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Пра ект ну мар адзін
Ці ка вы сам пе ра лік важ нейшых ін-

вес ты цый ных пра ек таў. На за вём уся го 
не каль кі.

З улі кам важ нас ці ўзроў ню оп ты кі 
ў шэ ра гу кам па не нтаў оп ты ка-элект-
рон ных пры бо раў у мэ тах па шы рэн ня 
на менк ла ту ры ап тыч най пра дук цыі, на-
рошч ван ня яе до лі ў аб' ёмах вы твор-
час ці і ска ра чэн ня ім пар ту да ра гіх кам-
плек ту ю чых (спец аб' ек ты ваў, у пры ват-
нас ці) раз віц цё ап тыч най вы твор час ці 
вы лу ча на ў ін ды ві ду аль ны іна ва цый ны 
пра ект. На зы ва ец ца ён так: «Ства рэн не 
вы твор час ці оп таэлект рон най тэх ні кі на 
ба зе цеп ла ві зій ных, ла зер ных сіс тэм, з 
вы ка ры стан нем элект рон на-ап тыч ных 
пе ра ўтва раль ні каў і вы со ка дак лад ных 
ап тыч ных кам па не нтаў».

Як га во рыц ца, важ на бы ло па цяг-
нуць за «ні тач ку». У пра цэ се вы ра бу 
пра дук цыі ап тыч на га про фі лю за дзей-
ні ча ны цэ лы комп лекс спе цы я лі за ва ных 
вы твор час цяў: лі цей ная, ме ха на апра-
цоў чая, ап тыч ная, ад дзе лач ная, збо-
рач на-элект ра ман таж ная... Пра гра ма 
пра ду гледж вае ахоп і гэ тых вы твор час-
цяў, што за бяс печ ва юць у комп лек се 
кан чат ко вы вы нік: вы пуск га то вай пра-
дук цыі з больш вы со кі мі тэх ніч ны мі і 
экс плу а та цый ны мі ха рак та рыс ты ка мі.

Ска жам, важ ны мі па каз чы ка мі, якія 
ха рак та ры зу юць пра дук цыю ап тыч на га 
про фі лю, з'яў ля юц ца мі ні маль ная ва га, 
гер ме тыч насць і та вар ны вы гляд, чым і 
тлу ма чац ца асаб лі выя па тра ба ван ні да 
кар пус ных дэ та ляў, што вы раб ля юц ца 
ме та дам ліц ця пад ціс кам. За да ча пра-
цэ су — атры ман не тан ка сцен най гер-
ме тыч най дэ та лі з вы со кай якас цю па-
верх ні, якая за бяс печ вае маг чы масць 
на ступ най ад дзел кі без да дат ко вых 
апе ра цый да вод кі, з вы ка ры стан нем 
ме ха на апра цоў ча га аб ста ля ван ня. Ад-
сюль зра зу ме ла, што кло пат аб на быц-
ці су час ных ма шын ліц ця пад ціс кам і 
дзвюх пе чаў ін дук цый на га на грэ ву быў 
свое ча со вым. Ука ра нен не гэ та га су час-
на га лі цей на га аб ста ля ван ня, акра мя 
за бес пя чэн ня па трэб ных аб' ёмаў вы-
твор час ці, па вы шае пра дук цый насць 
пра цэ саў плаў кі, ліц ця за кошт па ве-
лі чэн ня пра цэн та вы ха ду пры год ных, 
зні жае энер га за тра ты. На чар зе — на-
быц цё і ўка ра нен не ўста ноў кі па апра-
цоў цы па верх ні шкля ны мі ша ры ка мі 
пе рад на ня сен нем ла ка фар ба ва га або 
па лі мер на га па крыц ця.

По бач у пра гра ме — не менш важ ныя 
для на род най гас па дар кі «кан вер сій-
ныя» пунк ты: «Рас пра цоў ка і асва ен не 
ў вы твор час ці но вых ім парт аза мя шчаль-
ных экс пар та а ры ен та ва ных пнеў ма а па-
ра таў тар маз но га пры ва ду ве лі ка груз-
ных аў та ма бі ляў, якія не ма юць ана ла гаў 
у СНД», і «Ства рэн не спе цы я лі за ва най 
вы твор час ці вуз лоў тар маз ных сіс тэм 
для ве лі ка груз ных аў та ма бі ляў ма рак 
МАЗ, КА МАЗ, Ура лАЗ».

Пнеў ма а па ра ты і ін шыя вуз лы тар-
маз ных сіс тэм рас пра цоў ва юц ца ў ад-
па вед нас ці з за цвер джа най пра гра май 
ім парт аза мя шчэн ня па тэх ніч ных за-
дан нях, якія пра да стаў ле ны ААТ «МАЗ» 
і ААТ «КА МАЗ». Пры гэ тым вы ра бы па-
він ны цал кам ад па вя даць су час ным па-
тра ба ван ням бяс пе кі аў та транс парт ных 
срод каў (пра ві лам Адзі най Эка на міч-
най Ка мі сіі (ЕЭК) ААН № 13, тэх ніч ным 
рэг ла мен там і нар ма тыў ным пра ва вым 
ак там ін шых кра ін). Ства рэн не і асва ен-
не ў вы твор час ці гэ тых вы ра баў ра зам 
з за да валь нен нем па трэб унут ра на га 
рын ку дасць маг чы масць так са ма за-
ма ца вац ца на рын ку кра ін СНД.

Без умоў на, не ўсё так прос та. Раз-
віц цё на зва на га кі рун ку па тра буе комп-
лекс най рэ кан струк цыі шэ ра гу спе цы-
я лі за ва ных вы твор час цяў (штам по вач-
най, галь ва ніч най, ін стру мен таль най, 
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ля ка лек ты ву Бе ла рус ка га оп ты ка-ме ха ніч на га аб' яд нан ня, якое 
ўзна чаль вае ге не раль ны ды рэк тар, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе-
сар Вя ча слаў Аляк санд ра віч Бур скі, бес пе ра пын ная ма дэр ні за цыя 

вы твор час ці даў но ста ла сты лем жыц ця. Інакш нель га: за над та вы со кія па-
тра ба ван ні да пра дук цыі, якую вы пус кае ка лек тыў. А гэ та, у пер шую чар гу, 
ла зер ная, оп ты ка-ме ха ніч ная і оп ты ка-элект рон ная апа ра ту ра, якая па ста-
ян на ўдас ка наль ва ец ца ў якас ных і функ цы я наль ных ад но сі нах за 
кошт вы ка ры стан ня апош ніх на ву ко вых ад крыц цяў, да сяг нен няў у 
га лі не но вых тэх на ло гій.

Ства рэн не і вы твор часць та кой апа ра ту ры па тра буе на яў нас ці 
ад па вед ных вы твор ча-тэх ніч най, вы пра ба валь най ба зы, ма тэ ры-
яль на-тэх ніч на га за бес пя чэн ня до след ных ра бот.

Асноў ным эле мен там гэ тай пра дук цыі з'яў ля ец ца оп ты ка, якасць 
якой вы зна чае так ты ка-тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі ўся го вы ра бу.

Чар го вы этап удас ка на лен ня вы твор час ці і тэх на ло гій раз горт-
ва ец ца сён ня на асно ве рас пра ца ва най Комп лекс най пра гра мы 
ма дэр ні за цыі дзе ю чых і ства рэн ня но вых вы со ка пра дук цый ных пра-
цоў ных мес цаў на 2013 — 2015 га ды. Пра гра ма хол дын га «Бел ОМА» 
рас пра ца ва на пад па тра на жам і пры ўдзе ле на ву ко ва-тэх ніч на га 
цэнт ра «ЛЭМТ» Бел ОМА («Ла зе ры ў эка ло гіі, ме ды цы не і тэх на-
ло гіі»), што ўва хо дзіць у склад хол дын га (кі раў нік гэ та га цэнт ра 
член-ка рэс пан дэнт На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі РБ, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра-
фе сар Аляк сей Пят ро віч Шка да рэ віч) і ўклю чае ў ся бе най больш 
важ ныя кі рун кі аб наў лен ня вы твор чых ма гут нас цяў, ства рэн ня но-
вых спе цы я лі за ва ных вы твор час цяў. На гэ тай ба зе бу дуць асвое ны 
но выя су час ныя тэх на ло гіі, за бяс пе ча ны вы пуск но вай, за па тра ба-
ва най рын кам, кан ку рэн та здоль най пра дук цыі.

За раз ка лек ты вы, якія ўва хо дзяць у хол дынг (а гэ та ААТ «ММЗ 
імя С.І.Ва ві ла ва — кі ру ю чая кам па нія хол дын га «Бел ОМА», ААТ 
«Зе ніт-Бел ОМА» ў г. Ві лей ка, ААТ «Ра га чоў скі за вод «Дыя пра ек-
тар», ААТ «Жло бін скі за вод «Свет», той жа НТЦ «ЛЭМТ» Бел ОМА), 
пры сту пі лі да рэа лі за цыі пра гра мы.

— Важ на ад зна чыць, што ка лі ра ней прад пры ем ствы хол дын-
га спе цы я лі за ва лі ся на вы ключ на ап тыч ных вы ра бах, то пад час 
кан вер сіі (ка лі хтось ці яшчэ па мя тае, што гэ та та кое) і з раз віц цём 
рын ка вых ад но сін у вы твор час ці асвое ны шэ раг но вых кі рун каў, 
якія за бяс пе чы лі прад пры ем ствам ста біль нае эка на міч нае ста но ві шча пры 
ва ган нях кан' юнк ту ры рын ку, — расказвае га лоў ны ін жы нер Дзміт рый Мі-
халь цоў. — Пры гэ тым ап тыч ныя вы ра бы ўсё роў на за ста юц ца для нас га-
лоў ны мі. З гэ тай пры чы ны ма дэр ні за цыя, га лоў ным чы нам, так са ма звя за на 
з раз віц цём но вых па ка лен няў ап тыч ных і оп ты ка-элект рон ных пры бо раў, а 
яшчэ тэх на ло гій для іх вы твор час ці. Пры чым раз мо ва ідзе аб ства рэн ні тэх-
на ло гій і кан струк цый су свет на га ўзроў ню, якіх у Бе ла ру сі не бы ло ні ко лі. Ды 
і ў Ра сіі так са ма ёсць да лё ка не ўсё. Згод на з рас пра ца ва най ін вес ты цый най 
пра гра май па вы ні ках тэн да раў бу дуць ажыц цёў ле ны за куп кі са ма га су час-
на га аб ста ля ван ня вя ду чых су свет ных вы твор цаў, якое ста не ас но вай но вай 
ма гут най вы твор час ці.

Ад зна чым, што ў рам ках комп лекс най пра гра мы ма дэр ні за цыі прад пры-
ем ства мі хол дын га рэа лі зу ец ца ад ра зу не каль кі буй ных ін вес ты цый ных пра-
ек таў (уся го сем). Агуль ны аб' ём ін вес ты цый у асноў ны ка пі тал у 2013-2015 
га дах з улі кам дзяр жаў най пад трым кі скла дзе па хол дын гу 295,5 міль яр да 
руб лёў. Пла ну ец ца, што аб' ём вы твор час ці ў фак тыч ных цэ нах у 2015 го дзе 
ў ад но сі нах да 2012-га ўзрас це ў 1,9 ра за. А до ля экс пар ту ў агуль ным аб' ёме 
вы твор час ці скла дзе 50 пра цэн таў.

Камерцыйны ды рэк та р 
Ула дзi мiр КIС КIН.

Вя ду чы Вя ду чы 
iн жы не р iн жы не р 

ап тыч най ап тыч най 
ла ба ра то рыi ла ба ра то рыi 

Аляк сей Аляк сей ШЫН КЕ ВI ЧШЫН КЕ ВI Ч  
i сле са р ме ха на збо рач ных i сле са р ме ха на збо рач ных 
ра бот Ган на ра бот Ган на НЕ СЦЯ РО ВIЧНЕ СЦЯ РО ВIЧ..

Гэ та не фан тас тыч ны кас ма лёт. 
Так вы гля дае ўнi вер саль ная 
аў та ма тыч ная асвят ляль ная 
ўста ноў ка для га ла-
кан цэр таў на буй ных 
сцэ нах.

У цэ хах Бел ОМА вы раб ля юць 
шмат роз ных ап тыч ных пры лад, 

у тым лi ку i ма гут ны бi нокль, 
якi нам пра дэ ман стра ва лi 

на вы ста ве пра дук цыi хол дын га.

Звыш дак лад нае вы мя раль нае аб ста ля ван не, якое да ве ра на пры ба рыс ту-кант ра лё ру 
Нi не ША РА ПА ВАЙ, уста ноў ле на ў спе цы яль ным па мяш кан нi з па ста ян най тэм пе ра ту рай па вет ра.

Та кiя су час ныя стан кi пра цу юць 
па за да дзе най пра гра ме 
без удзе лу ча ла ве ка.

Вя ду чы iн жы нер-элект ро нiк Аляк сандр АНД РЫ ЕН КА.

ме ха на збо рач най вы твор час ці вы со-
ка дак лад ных дэ та ляў.) Ма дэр ні за цыя 
вы шэй зга да ных вы твор час цяў пра ду-
гледж ва ец ца біз нес-пла на мі пра ек таў.

У вы ні ку ра бо ты, якая пра вод зіц ца, 
прад пры ем ствы хол дын га пла ну юць 
знач на па вя лі чыць на менк ла ту ру і аб'-
ёмы вы твор час ці на ву ка ё міс тых вы ра-
баў з вы со кі мі спа жы вец кі мі якас ця мі.

«Та кіх кам па ній 
на тэ ры то рыі бы ло га 
Са вец ка га Са ю за 

ня ма»
Жур на ліс ты «Звяз ды» па бы ва лі на 

вы ста ве пра дук цыі хол дын га і ба чы лі 
яе шы ро кую га му — оп ты ка, ла зер ныя 
сіс тэ мы, інф ра чыр во ныя пры бо ры на-
зі ран ня і мно гае ін шае. Акра мя та го, 
раз ві ва юц ца і ін шыя кі рун кі вы твор час-
ці: бы та выя лі чыль ні кі га зу, элект ра-
су шыл кі, элект ра со ка вы ціс кал кі-шын-
коў кі, аба гра валь ні кі, свят ло тэх ніч ная 
пра дук цыя, у тым лі ку і з вы ка ры стан-
нем свят ло ды ё даў.

— Пра дук цыю па стаў ля ем у 30 кра ін 
све ту, — па ве да міў ка мер цый ны ды рэк-
тар Ула дзі мір Кіс кін. — У кра і ны СНД, 
на Бліз кі Ус ход і ў Паўд нё ва-Ус ход нюю 
Азію, у ЗША і Ла цін скую Аме ры ку. На-
ша пра дук цыя кан ку рэн та здоль ная на 
су свет ных рын ках. Па стаў кі ажыц цяў-
ля юц ца ў асноў ным у вы ні ку вый гры шу 
тэн да раў, якія пра вод зяц ца ў роз ных 
кра і нах.

Важ на, што на прад пры ем ствах 
хол дын га за ха ва ны ўмо вы для ма са-
вай вы твор час ці. Мы мо жам вы пус каць 
дзя сят кі, а то і сот ні ты сяч адзі нак ап-
тыч най пра дук цыі ў год. Та кіх кам па-
ній на тэ ры то рыі бы ло га Са вец ка га 
Са ю за ня ма. Вы пус ка ем усе вя до мыя 
ў све це ты пы ап тыч ных вы ра баў для 
лёг ка га страл ко ва га ўзбра ен ня. Пры 
гэ тым мы з'яў ля ем ся ад ной з ня мно гіх 
фір маў у све це, якія ма юць та кі на бор 
пра дук цыі.

Ад ным з важ ных эле мен таў у пра-
соў ван ні пра дук цыі на рын ках з'яў ля-
ец ца ўдзел у вы ста вах. Да пры кла ду, 
у гэ тым го дзе наш стэнд на між на род-
най вы ста ве «Ай дэкс» (ААЭ, го рад 
Абу-Да бі) па на сы ча нас ці быў ад ным 
з най больш прад стаў ні чых. Яго на ве-
да лі кі раў ні кі мно гіх кра ін, у тым лі ку 
прад стаў ні кі кі ру ю чых ды нас тый Са-
удаў скай Ара віі, Іар да ніі, Араб скіх Эмі-
ра таў, і ін шыя дэ ле га цыі. Мы за да во ле-

ны вы ні ка мі пра-
цы вы ста вы і на ша га 
стэн да на ёй. Мно гія да моў-
ле нас ці, да сяг ну тыя на вы ста ве, за-
раз пе ра тва ра юц ца ў кант рак ты. Не-
каль кі кант рак таў на вя лі кія су мы мы 
ўжо за клю чы лі.

Лі чым, што ма дэр ні за цыя з'яў-
ля ец ца важ най умо вай за бес пя чэн-
ня кан ку рэн та здоль нас ці пра дук цыі 
прад пры ем стваў хол дын га. Як і лю-
быя ін шыя на ма ган ні, на кі ра ва ныя на 
ўдас ка на лен не вы твор час ці, гэ та ўма-
цоў вае па зі цыі «Бел ОМА» на знеш ніх 
рын ках.

Пра дук цый насць 
пра цы 

вы рас ла ўтрая
Кры ху вы шэй мы ска за лі, што 

ў пра цэ се вы ра бу пра дук цыі ап-
тыч на га про фі лю за дзей ні ча ны 
цэ лы комп лекс спе цы я лі за ва ных 
вы твор час цяў. Нас за пра сі лі ў цэх 
ме ха на апра цоў кі № 5.

— Ма дэр ні за цыя 5-га цэ ха па-
ча ла ся ў 2000 го дзе, ка лі ўста ля-
ва лі пер шы ня мец кі апра цоў чы 
цэнтр, — га во рыць на мес нік на-
чаль ні ка цэ ха Ігар Лой ка. Ра зам 
з на мес ні кам га лоў на га тэх но-
ла га Ста ні сла вам Гля ка вым ён 
зна ё міць нас з пра цай ад на го з 
пад раз дзя лен няў цэ ха — вы со-
ка тэх на ла гіч най вы твор час цю па 
апра цоў цы шы ро кай на менк ла-
ту ры кар пус ных дэ та ляў па вы ша-
най і вы со кай дак лад нас ці ап тыч ных і 
оп ты ка-элект рон ных пры бо раў. Гэ тая 
цал кам су час ная вы твор часць з'я ві ла ся 
ме на ві та дзя ку ю чы па этап най рэ кан-
струк цыі ўчаст ка апра цоў чых цэнт раў 
ста ро га па ка лен ня. Па сту по ва тут бы лі 
ўста ноў ле ны 15 су пер су час ных апра-
цоў чых цэнт раў но ва га па ка лен ня.

Па ка жам пе ра ва гі но ва га аб ста-
ля ван ня ўся го на ад ным пры кла дзе. 
Уні  каль насць уні вер саль на-фрэ зер-
на га апра цоў ча га цэнт ра ма дэ лі DMU 
— 60Р за клю ча ец ца ў тым, што ра зам 
з вы со кай дак лад нас цю (8 мкм пры 
ра бо це ад на ча со ва па 5 ка ар ды на тах) 
пры апра цоў цы дэ та лі шпін даль стан-
ка мо жа зай маць як га ры зан таль нае, 
так і вер ты каль нае ста но ві шча (у тым 
лі ку роз ныя пра меж ка выя ста но ві шчы, 
а так са ма мо жа пра во дзіц ца бес пе ра-
пын нае фрэ зе ра ван не па 5 ка ар ды на-
тах ад на ча со ва), што не аб ход на пры 
вы ра бе асноў ных ба за вых кар пус ных 
дэ та ляў ап тыч ных і оп ты ка-элект рон-
ных вы ра баў.

Тэх на ла гіч ныя маг чы мас ці і дак лад-
насць апра цоў чых цэнт раў но ва га па ка-
лен ня да зво лі лі вы клю чыць пра ца ём кія 

да роб чыя ка ар ды нат на-рас точ ныя апе-
ра цыі. Акра мя та го, апра цоў ка дэ та ляў 
за ад ну ўста ноў ку з 4-х, 5-і ба коў знач-
на ска ра ці ла коль касць спе цы яль най 
аснаст кі.

Вы со ка тэх на ла гіч ная вы твор часць 
пра цуе ў тры зме ны. Кант роль якас ці 
вы твор час ці дэ та ляў ажыц цяў ля ец ца 
на спе цы яль на вы дзе ле ным і на леж ным 
чы нам аб ста ля ва ным участ ку ка ар ды-
нат ных вы мя рэн няў — перш за ўсё з 
да па мо гай ка ар ды нат на-вы мя раль-
най ма шы ны но ва га па ка лен ня ма дэ лі 
СОNTURА-G2 зна ка мі тай фір мы «Карл 
Цэйс» з ак тыў най ска ні ру ю чай га лоў-
кай і ма га зі нам вы мя раль ных шчу паў.

— Без та ко га аб ста ля ван ня мы не 
змаг лі б упэў не на пры сут ні чаць з на-
шай пра дук цы яй на рын ках, — лі чыць 
Ігар Лой ка. — Яно да ло маг чы масць не 

толь кі па вы сіць дак лад насць і якасць 
дэ та ляў, але і пра дук цый насць пра-
цы (у 2,5-3 ра зы), і ў 5-6 ра зоў зні зіць 
спа жы ван не элект ра энер гіі. Акра мя 
та го, знач на па леп шы ла ся куль ту ра 
вы твор час ці.

«Прын цып 
ка ра бей ні ка»

ў дзе ян ні
Адзін з ад ра соў па ста ян най і па спя-

хо вай ма дэр ні за цыі ў хол дын гу — яго 
на ву ко ва-тэх ніч ны цэнтр «ЛЭМТ». Пра-
во дзіц ца яна тут на стро га на ву ко вай 
асно ве, што са мо па са бе з'яў ля ец ца 
пе рад умо вай пос пе ху.

Пра тое, што за апош ні час з'я ві ла-
ся но ва га, про сім рас ка заць ды рэк та ра 
цэнт ра Аляк сея Пят ро ві ча Шка да рэ ві ча.

— Перш за ўсё рас пра ца ва ны но выя 

кі рун кі ў тэх ні цы. Пра ве дзе ны іх мар-
ке тынг, і ця пер гэ тыя вы ра бы ўдзель-
ні ча юць у тэн да рах, а мы па спя хо ва 
пра соў ва ем іх на су свет ных рын ках. У 
пер шую чар гу мож на ка заць пра цеп-
ла ві зій ную тэх ні ку, якая ра ней ад сут-
ні ча ла ў на шай на менк ла ту ры. Дру гі 
но вы кі ру нак — ап тыч ныя пры бо ры для 
комп лек саў су праць па вет ра най аба ро-
ны. І трэ ці — так зва ныя «ін тэ ле кту аль-
ныя пры цэ лы». Яны да зва ля юць знач на 
па мен шыць, а то і вы клю чыць ча ла ве чы 
фак тар. Са мі вы кон ва юць усю ра бо ту 
па ўлі ку ба ліс тык і ін шых па пра вак, на-
ват тэм пе ра ту ры па вет ра, на прам ку і 
хут ка сці вет ру.

Па ча лі раз ві ваць яшчэ адзін но вы 
кі ру нак — оп ты ку для бес пі лот ных 
ля  таль ных апа ра таў, ства ры лі спе цы-
яль  ную ла ба ра то рыю. Як, да рэ чы, і 
ла ба ра то рыю па кант ро лі элект рон на-
ап тыч ных пе ра ўтва раль ні каў для пры-
бо раў нач но га ба чан ня.

Асвой ва ем но выя рын кі, і не без пос-
пе ху. Апош нія два га ды пра во дзі ла ся 
вя лі кая пра ца па вы ха дзе на рын кі Са-
удаў скай Ара віі, па ча лі асвой ваць ры нак 
Іар да ніі, з'я ві лі ся пер шыя кант рак ты. Пра-

цу ем з мно гі мі ра сій скі мі фір ма мі, і яны з 
га тоў нас цю з на мі су пра цоў ні ча юць. Хоць 
рын кі — заў сё ды спра ва не прос тая. З 
1997 го да мы з'яў ля ем ся па стаў шчы ка мі 
ап тыч ных пры цэ лаў для ар міі Шве цыі. 
На шы вы ра бы вый гра лі тэн дар, і мы ста лі 
пер шай кам па ні яй на тэ ры то рыі бы ло га 
Са вец ка га Са ю за, якая зра бі ла та кі пра-
рыў. Усё гэ та ад бы ло ся пас ля та го, як на-
шы маг чы мас ці бы лі ацэ не ны швед скі мі 
спе цы я ліс та мі: і на ша інф ра струк ту ра, і 
наш ча ла ве чы па тэн цы ял.

Удзель ні ча лі ў тэн да ры і на гэ ты год. 
Але па на ду ма най пры чы не буй ны за-
каз на гэ ты раз ад да лі ін ша му вы твор-
цу. Мы мо жам толь кі зда гад вац ца, што 
та кім чы нам бе ла ру сам «ад гук ну лі ся» 
плю ша выя міш кі. Хоць наш пра ект быў 
больш тан ным.

Бы лі га на ро выя і вы гад ныя для нас 
за ка зы на па стаў ку пра дук цыі гра ма-

дзян ска га пры зна чэн ня ў ЗША. 
Вя лі кую коль касць оп-

ты кі, так са ма гра-
ма дзян ска га 

пры зна чэн ня, па стаў ля лі ў Еў ро пу. Па 
ме ры на ша га «ста лен ня» і рос ту ква лі-
фі ка цыі з'яў ля юц ца больш скла да ныя 
вы ра бы. За апош нія ча ты ры га ды мы 
вый шлі на больш вы со кі ўзро вень тэх-
на ло гій, раз ві ва ем іх і па спя хо ва кан-
ку ры ру ем на су свет ных рын ках. Сва ёй 
за да чай лі чым свое ча со вы пе ра ход з 
5-га тэх на ла гіч на га ўкла ду і ўстой лі вае 
за ма ца ван не ў 6-м тэх на ла гіч ным укла-
дзе. Ка лі пя ты аба пі раў ся на да сяг нен ні 
ў га лі не мік ра элект ро ні кі, ін фар ма ты кі, 
но вых ві даў энер гіі і ма тэ ры я лаў, асва-
ен ня кас міч най пра сто ры, спа да рож ні-
ка вай су вя зі і інш., то яд ро шос та га тэх-

на ла гіч на га ўкла ду, 
згод на з пра гно зам 
ра сій ска га эка на міс та 
Сяр гея Глазь е ва, ад-
на го з аў та раў гэ та га 
на ву ко ва га тэр мі на, 
— на на элект ро ні ка, 
ма ле ку ляр ная і на-
на фа то ні ка, на на ма-
тэ ры я лы і на на струк-
ту ра ва ныя па крыц ці, 
на на сіс тэм ная тэх ні-
ка. Гэ та дык туе свае 
і тэх на ла гіч ныя, і 
вы твор чыя, і «рын ка-
выя» за да чы.

Ка лі ка заць аб на-
шай па зі цыі на рын-
ках, то наш прын цы-
по вы па ды ход та кі 
— мак сі маль нае за-
да валь нен не па тра-
ба ван няў за каз чы ка. 
Ёсць спе цы фі ка цыя 
— вель мі дак лад на 
вы кон ва ем кож ны 
яе пункт, на ват ка лі 
ён зда ец ца не вы ка-
наль ным. Пра ца на 
су свет ных рын ках, 
дзе вель мі жорст кая 
кан ку рэн цыя, па тра-
буе ад нас за бяс печ-
ваць вы со кія тэх ніч-
ныя ха рак та рыс ты кі. 
Ні хто не возь ме пра-
дук цыю, на ват вы гад ную па ца не, ка лі 
яна не бу дзе ад па вя даць на леж на му 
тэх ніч на му ўзроў ню.

— Ці атрым лі ва ец ца іс тот на па шы-
раць на менк ла ту ру вы ра баў?

— Пы тан не пра віль нае. Ад ным з на-
шых моц ных ба коў як вы твор цы і з'яў ля-
ец ца шы ро кая на менк ла ту ра вы ра баў. 
А «прын цып ка ра бей ні ка» дык туе: чым 
больш на пры лаў ку рас кла дзе на та ва-
раў, тым боль шая ве ра год насць, што 
неш та ку пяць.

Спе цы фі ка накі рун ку та кая, што ўсе 
апош нія га ды на ша і ад на тып ная пра дук-
цыя не бы ла вель мі да ра гою на рын ках, 
і, каб зра біць яе больш пры быт ко вай, 
спат рэ бі лі ся буй на се рый ныя за ка зы. 
Буй ная се рыя — гэ та заў сё ды доб ра, 
але яна по тым за кры вае ры нак кан крэт-
най кра і ны для ця бе на не каль кі га доў. 
Ты за да во ліў па трэ бы за каз чы ка — і 
па куль яму гэ ты тып ап тыч ных пры бо-
раў больш не па трэб ны. Та му па ста ян на 
шу ка ем но выя рын кі, пра па ну ем но вую 
пра дук цыю. Пры чым яна вы дат на «кла-
дзец ца» на інф ра струк ту ру Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, бо мае не вя лі кую энер га ёміс-
тасць і ме та ла ёміс тасць, за тое вы со кі 
склад нік ін тэ ле кту аль най пра цы. Яе на-
менк ла ту ра ўвесь час па шы ра ец ца, з'яў-
ля юц ца но выя ідэі, а ўслед — і но выя 

пры бо ры. Па ляп ша ец ца 
якасць пра дук цыі, ад-

на ча со ва па шы ра-
ец ца сэр віс для 

яе па куп ні коў 
— ад кры ва ем 
но выя сэр віс-
ныя цэнт ры 
на тэ ры то рыі 
спа  жыў цоў . 

Ва ўсім гэ тым 
ба чым пе рад-

умо вы кан ку рэн-
та здоль нас ці.

Мы з'яў ля ем ся буй ным 
кан струк тар скім, на ву ко вым 
пад раз дзя лен нем буй но га 
хол дын га, і ад нас ча ка юць 
за бес пя чэн ня за во даў аб'-
яд нан ня ка мер цый на вы гад-
ны мі за ка за мі. Наш уклад у 
агуль ную скар бон ку і за клю-
ча ец ца ў тым, што мы та кія 
за ка зы пры но сім і ра зам з 
за во да мі аб' яд нан ня іх рэа-
лі зу ем.

Што ты чыц ца ма дэр ні-
за цыі — як «ЛЭМТ», так і 
хол дын га ў цэ лым, то трэ ба 
яшчэ раз пад крэс ліць, што 
хол дынг — гэ та шмат про-
філь нае прад пры ем ства з 
роз ны мі кі рун ка мі дзей нас-
ці. Кі ру нак, за які ад каз ва-
ем мы, оп ты ка, ува хо дзіць у 
рэс пуб лі цы ў лік важ ней шых 
на прам каў раз віц ця пра мыс-
ло вас ці. Пры гэ тым без но-
вых тэх на ло гій не абы сці ся, 
чым мы, улас на ка жу чы, і 
зай ма ем ся.

Ка лі ка заць пра са му 
ма дэр ні за цыю, то мож на 
за ўва жыць, што ў нас вы-
лу чы лі ся як бы тры яе бло кі, 
тры «кі ты». Па-пер шае, но-

вае вы со ка пра дук цый нае аб ста ля ван не 
для ме ха на апра цоў кі, якое дасць маг-
чы масць апра цоў ваць дэ таль на стан ку 
не за га дзі ну, умоў на ка жу чы, а за 20 
хві лін (пры чым спа жы ван не элект ра-
энер гіі — уся го 3 кВт/г за мест 10). Дру гі 
блок, або кі ру нак, — інф ра чыр во ная 
оп ты ка, у тым лі ку і ас фе рыч ная. Гэ та 
ўво гу ле но вая най скла да ней шая тэ ма. 
Гэ та тое, што на ша мо ладзь на зы вае 
апош нім піс кам на ву ко вай мо ды. Уся го 
не каль кі кра ін ма юць та кую пра дук цыю, 
а хут ка бу дзем мець яе і мы. І трэ ці — 
ла зер ная оп ты ка. Яна ў нас бы ла, але 
змя ні ла ся скла да насць вы ра баў, а зна-
чыць, з'я ві лі ся па вы ша ныя па тра ба ван-
ні да тэх на ло гій.

А ка лі па вя лі кім ра хун ку, то прын цып 
лю бой ма дэр ні за цыі, на ват яе стра тэ гія 
ў тым, каб прад ба чыць змен лі вы по пыт 
спа жыў цоў пра дук цыі і свое ча со ва ад па-
вя даць яму. Быць тэх ніч на і тэх на ла гіч на 
га то вым да чар го ва га рыў ка.

— Вы ўвесь час пад крэс лі ва е це, 
што ад на з мэт ма дэр ні за цыі — ства-
рэн не но вых вы твор час цяў...

— Дру гая част ка на шай Комп лекс-
най пра гра мы так і фар му лю ец ца — 
ства рэн не но вых вы со ка пра дук цый ных 
пра цоў ных мес цаў на 2013-2015 га ды. 
На огул, у на шай ма дэр ні за цыі не каль кі 
за дач. У тым лі ку і па шы рэн не на менк-
ла ту ры ап тыч най і ін шай вы со ка тэх на-
ла гіч най пра дук цыі шля хам па ве лі чэн-
ня до лі вы ра баў з вы со кім да баў ле ным 
кош там, сур' ёз ным склад ні кам вы со ка-
ін тэ ле кту аль най пра цы.

Што ты чыц ца но вых вы твор час цяў, 
то ар га ні зу ем у ся бе но выя вы твор чыя 
пад раз дзя лен ні. Па-пер шае, учас так 
вы ра бу ас фе рыч най інф ра чыр во най 
оп ты кі (пра што я ўжо ўзгад ваў) з на ня-
сен нем ал ма за па доб ных па крыц цяў на 
ап тыч ныя па верх ні лін заў з гер ма нію. 
На іх асно ве бу дуць ство ра ны но выя 
аб' ек ты вы і цеп ла ві зій ныя пры бо ры. Мы 
ства ра ем у хол дын гу ўчас так па вы-
твор час ці ап тыч ных дэ та ляў 1-га кла са 
чыс ці ні для но ва га па ка лен ня ла зер ных 
пры бо раў. Плюс учас так збор кі цеп ла ві-
зій най тэх ні кі, які асоб ным рад ком за пі-
са ны ў пра гра му ма дэр ні за цыі.

Не ка то рыя ві ды пра дук цыі нам 
імк нуц ца не пра да ваць (та кім чы нам 
аказ ва ец ца ціск на кра і ну), та му бу дзем 
вы пус каць са мі. Тым са мым па вы сім 
і сту пень ла ка лі за цыі. Па вы шэн не 
сту пе ні ла ка лі за цыі вы ра баў, што вы-
пус ка юц ца, ка лі боль шая част ка іх ці 
кам плек ту ю чых для іх вы раб ля ец ца ў 
Бе ла ру сі, за бяс печ вае за ня тасць на-
шых, а не чу жых ра бо чых.

За раз саль да вы гля дае та кім чы нам: 
на цеп ла ві зій най тэх ні цы на адзін вы ве-
зе ны до лар уво зім паў та ра до ла ра. На 
ін шай тэх ні цы пе ра вы шэн не боль шае. І 
ка лі на сва іх вы твор час цях увя дзём но-
вае аб ста ля ван не, якое за пла на ва лі пад 
ўста ноў ку згод на з ін вес ты цый най пра-
гра май, то бу дзем уво зіць у кра і ну ў тры 
ра зы больш до ла раў, чым вы во зіць.

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

Але на ДАЎ ЖА НОК 
і Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).
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