лен нем 
на вы пра ба ван ні аформ ле ны па куль пра меж-
ка выя спра ва зда чы, а вы пра ба ван ні бу дуць 
пра цяг ну ты ў 2020 го дзе.

— А які мі па каз чы ка мі ха рак та ры зу ец-
ца ва ша, ска жам так, прад пры маль ніц кая 
дзей насць, ва ша іні цы я тыў насць?

— На да га вор ных па чат ках з рас пра цоў-
шчы ка мі і вы твор ца мі на пра ця гу го да пра-
ве дзе ны і аформ ле ны пра та ко ла мі (ак та мі, 
спра ва зда ча мі) вы пра ба ван ні 227 най мен няў 
ма шын і аб ста ля ван ня.У мэ тах па цвяр джэн-
ня ад па вед нас ці пра ве дзе на 417 вы пра ба-
ван няў.

Гэ та до сыць ці ка вы ўчас так на шай дзей-
нас ці, і ка лі ка заць кан крэт на, то ра бо та па 
па цвяр джэн ні ад па вед нас ці ха рак та ры зу ец ца 
на ступ ны мі па каз чы ка мі: вы да дзе на сер ты-
фі ка таў ад па вед нас ці — 250, за рэ гіст ра ва на 
дэк ла ра цый ад па вед нас ці — 33, пра ве дзе на 
пе ры я дыч ных ацэ нак на прад пры ем ствах, што 
се рый на вы раб ля юць сер ты фі ка ва ную пра-
дук цыю, — 74.

На ступ ны сур' ёз ны ўчас так ра бо ты — экс-
перт ная пра ца, і яна ха рак та ры зу ец ца на ступ-
ны мі па каз чы ка мі: раз гле джа на 38 тэх ніч ных 
за дан няў і тэх ніч ных умоў, 40 стан дар таў і 
зы ход ных па тра ба ван няў.

— Жур на ліс ты на шай га зе ты да во лі 
час та пі шуць пра ваш ка лек тыў і дак лад на 
ве да юць, што тут па ста ян на ўка ра ня ец ца 
шмат но ва га і ці ка ва га. Рас ка жы це пра свае 
тэх ніч ныя на він кі.

— Пры вя ду толь кі адзін прык лад, але до-
сыць яр кі. Апош нім ча сам у ДУ «Бе ла рус кая 
МВС» пра вод зяц ца ра бо ты па асва ен ні ў 
сель ска гас па дар чай вы твор час ці бес пі лот-
ных ля таль ных апа ра таў. На мі на бы ты ўлас-
ны бес пі лот нік, спе цы я ліс ты стан цыі прай шлі 
на ву чан не па яго экс плу а та цыі.

Ля таль ны апа рат вы кон вае аэ ра фо та-
здым кі мяс цо вас ці, а гэ та комп лекс ра бот, які 
ўклю чае роз ныя эта пы — ад ліч ба вых зды-
мак па верх ні зям лі з ля таль на га апа ра та да 
атры ман ня ліч ба вых фо та здым каў, на асно ве 

якіх ства ра юц ца фо та схе мы і ор та фо тап ла ны 
зня тай мяс цо вас ці.

Пры фа та гра фа ван ні мяс цо вас ці вы ка рыс-
тоў ва ец ца Сіс тэ ма па вет ра на га кар та гра фа-
ван ня мяс цо вас ці (СПКМ), рас пра ца ва ная 
дзяр жаў най на ву ко вай уста но вай «Фі зі ка-тэх-
ніч ны ін сты тут На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі».

— Рас тлу мач це, у чым прак тыч ная каш-
тоў насць цэ ла га на бо ру та кой су пер су час-
най тэх ні кі.

— Пас ля та го, як комп лекс вы ка наў аэ ра-
фо та здым кі па лёў і ства рыў ор та фо тап ла ны 
зня тай мяс цо вас ці, на іх асно ве вы ліч ва ец-
ца ін дэкс NDVІ (Нар ма лі за ва ны ве ге та цый ны 
ін дэкс). А гэ та па каз чык зда роўя рас лін, ён 
вы зна ча ец ца па тым, як рас лі ны ад люст роў-
ва юць і па глы на юць роз ныя свет ла выя хва лі. 
У ця пе раш ні час пра вод зяц ца экс пе ры мен-
таль ныя па лё ты на па лях Ма ла дзе чан скай 
га тун ко ва вып ра ба валь най стан цыі. На пра цоў-
ва ец ца ма тэ ры ял, які ўклю чае кар ты і ана лі зы 
глеб у вы зна ча ных мес цах па лёў з пе ры я дыч-
нас цю раз на два тыд ні на роз ных куль ту рах 
для збо ру ста тыс ты кі і гра ду і ра ван ня шка лы 
ін дэк саў NDVІ.

Гэ тай тэ май зай ма ец ца ма ла ды ін жы нер, 
вы пуск нік Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх на ла-
гіч на га ўні вер сі тэ та Ан тон Су лім чык. Вы пуск ні кі 
ай чын ных ВНУ ў нас на пры кмет ных ро лях.

— Так, лю дзі ў вас пра цу юць ці ка выя. 
Рас ка жы це, ка лі лас ка, пра свой ка лек тыў.

— Пра цуе паў та ры сот ні ча ла век, па ло ва 
муж чын і па ло ва жан чын. Ну, амаль па ло ва, 
важ на не ген дар нае ад роз нен не, а тое, што 
іх яд нае, — пра цу юць ад ноль ка ва ста ран на, 
пра фе сій на. Боль шасць мае вы шэй шую і спе-
цы яль ную аду ка цыю.

Ха рак та ры зуе ка лек тыў та кі факт. За да-
во лі пра цяг лую яго гіс то рыю ўтва рыў ся шэ раг 

пра цоў ных ды нас тый, якія пра цяг ва юц ца да 
гэ та га ча су. Гэ та ды нас тыі Асяб ры каў, Ма цют, 
Ла зоў скіх і ін шыя. Ха це ла ся б сён ня пад ра-
бяз ней рас ка заць пра ды нас тыю Шаў лоў скіх. 
Ва сіль Ва сі ле віч Шаў лоў скі ад пра ца ваў у ДУ 
«Бе ла рус кая (За ход няя) МВС» 46 га доў, кі ра-
ваў ма шын на-трак тар ным пар кам і ра монт най 
май стэр няй. Яго жон ка Ка ця ры на Мі ка ла еў на 
больш за 30 га доў бы ла ў да след чай гас па-
дар цы стан цыі ве тэ ры нар ным ура чом. Ця пер 
ужо двац цаць пер шы год пра цуе ін жы не рам 
іх дач ка На тал ля Дай не ка і 15 га доў яе муж 
элект ра ман цёр Вік тар Яў ге на віч.

Два га ды та му прый шла на ра бо ту ін жы-
не рам пас ля за кан чэн ня БНТУ ўнуч ка Шаў-
лоў скіх Ве ра ні ка Мац ке віч. Та кім чы нам, ка лі 
па лі чыць, то агуль ны пра цоў ны стаж ды нас тыі 
скла дае ні мно га ні ма ла 115 га доў.

У за клю чэн не Аляк сандр Ва шчу ла па лі чыў 
па трэб ным за зна чыць:

— Праз МВС пра хо дзяць усе сель гас ма шы-
ны і аб ста ля ван не, якія вы пус ка юц ца ў краіне. 
Іх не ма лы кошт, мо жа быць, сён ня на ват не 
га лоў нае. У пер шую чар гу яны па він ны якас на 
вы кон ваць сваё пры зна чэн не, быць на дзей ны-
мі і за бяс печ ваць бяс пе ку тых, хто імі кі руе. Мы 
пра цу ем больш чым са 140 ай чын ны мі прад-

пры ем ства мі і прад пры ем ства мі кра ін бліз ка га 
і да лё ка га за меж жа. Гэ та да зва ляе ад чу ваць 
ся бе ўпэў не на, ве даць, чым жы вуць вы твор цы 
сель гас тэх ні кі. Тым больш што Бе ла рус кая 
МВС сер ты фі куе тэх ні ку не толь кі з кра ін Еў-
ра пей ска га са ю за, але і з Азіі, Аме ры кі. Ста-
ноў чыя вы ні кі гэ тай ра бо ты ста лі маг чы мы мі 
дзя ку ю чы доб ра сум лен най і ска ар ды на ва най 
пра цы кож на га вы твор ча га пад раз дзя лен ня, 
кож на га су пра цоў ні ка. Нам толь кі 70. Уз рост 
для МВС не вя лі кі. Гэ та, мож на ска заць, толь кі 
па ча так доў га га шля ху. Пра цяг яе гіс то рыі бу-
дзе пі сац ца ў ла ба ра то ры ях, на вы пра ба валь-
ных па лі го нах і па лях кра і ны — рас пра цоў ка мі 
кан струк та раў, вы твор ца мі сель гас ма шын і 
ты мі, хто на іх пра цуе.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі 
Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ і Ве ра ні ка АР ЛОЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ і Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

УНП 600068848.

Ад рэ дак цыі. Вы каз ва ем шчы рую па дзя ку 
за роз на ба ко вую да па мо гу ў пад рых тоў цы 
ма тэ ры я лу на мес ні ку ды рэк та ра стан цыі па 
вы пра ба ван нях Іга ру Мі ка ла е ві чу МА ЦЮ ТУ і 
ад каз на му за ідэа ла гіч ную ра бо ту Аляк санд ру 
Ула дзі мі ра ві чу КЛІМ ЧАН КУ.

Ды рэк тар Бе ла рус кай МВС 
Аляк сандр ВА ШЧУ ЛА.

Вы зна чэн нем знеш ня га шу му трак та ра «БЕ ЛА РУС 622» за ня та вя ду чы ін жы нер Але на МЕЛЬ НІК.

Узяць «ін тэр в'ю» ў трак та ра. 
Вы зна чэн не ўзроў ню знеш ня га шу му «БЕ ЛА РУ СА 622».

Вы зна чэн не эфек тыў нас ці стой ка вай тар маз ной сіс тэ мы. 
За гад чык ла ба ра то рыі ацэн кі бяс пе кі Іван СЕ МЯ НЯ КА 
вы мя рае ву гал уз ды му плат фор мы.

Стэнд для вы пра ба ван ня 
рас пы ляль ні каў на на дзей насць. 
Рэ сурс ныя вы пра ба ван ні 
вы кон вае ін жы нер Ан тон СУ ЛІМ ЧЫК.

Пра вя дзен не экс пер ты зы з вы зна чэн нем 
па каз чы каў тэх ніч най ха рак та рыс ты кі. 
На пя рэд нім пла не — ін жы нер Ра ман КРЫ ВЕЦ КІ.

Пра цэ сам пад рых тоў кі да вы зна чэн ня 
на груз кі на ко лы трак та ра 
зай ма ец ца ін жы нер Дзміт рый ЛІ САЙ.
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