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Ар мiя — гэ та 

адзiн з аба вяз ко-

вых склад нi каў 

лю бой дзяр жа вы. 

Су час ныя Уз бро е ныя Сi лы Бе ла ру сi вы бу-

доў ва юц ца па вод ле но вай Ва ен най дакт-

ры ны, пры ня тай асоб ным за ко нам у 2016 

го дзе. Яна па-ра ней ша му но сiць вы ключ на 

аба рон чы ха рак тар. У да ку мен це ўлi ча на 

мност ва фак та раў. Але ўсе яны да ты чац ца 

па тэн цый най знеш няй па гро зы.

— Па-пер шае, на мо мант пры няц ця дакт ры ны 

ўпер шы ню за пас ля ва ен ны час ба я выя дзе ян нi 

вя лi ся ў су сед няй дзяр жа ве, за не каль кi со цень 

кi ла мет раў ад на шых гра нiц, — рас тлу ма чы лi ў 

Мi нiс тэр стве аба ро ны. — Асаб лi вас цю ж су час-

ных ва ен ных кан флiк таў з'яў ля юц ца зме ша ныя 

спо са бы вя дзен ня ба я вых дзе ян няў. Пры гэ тым 

пад час iх вы ка рыс тоў ва юц ца як вы со ка эфек-

тыў ныя сiс тэ мы звыш дак лад най зброi, так i не-

рэ гу ляр ныя ўзбро е ныя фар мi ра ван нi. Па-дру гое, 

ад зна чаў ся рост мi лi та ры за цыi Ус ход няй Еў ро пы. 

Па-трэ цяе, на зi ра ла ся iмк лi вае пра грэ са ван не 

мiж на род на га тэ ра рыз му.

Ва ен ная дакт ры на Бе ла ру сi так са ма кан-

ста туе, што не ка то рыя дзяр жа вы i тэ ра рыс-

тыч ныя гру поў кi ак тыў на вы ка рыс тоў ва юць 

ме ха нiз мы зме ны дзяр жаў на га ла ду ў iн шых 

кра i нах i пра ва ку юць па ру шэн не тэ ры та ры я-

ль най цэ лас нас цi шля хам уз бро е на га кан-

 флiк ту.

— Усё гэ та i вы зна чы ла га лоў ную мэ ту бу-

даў нiц тва i раз вiц ця ай чын ных Уз бро е ных Сiл — 

ства рыць кам пакт ную, ма бiль ную, доб ра пад рых-

та ва ную i вы со ка асна шча ную ар мiю, здоль ную 

про цi дзей нi чаць но вым вы клi кам i па гро зам,

у тым лi ку так зва ным «гiб рыд ным вой нам». Пры я-

ры тэт ны мi кi рун ка мi вы зна ча ны да лей шае раз -

вiц цё сiс тэм кi ра ван ня, раз вед кi, iн фар ма цый на-

га су праць ста ян ня, ра дыё элект рон най ба раць бы, 

про цi па вет ра най аба ро ны, сiл спе цы яль ных апе-

ра цый, ра кет ных вой скаў. Пры гэ тым пра хо дзiць 

ап ты мi за цыя ба я во га i агуль на га скла ду пры за-

ха ван нi кад ра ва га па тэн цы я лу, а вой скi ак тыў на 

пе ра ўзброй ва юц ца. Iдзе iмк лi вая ма дэр нi за цыя 

тэх нi кi — так, па ста не на 2018 год удзель ная ва-

га су час ных яе ўзо раў да сяг ну ла ўжо 40 %.

На вiн кi ўзбра ен няў i вай ско вай тэх нi кi, рас пра-

ца ва ныя прад пры ем ства мi Дзярж кам ва енп ра ма, 

мож на па ба чыць на вы стаў цы Milex, якая пра хо-

дзiць раз на два га ды ў Мiн ску. Апош няя вы стаў-

ка на ця пе раш нi мо мант прай шла ле тась.

Апа вя даць пра тое, як змя нiў ся за апош-

нюю чвэрць ста год дзя кож ны вiд i род вой-

скаў, мож на вель мi доў га. Але лi мiт га зет ных 

па лос не бяс кон цы. Та му мы вы ра шы лi сён ня 

спы нiц ца на двух з iх, якiя атры ма лi най больш 

iмк лi вае раз вiц цё ў су час най Бе ла ру сi. Гэ та 

бес пi лот ная авiя цыя, ство ра ная фак тыч на з 

ну ля пас ля пра цяг лай паў зы, i вой скi су вя зi, на 

якiя кла дзец ца ве лi зар ная за да ча па за бес пя-

чэн нi ўстой лi ва га кан так ту па мiж злу чэн ня мi 

i ка ман да ван нем.

Аб лiч ча, аб умоў ле нае ча сам

У не за леж най жа Бе ла ру сi су вязь 

прай шла за чвэрць ста год дзя прос та 

ка ла саль ную эва лю цыю. З гэ тым су ты-

ка ец ца кож ны з нас. Так, ка лi 25 га доў 

та му ма бiль ны тэ ле фон вы гля даў эк-

зо ты кай, па зва нiць на iн шы ма ця рык 

каш та ва ла iс тот ных гро шай, а эфiр 

мiж на род ных ра дыё дыя па зо наў (ка-

рот кiх i ся рэд нiх хваль) прос та ла мiў-

ся ад коль кас цi са мых раз на стай ных 

стан цый з роз най якас цю пры ёму, то 

ця пер баль пра вiць «лiч ба», а до ступ 

да яе па ста ян на за бяс печ вае не вя лi кi 

смарт фон. Але як жа пе ра ход да су-

час на га фар ма ту ад быў ся ў ва ен ных? 

Пра гэ та «Звяз дзе» рас ка заў на чаль -

нiк су вя зi Уз бро е ных Сiл Алег 

МI ШЧАН КА.

У спад чы ну ад ма гут най са вец кай 

Бе ла рус кай ва ен най акру гi нам да-

ста ла ся ад нос на раз вi тая i су час ная 

струк ту ра су вя зi. Але з'яў ля лi ся но выя 

срод кi i спо са бы вя дзен ня ўзбро е най 

ба раць бы, пры гэ тым знеш няе аб лiч-

ча i за да чы Уз бро е ных Сiл Бе ла ру сi 

змя ня лi ся. Ды i эка на мiч ная сi ту а цыя 

ў 1990-я бы ла, як вя до ма, не з са мых 

леп шых. Як вы нiк — у кан цы мi ну ла-

га ты ся ча год дзя на ша ва ен ная су вязь 

ужо бы ла са ста рэ лая i не ў поў най сту-

пе нi ад па вя да ла вы клi кам i рэа лi ям. Яе 

ўда ло ся ма дэр нi за ваць за тры эта пы.

— Пы тан не да ты чы ла ся ме на вi та 

тэх нiч на га склад нi ку, — ад зна чае Алег 

Мi шчан ка. — Са вец кiя апа ра ты бы лi 

са ста рэ лыя ма раль на — з на ту раль-

ных пры чын яны не маг лi пра ца ваць 

у лiч ба вым фар ма це. Ана ла га выя 

сiс тэ мы бы лi вель мi гру васт кiя, яны 

па тра ба ва лi вя лi кай коль кас цi тэх нiч-

ных адзi нак i аса бо ва га скла ду. Не-

аб ход насць пе ра ўтва рэн няў на спе ла. 

З iн ша га бо ку, асноў ныя вы сiл кi бы лi

скi ра ва ны на тое, каб утры маць iс ну ю -

чую сiс тэ му су вя зi ў га тоў нас цi да

ба я во га вы ка ры стан ня. Пры гэ тым — 

не да пус цiць кры тыч на га знi жэн ня i 

за бяс пе чыць кi ра ван не Уз бро е ны мi 

Сi ла мi. Быў пра ве дзе ны поў ны аў дыт 

сiс тэ мы су вя зi, якi вы зна чыў да лей шыя 

кi рун кi раз вiц ця, i пры ня та ра шэн не 

рас пра ца ваць i ўка ра нiць срод кi ра-

дыё, ра дыё рэ лей най, спа да рож нi ка -

вай, тра пас фер най i дро та вай су вя зяў, 

якiя ад па вя да лi на той час са мым су-

час ным па тра ба ван ням.

Дру гi этап раз вiц ця сiс тэ мы су вя-

зi бе ла рус ка га вой ска па чаў ся ў ся-

рэ дзi не 2000-х. Ста ла зра зу ме ла, у 

якiм кi рун ку трэ ба ру хац ца. Але тут 

жа ўзнiк ла ды ле ма: як лепш зра бiць? 

Вы бар ста яў па мiж iм пар там тэх нi кi i 

срод каў су вя зi з-за мя жы i рас пра цоў-

кай сва iх узо раў. На ка рысць пер ша-

га ва ры ян та бы ло тое, што гэ та са мы 

прос ты i хут кi ва ры янт асна шчэн ня па-

трэб ны мi апа ра та мi. Ды вось толь кi тут 

ха ва ла ся шмат пад вод ных ка мя нёў, 

на прык лад, тэх на ла гiч ная за леж насць 

i аб ме жа ва ныя маг чы мас цi па аб слу-

гоў ван нi i ра мон це. Як вы нiк — на ша 

ва ен ная су вязь аў та ма тыч на ста вi ла-

ся б у iн фар ма цый ную за леж насць ад 

вы твор цы.

— Ме на вi та та му мы пры ня лi ра-

шэн не ства раць лi ней ку срод каў су-

вя зi са ма стой на, але ары ен ту ю чы ся 

пры гэ тым на са мыя су час ныя рас-

пра цоў кi ў све це, — за ўва жае Алег 

Мi шчан ка. — Упраў лен не су вя зi Ге не-

раль на га шта ба шчыль на пра ца ва ла ў 

гэ тым кi рун ку з на ву ко ва-да след чы мi 

iн сты ту та мi, Мi нiс тэр ствам су вя зi i iн-

фар ма ты за цыi, спе цы я лiс та мi Ва ен-

най ака дэ мii, Бе ла рус кай дзяр жаў най 

ака дэ мii су вя зi, а так са ма прад пры ем-

ства мi Дзярж кам ва енп ра ма.

Су мес на спе цы я лiс ты пра вя лi цэ лы 

ма сiў на ву ко ва-да след чых i до след-

на-кан струк тар скiх ра бот. Iх вы нi кам 

ста ла тое, што адзiн за дру гiм па ча лi 

з'яў ляц ца но выя срод кi i комп лек сы 

су вя зi — ма бiль ны ву зел су вя зi «Мус-

кат», лiч ба выя ра дыё рэ лей ныя стан-

цыi «Цыт рус» i «Ярус», шмат мэ та вая 

i шмат дыя па зон ная стан цыя «Рап со-

дыя». За гэ ты мi наз ва мi ха ва юц ца 

комп лек сы, якiя нi ў чым не са сту па юць 

су свет ным ана ла гам. Да та го ж пе рад 

на мi ста я лi яшчэ дзве за да чы — ска ра-

цiць тэр мi ны вы ка нан ня ра бот i сэ ка но-

мiць бюд жэт ныя срод кi. Та му там, дзе 

мож на бы ло ма дэр нi за ваць тэх нi ку, мы 

гэ та зра бi лi. Так бы лi аб ноў ле ны ра-

дыё стан цыя «Кар вет», ра дыё рэ лей ная 

стан цыя «Са сна», комп лекс ная апа-

рат ная су вязь «Ком пас». Да па маг ла i 

на пра ца ва ная ў са вец кi час у Бе ла ру сi 

вы дат ная ба за, якая да ты чы ла ся гра-

ма дзян скай ра дыё элект ро нi кi.

Трэ цi этап раз вiц ця сiс тэ мы су вя зi 

пра хо дзiць у на шы днi. Ця пер асноў-

ныя на ма ган нi скан цэнт ра ва ны па двух 

кi рун ках. Гэ та як рас пра цоў ка i ства-

рэн не срод каў i комп лек саў су вя зi для 

так тыч на га ўзроў ню кi ра ван ня, так i 

па шы рэн не маг чы мас цяў i пра пуск-

ной здоль нас цi апор най сет кi су вя зi ў 

цэ лым. Су час ная пе ра да ча як да ных, 

так i маў лен ня па вiн на ад бы вац ца аў-

та ма ты за ва на, бес пе ра пын на, устой-

лi ва i сха ва на. А ка на лаў су вя зi трэ ба 

вы ка рыс тоў ваць не каль кi — ра дыё, 

спа да рож нiк i «дрот».

— Пе рад на мi ста я ла за да ча рас-

пра ца ваць i на ла дзiць вы твор часць 

усёй лi ней кi не аб ход ных срод каў су-

вя зi, якiя б ад па вя да лi агу ча ным вы-

шэй па тра ба ван ням. I нам гэ та ўда-

ло ся, — лi чыць Алег Мi шчан ка. — Так 

з'я вi лi ся комп лекс ная апа рат ная су-

вя зi «Кай ман-КАС», ка манд на-штаб-

ная ма шы на «Эпо ха», кам бi на ва ная 

ра дыё стан цыя «Асi лак-2». Наш асаб-

лi вы го нар — гэ та стан цыя спа да рож нi-

ка вай су вя зi «Ус ход», лiч ба вая ра дыё-

рэ лей ная стан цыя «Са сна-2» i стан цыя 

тра пас фер най су вя зi «Га ры зонт». Яны 

кар ды наль на пе ра ўзы хо дзяць па сва iх 

маг чы мас цях апа ра ты ста ро га пар ка i 

ку ды больш ма бiль ныя.

— Най леп шы сро дак «аб ка таць» 

тэх нi ку ў баi — гэ та ву чэн не, дзе аб-

ста ноў ка мак сi маль на на блi жа на да 

рэ аль най ба я вой. Што ўда ло ся па-

ка заць су вя зiс там пад час ву чэн няў 

«Шчыт Са ю за — 2019»?

— На ша су вязь бы ла вы бу да ва на 

пад час iх вы ключ на на но вых i ма дэр-

нi за ва ных узо рах. 30 % тэх нi кi, якая 

ўдзель нi ча ла ў ву чэн нях, бы ло пры-

ня та на ўзбра ен не ў 2019 го дзе. I ад-

ра зу ж — у пра вер ку бо ем. Усе ўзо ры 

вы пра ба ван нi вы тры ма лi. Асоб на ха чу 

спы нiц ца на лёг ка бра нi ра ва ных аў та-

ма бi лях па вы ша най пра ход нас цi, якiя 

за бяс печ ва лi кi ра ван не вой ска мi вы-

шэй ша му ка манд на му скла ду. Iх мы 

па ка за лi сё ле та на па ра дзе да Дня Пе-

ра мо гi. Гэ тыя аў та ма бi лi маг лi пе ра да-

ваць да ныя не толь кi па стан дарт ных 

ка на лах су вя зi, але i праз спа да рож нi кi — 

як наш, так i ра сiй скi.

Акра мя та го, бы ла пра тэс цi ра ва на 

стан цыя тра пас фер най су вя зi «Га-

ры зонт». Яна за бяс печ ва ла кан такт 

на ад лег лас цi не каль кiх со цень кi ла-

мет раў. А хут касць пе ра да чы да ных 

атры ма ла ся прос та ней ма вер ная — у 

не каль кi ра зоў пе ра вы ша ла тую, якая 

бы ла да гэ туль. Стан цыя ўсё ву чэн не 

ад пра ца ва ла на «вы дат на» i пе ра ў-

зы шла па якас цi i бес пе ра бой нас цi пе-

ра да чы i пры ёму ўсе ча кан нi.

— Але на коль кi хут ка змя ня ец ца 

ву чэб на-ма тэ ры яль ная ба за ў на ву-

чаль ных уста но вах?

— Су час нае аб ста ля ван не ста iць у 

кож най про фiль най час цi. Шэ раг комп-

лек саў тра пiць сё ле та ў Ва ен ную ака-

дэ мiю, на фа куль тэт су вя зi i аў та ма ты-

за ва ных сiс тэм кi ра ван ня, каб мож на 

бы ло пад рых та ваць спе цы я лiс та на 

мес цы, без лiш нiх ка ман дзi ро вак i ад-

ры ву ад тэ а рэ тыч на га пра цэ су. Не ад-

стае i ва ен ны фа куль тэт Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iн фар ма ты кi 

i ра дыё элект ро нi кi. Акра мя та го, мы 

ця пер з лю бо га вуз ла су вя зi мо жам 

пра во дзiць за ня ткi ад да ле на. Асаб лi ва 

гэ та ак ту аль на ця пер, пад час iс ну ю чай 

сi ту а цыi з ка ра на вi ру сам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та Бел ТА.

АД «АНА ЛА ГА» ДА «ЛIЧ БЫ»
Уз ро веньУз ро вень

Тэх на ло гiяТэх на ло гiя

З гiс то рыi пы тан няЗ гiс то рыi пы тан ня

Чу жой зям лi 
нам не трэ ба, але i сва ёй 
нi пя дзi не ад да дзiм

У снеж нi мi ну ла га го да Прэ зi дэнт Бе ла ру сi пад пi саў Кан-

цэп цыю бу даў нiц тва i раз вiц ця Уз бро е ных Сiл да 2030 го да i 

но вы План аба ро ны Бе ла ру сi. На па ся джэн нi Са ве та бяс пе кi, 

дзе аб мяр коў ва лi ся гэ тыя да ку мен ты, кi раў нiк дзяр жа вы 

паў та рыў не па хiс ныя прын цы пы бе ла рус кай па лi ты кi: на ша 

ар мiя нi ко му не па гра жае, яна з'яў ля ец ца iн стру мен там не-

да пу шчэн ня вай ны, а ў вы пад ку агрэ сii па вiн на быць здоль-

на не толь кi яе ад бiць, але i на нес цi не пры маль ную шко ду 

во ра гу. Асноў нае пры зна чэн не Уз бро е ных Сiл — аба ро на 

су ве рэ нi тэ ту, не за леж нас цi i тэ ры та ры яль най цэ лас нас цi 

кра i ны.

Та ды Га лоў на ка ман ду ю чы ка заў пра тое, што «ча ты ры ра зы мы 

ўжо пе ра бу доў ва лi свае Уз бро е ныя Сi лы, перш за ўсё ар мiю, у су-

вя зi з тым, якiя па дзеi ад бы ва юц ца на пла не це ў гэ тай сфе ры».

«Мы ра зу ме ем, якiя iдуць вой ны за раз, мы дак лад на ра зу ме-

ем, якiя мо гуць быць вой ны ў бу ду чы нi, i, зы хо дзя чы з на ша га 

па тэн цы я лу, на шых маг чы мас цяў, пад гэ та пе ра бу доў ва ем свае 

Уз бро е ныя Сi лы, — за яў ляў ён. — Гэ та на мiк ра ўзроў нi, як ка жуць 

эка на мiс ты. На дышоў час па гля дзець i на са мым вы со кiм уз роў нi, 

што нам не аб ход на зра бiць, як стра тэ гiч на спла на ваць аба ро ну 

на шай дзяр жа вы».

Дня мi, на вед ва ю чы Брэст, Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, 

што ў Бе ла ру сi ство ра на i эфек тыў на функ цы я нуе сiс тэ ма за бес-

пя чэн ня на цы я наль най бяс пе кi, асно ву якой скла да юць Уз бро е ныя 

Сi лы.

«На ша ар мiя асна шча ец ца су час ны мi ўзбра ен ня мi. У вой скi 

па сту па юць но выя ўзо ры авiя цый най, ра кет на-ар ты ле рый скай, 

бра ня тан ка вай, аў та ма бiль най тэх нi кi i срод кi су вя зi. Мной па-

стаў ле на жа ле за бе тон ная за да ча: ка лi мы хо чам аба ра нiц ца, мы 

па вiн ны асноў ныя бо еп ры па сы i зброю вы раб ляць са мi», — ска заў 

ён пры на вед ван нi 38-й Брэсц кай асоб най гвар дзей скай дэ сант на-

штур ма вой бры га ды.

Згод на з Кан цэп цы яй бу даў нiц тва i раз вiц ця Уз бро е ных Сiл 

да 2030 го да вы дат кi на аба ро ну кра i ны па вы сяц ца ця гам най-

блi жэй шых дзе ся цi га доў да 1,5 % ад ВУП. Ухіл у ёй ро бiц ца на 

за ха ван не iс ну ю ча га скла ду i струк ту ры Уз бро е ных сiл i на якас-

нае раз вiц цё за кошт, перш за ўсё, пе ра ўзбра ен ня, ма дэр нi за цыi, 

тэх нiч на га склад нi ку.

Штат ная коль касць Уз бро е ных Сiл за ста ец ца ра ней шая — 

65 ты сяч ча ла век. Са мы фi нан са ва за трат ны пункт кан цэп цыi — ма-

дэр нi за цыя i за куп ка но ва га ўзбра ен ня, ва ен най тэх нi кi. Яшчэ адзiн 

кi ру нак — па збаў лен не ад лiш нiх ма тэ ры яль ных срод каў i тэх нi кi, 

якая зды ма ец ца з ўзбра ен ня.

Што да ты чыц ца пры яры тэ таў, то ў пер шую чар гу фi нан са вац ца 

бу дуць ме ра пры ем ствы, звя за ныя з бес пi лот най авiя цы яй, з сi ла мi 

i срод ка мi ра дыё элект рон най i ра дыё ла ка цый най раз вед кi. Бу дуць 

удас ка наль вац ца даль на бой ныя срод кi — удар ная авiя цыя, ра кет-

ныя вой скi i ар ты ле рыя. Да пер ша чар го вых ад не се на i пы тан не 

за куп кi бо еп ры па саў, у пер шую чар гу зе нiт ных кi ра ва ных ра кет

i су праць тан ка вых кi ра ва ных ра кет, а так са ма iн шых вы со ка -

дак лад ных бо еп ры па саў.

Прын цы по вае ад роз нен не но ва га пла на аба ро ны кра i ны ад па пя-

рэд нiх у тым, што ак цэнт у iм ро бiц ца на пра ду хi лен не раз вяз ван ня 

агрэ сii i на стра тэ гiч нае стрым лi ван не.

«Удзе ле на больш ува гi пы тан ням пра ду хi лен ня дэ ста бi лi за цыi 

ўнут ра най сi ту а цыi ў кра i не. Та кiя су час ныя рэа лii, з якi мi су ты ка ец-

ца ўвесь свет. З гэ та га па чы на ец ца — з пра ва ка ван ня ўнут ра на га 

кан флiк ту. Зра зу ме ла, што ў су праць ста ян нi гэ та му па вiн ны быць 

за дзей нi ча ныя не толь кi Уз бро е ныя Сi лы, ва ен ная ар га нi за цыя 

дзяр жа вы, але i ў цэ лым уся кра i на», — ка мен та ваў аб ноў ле ны 

план аба ро ны Бе ла ру сi та га час ны Дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та 

бяс пе кi Ста нi слаў Зась.

Асаб лi васць пла на аба ро ны кра i ны на на ступ ныя пяць га доў 

так са ма ў тым, што ён, па сло вах та га час на га мi нiст ра аба ро ны 

Анд рэя Раў ко ва, па ўсiх кi рун ках пры зем ле ны.

Пры рас пра цоў цы но ва га пла на аба ро ны ўлiч ваў ся во пыт Сi рыi, 

Укра i ны, Ба лi вii, Ве не су э лы i iн шых кра iн, якiя су тык ну лi ся з па гро-

зай для свай го су ве рэ нi тэ ту i тэ ры та ры яль най цэ лас нас цi.

У Бе ла ру сi ёсць ро ты хут ка га рэ ага ван ня, якiя зна хо дзяц ца ў 

90-хвi лiн най га тоў нас цi, каб аба ра нiць лю бы ўчас так гра нi цы або 

лю бы стра тэ гiч на важ ны аб' ект.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

БЕС ПI ЛОТ НIК БА ЧЫЦЬ УСЁБЕС ПI ЛОТ НIК БА ЧЫЦЬ УСЁ
Апош нiм ча сам у све це вель мi 

хут кi мi тэм па мi раз вi ва ец ца бес-

пi лот ная авiя цыя. Яно i зра зу ме-

ла — мност ва за дач бес пi лот нiк 

мо жа вы ка наць лепш за пi ло та 

на звы чай ным ля таль ным срод-

ку, але пры гэ тым мае пе рад iм 

шмат пе ра ваг. Ды i кошт та ко га 

апа ра та знач на мен шы.

Што да Бе ла ру сi, то на на шай зям-

лi вы ка ры стан не ва ен ных бес пi лот-

ных ля таль ных апа ра таў мае да во лi 

доў гую гiс то рыю. Але — з пе ра пын-

кам... Толь кi праз сям нац цаць га доў 

пас ля та го як Бе ла русь ста ла не за-

леж най, у нас зноў з'я вiў ся сек тар 

ва ен ных бес пi лот нi каў. Як бы i не так 

шмат у па раў на ннi з уз бра ен нем iн-

шых ро даў вой скаў. Ад нак ме на вi та 

на бес пi лот ную авiя цыю сён ня ўскла-

да юц ца вель мi моц ныя спа дзя ван нi. 

У тым лi ку i та му, што за рас пра цоў-

кай та кiх комп лек саў ста iць вель мi 

iс тот ны на ву ко ва-тэх нiч ны пра грэс. 

Апа ра ты, якiя лi чы лi ся су пер су час ны-

мi та ды, на стар це, у 2008 го дзе, па 

ця пе раш нiх мер ках ма юць ужо да во лi 

сцiп лыя ха рак та рыс ты кi. I iм на зме-

ну прый шлi тыя, якiя, у сваю чар гу, 

12 га доў та му лi чы лi ся чымсь цi з раз-

ра ду на ву ко вай фан тас ты кi.

Пад ра бяз ней пра раз вiц цё бес пi-

лот най авiя цыi рас ка заў на чаль нiк 

упраў лен ня вы ка ры стан ня i раз-

вiц ця бес пi лот ных авiя цый ных 

комп лек саў Уз бро е ных Сiл Iгар 

ЗА ВIД НЯК.

СА ВЕЦ КI ПА ЧА ТАК
— Гэ та мо жа здац ца дзiў ным, але 

пер шае пад раз дзя лен не бес пi лот най 

авiя цыi на тэ ры то рыi Бе ла ру сi бы ло 

сфар мi ра ва на яшчэ ў кан цы 1963 

го да ў Бя ро зе, — га во рыць Iгар За-

вiд няк. — То быў 510-ы асоб ны ды вi-

зi ён бес пi лот ных са ма лё таў-раз вед-

чы каў.

На ўзбра ен не та ды бы лi пры ня ты 

апа ра ты Ла-17р. Фак тыч на гэ та бы лi 

пе ра роб ле ныя ля та ю чыя мi шэ нi. На 

iх ус кла да ла ся за да ча вя дзен ня па-

вет ра най раз вед кi i ка рэк цi роў кi агню 

ар ты ле рыi. Праз тры га ды ста тус ды-

вi зi ё на быў па вы ша ны да эс кад рыл лi, 

якой пры сво i лi 106-ы ну мар.

У кан цы 1970-х га доў Ла-17р па-

кры се па ча лi змя няц ца апа ра та мi 

«Стрыж» — Ту-141. Яны так са ма му-

сi лi вес цi авiя цый ную раз вед ку. На 

жаль, на гэ тым са вец кая гiс то рыя 

бес пi лот нi каў у Бе ла ру сi аб ры ва ец-

ца — у 1987 го дзе 106-я эс кад рыл ля 

бы ла пе рад ыс ла ка ва на на тэ ры то-

рыю Укра i ны.

ДРУ ГОЕ ДЫ ХАН НЕ
У су час най гiс то рыi кра i ны Упраў-

лен не вы ка ры стан ня i раз вiц ця бес-

пi лот ных авiя цый ных комп лек саў 

пры ка ман да ван нi ва ен на-па вет ра-

ных сiл i вой скаў про цi па вет ра най 

аба ро ны бы ло ство ра на ў 2008 го-

дзе. Два га ды рых та ва ла ся нар ма-

тыў на-пра ва вая ба за, пад бi раў ся бу-

ду чы ка лек тыў i... у 2010 го дзе быў 

сфар мi ра ва ны 927-ы цэнтр пад рых-

тоў кi i вы ка ры стан ня бес пi лот ных 

авiя цый ных комп лек саў у Бя ро зе. 

Сiм ва лiч на!

— Але з ця гам ча су за да чы, якiя 

ста вi лi ся пе рад на шым упраў лен нем, 

i iх спе цы фi ка па ча лi вы хо дзiць за ме-

жы ва ен на-па вет ра ных сiл. Та му на ша 

ўпраў лен не i Цэнтр бы лi ў ся рэ дзi не 

дзе ся цi год дзя ўве дзе ны ў склад цэнт-

раль на га пад па рад ка ван ня.

Су час ная бе ла рус кая бес пi лот-

ная авiя цыя па чы на ла ся з ра сiй скiх 

«Iр ку таў». Пас ля та го як на шы спе-

 цы я лiс ты на ву чы лi ся абы хо дзiц ца з 

апа ра та мi, ста ла яс на — трэ ба iх ра-

бiць у Бе ла ру сi, каб не за ле жаць у 

гэ тым склад нi ку ад iн шых кра iн. Цi, 

пры нам сi, у су пра цоў нiц тве з ра сiй-

скi мi вы твор ца мi. Так з'я вi лi ся на свет 

«Су пер кам С100», «Су пер кам С350». 

А ся род ай чын ных рас пра цо вак — 

«Мас кiт», «Бер кут-2». Асоб на вар-

та вы лу чыць комп лекс «Бу сел-10». 

Мiж iн шым, гэ тыя комп лек сы ма юць 

ра ды ус дзей нас цi ад 10 да 600 кi ла-

мет раў. Апош няя лiч ба — гэ та амаль 

як пра цяг ласць Бе ла ру сi з поў на чы 

на поў дзень!

— Усе комп лек сы ў нас на пе ра-

соў най ба зе. «Бу сел-10» — пра цуе 

на ша сi МА За, — рас каз вае Iгар За-

вiд няк. — У яго склад ува хо дзiць цэ лы 

жы лы мо дуль, якi да зва ляе круг ла су-

тач на кi ра ваць ля таль ны мi апа ра та мi. 

Там ёсць мес цы для ад па чын ку, ма юц-

ца ўсе сiс тэ мы жыц це за бес пя чэн ня. 

«Бу сел-10» мо жа пра ца ваць не каль кi 

су так аў та ном на, не пад клю ча ю чы ся 

нi да якiх агрэ га таў элект ра сiл ка ван-

ня. I гэ та па цвер джа на на прак ты цы, 

як узiм ку, так i ўлет ку.

«ГЭ ТА ВАШ 
ПА ВЕТ РА НЫ БI НОКЛЬ»

У кан цы 2019 го да Прэ зi дэн там 

бы ла за цвер джа на Кан цэп цыя раз-

вiц ця Уз бро е ных Сiл. Пэў ная част ка 

ў ёй ад ве дзе на i бес пi лот най авiя цыi. 

Мяр ку ец ца, што з на ступ на га го да 

пач нец ца яе раз вiц цё ў су ха пут ных 

вой сках.

— З гэ та га го да мы па чы на ем 

фар мi ра ваць пад раз дзя лен нi бес-

пi лот ных авiя цый ных комп лек саў у 

агуль на вай ско вых бры га дах, — ад-

зна чае на чаль нiк упраў лен ня. — Яно 

ўжо сфар мi ра ва на ў 11-й бры га дзе 

ў Сло нi ме. Ёсць пад раз дзя лен не ў 

сi лах спе цы яль ных апе ра цый. Там 

на ўзбра ен не ста вяц ца комп лек сы 

не вя лi кiя, ма ла пры кмет ныя. Апе ра-

тар-дэ сант нiк пры тым му сiць умець 

не толь кi кi ра ваць ля таль ным апа ра-

там, але i пра хо дзiць пад рых тоў ку па 

сваё пра гра ме.

Ра зам з тым бес пi лот нi кi ўжо шы-

ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца пад час вы-

ка нан ня за дач су мес на з су ха пут ны мi 

вой ска мi, ра кет ны мi вой ска мi i ар ты-

ле ры яй.

— На шы афi цэ ры тлу ма чы лi, што 

па сут нас цi — гэ та ваш па вет ра ны 

бi нокль, праз якi вы мо жа це ба чыць 

усю аб ста ноў ку на ад лег лас цi ў дзя-

сят кi кi ла мет раў.

«ЗГУ БIЦЬ АПА РАТ 
ВЕЛЬ МI СКЛА ДА НА»

Афi цэ раў, якiя кi ру юць i аб слу гоў-

ва юць бес пi лот нi кi, спяр ша ву чы лi на 

авiя цый ным фа куль тэ це ў Ва ен най 

ака дэ мii. Iх ад на курс нi ка мi бы лi бу-

ду чыя лёт чы кi. Але гэ та на клад ва ла 

свае асаб лi вас цi на пад рых тоў ку бу-

ду чых спе цы я лiс таў, ды i як раз да-

тыч на бес пi лот нi каў iш ла рэ ар га нi за-

цыя, аб якой ка за ла ся вы шэй. Та му 

асоб ная ка фед ра бы ла сфар мi ра ва на 

ўжо на ба зе Бе ла рус кай дзяр жаў най 

ака дэ мii авiя цыi.

— На ша га лоў ная асаб лi васць — 

у па ста ян ным з'яў лен нi но вых комп-

лек саў, — лi чыць Iгар За вiд няк. — 

Як толь кi яны ста вяц ца на ўзбра ен не, 

то пра гра ма ад ра зу ж ка рэк цi ру ец ца, 

i кур сан ты апра боў ва юць на вiн кi ад-

ра зу на ба зе 927-га цэнт ра. I ка лi мы 

за поз нiм ся на год-два, то ве ды ўжо 

страцяць актуальнасць. Пры чым на-

ву чаль ная пра гра ма скла дзе на так, 

што пе ра ву чыц ца спе цы я лiс ту на 

но вы комп лекс са ста ро га ня цяж-

ка. Тэх нi ка хоць i ма дэр нi зу ец ца, 

але яна не на столь кi ўсклад ня ец-

ца, каб да во дзi ла ся ўсё асвой ваць 

з ну ля. На ад ва рот, кi ра ван не на ват 

спра шча ец ца. На прык лад, ця пер 

бес пi лот нi кi кам плек ту юц ца кур са-

вы мi ка ме ра мi. Гэ та зна чыць, што 

ў апе ра та ра ства ра ец ца кар цiн ка, 

нi бы та ён ся дзiць за штур ва лам са-

праўд на га са ма лё та i iм кi руе. Хоць 

зна хо дзiц ца ён пры гэ тым у ка бi не на 

зям лi. Пры па ста ноў цы пе ра шко ды 

су час ны бес пi лот нiк мо жа вяр нуц ца 

ў пункт стар ту. Уво гу ле, згу бiць та кi 

апа рат ця пер вель мi скла да на.

Са мае га лоў нае, чым ад роз нi ва-

ец ца бес пi лот нiк, — тым, што ўнут ры 

яго ня ма ча ла ве ка. Гэ та кар ды наль-

на змян шае яго кошт у па раў на ннi 

з пi ла ту е май авiя цы яй. Фак тыч на 

мо гуць быць толь кi дзве пры чы ны 

стра ты — гэ та ней кая па лом ка i па-

мыл ка апе ра та ра. Што да па ло мак, 

то ў апа ра це на гэ ты конт пра ду гле-

джа ны ава рый ныя рэ жы мы, пад час 

якiх ён па дае спе цы яль ныя сiг на лы 

на эк ра не ў апе ра та ра. Ды i тое, 

да стра ты гэ та на ўрад цi пры вя дзе. 

А аса бо вы склад ста вiц ца да тэх нi кi 

вель мi бе раж лi ва.

НА КОЖ НЫМ ВУ ЧЭН НI
— Ця пер лю бое ву чэн не, па чы-

на ю чы ад ба таль ён на га ўзроў ню, 

аба вяз ко ва мае на ўва зе вы ка ры-

стан не бес пi лот нi каў, — ка жа Iгар 

За вiд няк. — На прык лад, на ву чэн-

нях «Шчыт Са ю за—2019» ле тась 

бы ла да ве дзе на ўвод ная аб вы да-

чы дак лад ных ка ар ды нат аб' ек та. 

Апа ра ты ра бi лi гэ та з та кой мi нi-

маль най па грэш нас цю, што бы лi 

па спя хо ва вы ка на ны ўсе нар ма ты-

вы.

Але су мес ным бе ла рус ка-ра сiй-

скiм ву чэн ням пе рад тым па пя рэд-

нi ча лi два га ды ўдзе лу ў Ар мей скiх 

гуль нях. Старт у 2018 го дзе ад быў ся 

ня дрэн ны — з чац вя рых удзель нi каў 

на шы спе цы я лiс ты за ня лi трэ цяе мес-

ца. Пры гэ тым трэ ба пры няць пад 

ува гу тое, што i Ра сiя, i Ка зах стан, 

якiя за ня лi больш вы со кiя мес цы, ужо 

вы сту па лi ра ней i ме лi якi-нi я кi до-

свед. За год уз ро вень пад рых тоў кi 

быў моц на пад цяг ну ты, i вось ужо 

бе ла ру сы па дзя лi лi дру гое мес ца з 

ра сi я на мi. Больш за тое, на шы вай-

скоў цы вяр ну лi ся ад туль з па чэс ным 

зван нем «Най леп шы раз лiк».

— Па мыл ко ва лi чыць, што мы 

раз вi ва ем толь кi ва ен ны сек тар. 

На са мрэч мы за ад но рых ту ем 

бес пi лот нi каў для Мi нiс тэр ства па 

над звы чай ных сi ту а цы ях, Дзярж-

па гран ка мi тэ та. Што год ад бы ва-

ец ца збор спе цы я лiс таў, дзе мы 

кант ра лю ем iх пад рых тоў ку i пры 

не аб ход нас цi мо жам па вы сiць iх 

клас насць.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.
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