
26 верасня 2020 г.4
Сумесны праект рэдакцыі газеты «Звязда» 
і Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь

Выпуск № 7 (106)

Доў гi 
ар га нi за цый ны шлях

— Пас ля рас па ду СССР 

на тэ ры то рыi Бе ла ру сi за-

ста ла ся ма гут ная авiя цый-

ная гру поў ка. Яна ўклю ча ла 

ў свой склад знi шчаль ную 

i бам бар дзi ро вач ную авiя-

ды вi зii, дзесяць асоб ных 

авiя цый ных пал коў роз ных 

ро даў авiя цыi, сем асоб-

ных авiя эс кад рыл ляў, ка ля 

80 авiя цый ных часцей за бес-

пя чэн ня, — уз гад вае Iгар Го-

луб. — Агуль ная коль касць 

аса бо ва га скла ду да ся га ла 

25 ты сяч вай скоў цаў. Фар мi-

ра ван не Ва ен на-па вет ра ных 

сiл ужо не за леж най Бе ла ру сi 

бы ло рас па ча та за га дам мi-

нiст ра аба ро ны ад 15 чэр ве-

ня 1992 го да. Па ча ло ся яно 

на ба зе 26-й па вет ра най ар-

мii. I амаль ад ра зу ж ста ла 

пра во дзiц ца iх транс фар ма-

цыя пад но выя ўмо вы. Так, 

ужо на ле та бы ла вы пра ца ва-

на кан цэп цыя, па якой авiя-

цый ныя пал кi i час цi за бес-

пя чэн ня пе ра фар мi роў ва лi ся 

ў авiя цый ныя ба зы.

Рэ фар ма ван не доў жы-

ла ся ўсе 1990-я. Кi раў нiц тва 

кра i ны пры ня ло ра шэн не аб 

яго за кан чэн нi ў 2001-м. За 

гэ ты час бы ла пра ве дзе на 

сур' ёз ная тэ а рэ тыч ная пад-

рых тоў ка. Ва ен ныя ана лi-

ты кi пра вя лi цэ лую се рыю 

на ву ко ва-прак тыч ных кан-

фе рэн цый i экс пе ры мен таў. 

Гэ та ўсё за ма цоў ва ла ся на 

прак ты цы пад час шэ ра гу ву-

чэн няў, га лоў ным з iх ста ла 

«Нё ман-2001».

— Яно паказала сябе са-

праўд ным дзяр жаў ным iс пы-

там на здоль насць пры маць i 

вы кон ваць но выя па ды хо ды. 

Пры гэ тым апе ра тыў на-так-

тыч на му ву чэн ню быў на да -

дзе ны да след чы ха рак тар. 

Яго асаб лi вас цю ста ла тое, 

што ўпер шы ню бы ла апра-

ба ва ная пра ца аб' яд на на га 

шта ба Ва ен на-па вет ра ных 

сiл i вой скаў су праць па вет-

ра най аба ро ны, — ад зна чыў 

Iгар Го луб. — Гэ ты до свед быў 

кар пат лi ва пра ана лi за ва ны. 

I ўжо ў лiс та па дзе 2001-га 

ўка зам Прэ зi дэн та быў 

ство ра ны адзi ны вiд Уз бро-

е ных Сiл — Ва ен на-па вет-

ра ныя сiлы i вой скі су праць -

па вет ра най аба ро ны.

На ле та прай шло ву чэн не 

«Бя рэ зi на-2002», дзе но ва-

ство ра ны вiд вой скаў ужо 

паў на вар тас на вы кон ваў за-

да чы ў сва ёй но вай ар га нi за-

цый на-штат най струк ту ры. 

Мно гiя пы тан нi да во дзi ла ся 

вы ра шаць з да дан нем сло ва 

«ўпер шы ню». У сваю чар гу, 

гэ та на клад ва ла да дат ко вую 

ад каз насць i ства ра ла пэў-

ныя цяж кас цi.

— Пад час ву чэн ня «Чыс-

тае не ба — 2003» быў зроб-

ле ны ак цэнт на ўжы ван нi 

ВПС i вой скаў ППА пад час 

пра вя дзен ня ўмоў ным пра-

цiў нi кам па вет ра най кам па-

нii. I та ды ста ла яс на: та кая 

гру поў ка пад кi раў нiц твам 

ор га наў ва ен на га кi ра ван-

ня — ка ман да ван ня вi ду 

Уз бро е ных Сiл — да зва ляе 

ад бiць ма сi ра ва ныя ра кет на-

авiя цый ныя ўда ры па вет ра-

на га пра цiў нi ка i ства рыць 

умо вы для зры ву яго на сту-

паль най апе ра цыi, — пад-

крэс лiў Iгар Го луб.

За раз жа Ва ен на-па-

вет ра ныя сi лы i вой скi су-

праць па вет ра най аба ро ны 

пра цяг ва юць раз вi вац ца як 

вель мi важ ны вiд Уз бро е ных 

Сiл Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Iх 

асноў ная за да ча — за ва я-

ваць i ўтры маць па на ван не 

ў па вет ры пры ад бiц цi лю-

бой ва ен най па гро зы ў да-

чы нен нi да Бе ла ру сi, а так-

са ма пры крыць ад уда раў з 

па вет ра вой скi i стра тэ гiч на 

важ ныя аб' ек ты кра i ны. У су-

час ным ня прос тым ва ен на-

па лi тыч ным ста но вi шчы сi лы 

су праць па вет ра най аба ро ны 

ста но вяц ца не прос та шчы-

том ад ра кет на-авiя цый най 

па гро зы. Мож на ска заць, 

што яны зай ме лi ста тус вы-

ра шаль на га фак та ру стрым-

лi ван ня агрэ сii.

Зы хо дзя чы з гэ та га, Ва ен-

на-па вет ра ныя сi лы i вой скi 

супраць па вет ра най аба ро-

ны i ста лi раз вi вац ца да лей. 

Пад рых тоў ка ця пер у асноў-

ным скi ра ва на на пад тры-

ман не не аб ход на га ўзроў ню 

ба я вой i ма бi лi за цый най га-

тоў нас цi, па вы шэн не ўзроў-

ню пад рых тоў кi ор га наў ва-

ен на га кi ра ван ня, злу чэн няў 

i вай ско вых час цей. Ак цэнт 

так са ма ро бiц ца на да лей-

шае ўдас ка на лен не iх га тоў-

нас цi i здоль нас цi вы кон ваць 

за да чы па пры зна чэн нi, у 

тым лi ку ў скла дзе рэ гi я наль-

най гру поў кi вой скаў. А каб 

па вы сiць эфек тыў насць ба-

я во га вы ка ры стан ня, бы-

ла ап ты мi за ва на ар га нi за-

цый на-штат ная струк ту ра i 

ство ра на аў та ма ты за ва ная 

сiс тэ ма кi ра ван ня вой ска мi 

ад апе ра тыў на-стра тэ гiч на-

га да так тыч на га ўз роў ню. 

Яна да зво лi ла кi ра ваць вой-

ска мi ў рэ аль ным маш та бе 

ча су i ства ры ла маг чы масць 

пе ра да ваць кi ра ван не на iн-

шыя пунк ты. Пры гэ тым, на-

ту раль на, яна за хоў вае вя-

лi кую жы ву часць ва ўмо вах 

аг ня во га i ра дыё элект рон на-

га ўздзе ян ня са пер нi ка.

Не ба ска рае пра грэс
Тэх нiч ны пра грэс не ста iць 

на мес цы. I ка лi на 90-я 

га ды авiя цый ная тэх нi ка ў 

Бе ла ру сi бы ла су час ная, то 

чым да лей iшоў час, тым 

iс тот ней змя ня лi ся па тра-

ба ван нi да яе — зрэш ты, як 

ва ўсiх ро дах i вi дах вой скаў. 

Та му бы ло пры ня та ра шэн не 

ма дэр нi за ваць iс ну ю чыя ўзо-

ры ля таль ных апа ра таў i пры 

не аб ход нас цi за куп ляць но-

выя. Ма дэр нi за цыя пра хо дзi-

ла пры ўдзе ле прад пры ем-

стваў ва ен на-пра мыс ло ва га 

комп лек су Бе ла ру сi.

I вось тут спраў дзi ла ся вя-

до мая пры маў ка, сэнс якой у 

тым, што но вае ча сам бы вае 

даў но вя до мае. Гэ та да ты-

чыц ца па са дак са ма лё таў 

на аў та да ро гах агуль на га 

ка ры стан ня. У 2016 го дзе

штур ма вiк Су-25 вы ка наў яе 

ўпер шы ню ў гiс то рыi не за-

леж най Бе ла ру сi. Праз ча ты-

ры га ды рэ корд быў пе ра сяг-

ну ты ў тым, што ўпер шы ню 

на аў та да ро гу па са дзiў ву-

чэб на-трэ нi ро вач ны са ма лёт 

Л-39 кур сант авiя цый на га 

фа куль тэ та Ва ен най ака дэ-

мii Ар цём Чар нiц кi.

— Што да ма дэ ляў тэх нi кi, 

то ў апош няе дзе ся цi год дзе 

ў авiя цый ныя во iн скiя час цi 

па сту пi лi су час ныя ву чэб на-

ба я выя са ма лё ты Як-130, 

транс парт на-ба я выя вер та-

лё ты Мi8-МТВ5, шмат мэ та-

выя знi шчаль нi кi Су-30СМ. 

Больш за тое, па вя лi чы лi ся 

ба я выя маг чы мас цi зе нiт ных 

ра кет ных бры гад, якiя атры-

ма лi на ўзбра ен не су час ныя 

зе нiт ныя ра кет ныя комп-

лек сы «Тор-М2» i С-300ПС, 

якiя прай шлi ка пi таль ны 

ра монт, — за ўва жыў Iгар 

Го луб. — У сва iм кла се зе-

нiт на га ра кет на га комп лек су 

«Тор-М2», па сут нас цi, ня ма 

роў ных у све це. Ён пры зна ча-

ны для эфек тыў най ба раць-

бы з ра ке та мi кла са «па вет-

ра — зям ля», авiя бом ба мi, 

якiя кi ру юц ца i ка рэк ту юц ца, 
су праць ра ды ё ла ка цый ны мi 
ра ке та мi i iн шай вы со ка дак-
лад най збро яй но ва га па ка-
лен ня, са ма лё та мi так тыч най 
i вай ско вай авiя цыi, кры ла-
ты мi ра ке та мi, вер та лё та мi, 
бес пi лот ны мi ля таль ны мi 
апа ра та мi...

Ра ке ты зе нiт на га ра кет-
на га комп лек су, якiя ста яць 
на ўзбра ен нi ў бе ла рус кiм 
вой ску, здоль ныя па ра жаць 
цэ лi ва ўмо вах ра дыё элект-
рон на га про цi дзе ян ня, а так-
са ма ад бi ваць ма сi ра ва ныя 
ра кет ныя авiя цый ныя ўда ры. 
Па вы ша ныя тэх нiч ныя i пра-
грам ныя маг чы мас цi да зва-
ля юць вы яў ляць цэ лi, пры 

ства рэн нi якiх мак сi маль на 

вы ка рыс тоў ва лi ся на ват 

стэлс-тэх на ло гii.

— Маг чы мас цi пад раз-

дзя лен няў ра дыё тэх нiч ных 

вой скаў iс тот на па вя лi чы-

лi пры ня тыя на ўзбра ен не 

ра дыё ла ка цый ныя стан цыi 

но ва га па ка лен ня «Са пер-

нiк-Г» i стан цыi бе ла рус кай 

вы твор час цi — «Ус ход-Д», 

«Ра са-РБ». Яны да зва ля юць 

вы явiць усе су час ныя срод-

кi па вет ра на га на па дзен ня i 

пе ра даць пра iх iн фар ма цыю 

для знi шчэн ня пад раз дзя-

лен ня мi зе нiт ных ра кет ных 

вой скаў i авiя цыi, — лi чыць 

Iгар Го луб.

Пры гэ тым ма дэр нi за цыя 

iс ну ю ча га ўзбра ен ня i тэх нi кi 

iдзе ня спын на. Дзя ку ю чы ёй 

па ляп ша юц ца так ты ка-тэх-

нiч ныя ха рак та рыс ты кi, уз-

рас тае аба ро не насць ад пе-

ра шкод, па шы ра ец ца ко ла 

за дач, якое яна мо жа вы ра-

шыць. Ся род «ра зы нак» — 

як ма га боль шая аў та ма ты-

за цыя пра цэ саў кi ра ван ня i 

па сту по вы пе ра вод на су час-

ную эле мент ную ба зу.

— Што да мiж на род на га 

ва ен на га су пра цоў нiц тва, то 

ка ман да ван не iмк нец ца ўста-

на вiць тры ва лыя су вя зi з усi-

мi за цi каў ле ны мi дзяр жа ва мi. 

Дзя ку ю чы кан та кам з прад-

стаў нi ка мi ад па вед ных вi даў 

за меж ных Уз бро е ных Сiл бы-

ла па вы ша на эфек тыў насць 

ўза е ма дзе ян ня па аб ме не 

iн фар ма цы яй аб па лё тах па-

вет ра ных су доў, а так са ма 

бы лi ўма ца ва ны ме ры да ве ру 

па мiж кра i на мi-су се дзя мi, — 

ад зна чыў Iгар Го луб.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

У раз вiц цiУ раз вiц цi Ахоў нi кi 
бе ла рус ка га па вет ра

Бяс пе каБяс пе ка

АД БIЦЬ 
АТА КУ 
РА ЗАМ

Прай шоў дру гi этап ву чэн няў «Сла вян скае бра тэр-

ства-2020». Ён ад быў ся ў фор ме апе ра тыў на-так-

тыч на га ву чэн ня. Сё ле та ў iм бра лi ўдзел вай скоў цы 

з Бе ла ру сi i Ра сii. З на ша га бо ку гэ та бы лi ва ен на-

слу жа чыя За ход ня га апе ра тыў на га ка ман да ван ня, 

Сiл спе цы яль ных апе ра цый Уз бро е ных Сiл, Ва ен-

 на-па вет ра ных сiл i вой скаў супрацьпа вет ра най аба-

ро ны, ра кет ных вой скаў i ар ты ле рыi. Ра сiя бы ла 

прад стаў ле на дву ма злу чэн ня мi па вет ра на-дэ сант-

ных вой скаў.

Асноў ная на кi ра ва насць ву чэн ня — вя дзен не су мес-

ных дзе ян няў у iн та рэ сах за бес пя чэн ня ва ен най бяс пе кi 

дзяр жа вы. На гэ тым эта пе iмi кi ра ваў на мес нiк мi нiст ра 

аба ро ны Бе ла ру сi ге не рал-ма ёр Сяр гей ПА ТА ПЕН КА. 

Уся го бы ло за дзей нi ча на ка ля шас цi ты сяч вай скоў цаў i 

звыш за 500 адзi нак ба я вой тэх нi кi.

Пад час дру го га эта пу ву чэн няў ад пра цоў ва лi ся пы тан нi 

кi ра ван ня вой ска мi пад час ад бiц ця ўзбро е най агрэ сii ва 

ўмо вах змен лi вай аб ста ноў кi. Так, звод ная бе ла рус ка-ра-

сiй ская так тыч ная гру па вы зва ля ла гiд ра тэх нiч ны ву зел, 

за хоп ле ны ўмоў ным пра цiў нi кам. Быў вы са джа ны дэ сант, 

а ўчас так ра кi пе ра адоль ваў ся на ба я вой тэх нi цы.

Пад час ву чэн няў бы ла за дзей нi ча на i авiя цыя. Аб яе 

пра цы рас ка заў ка ман ду ю чы Ва ен на-па вет ра ны мi сi ла-

мi i вой ска мi су праць па вет ра най аба ро ны Уз бро е ных 

Сiл Бе ла ру сi ге не рал-ма ёр Iгар ГО ЛУБ:

— Ад пра ца ва ны шэ раг за дач, якiя вы кон ва лi дзя жур-

ныя сi лы па су праць па вет ра най аба ро не Ва ен на-па вет-

ра ных сiл су мес на з на шы мi ра сiй скi мi ка ле га мi. Так са ма 

здзейс не ны авiя цый ныя ўда ры з мэ тай лiк вi да цыi не за-

кон ных уз бро е ных фар мi ра ван няў умоў на га пра цiў нi ка. 

Су пра ва джа лi ся i са ма лё ты транс парт най авiя цыi, якiя 

вы са джва лi дэ сант у за да дзе ным ра ё не.

Пад час ву чэн няў бы лi за дзей нi ча ны не каль кi па лi го наў, 

у тым лi ку «Ру жа ны», «Брэсц кi», «Гож скi», «Абуз-Ляс ноў-

скi». За ад ным з эпi зо даў дру го га эта пу ву чэн няў на зi ра лi

акрэ ды та ва ныя пры Мi нiс тэр стве аба ро ны за меж ныя 

ва ен ныя дып ла ма ты.

— На па лi го не «Брэсц кi» за меж ным прад стаў нi кам 

быў да дзе ны бры фiнг, — ад зна чы лi ў Мi нiс тэр стве аба-

ро ны. — Ён змя шчаў пад ра бяз ную iн фар ма цыю аб су-

мес ным ву чэн нi, якое пра хо дзiць на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь з 22 да 25 ве рас ня. Ва ен ныя дып ла ма ты змаг лi 

на зi раць за дзе ян ня мi вой скаў, ра бо тай дэ сан та, за хо пам 

i ўтры ман нем плац дар ма для за бес пя чэн ня контр на ступ-

лен ня з мэ тай ад наў лен ня пер ша па чат ко ва га ста но вi шча, 

а так са ма авiя цый най пад трым кай. Пры гэ тым трэ ба 

ад зна чыць, што яшчэ 21 ве рас ня Бе ла русь на кi ра ва ла 

дзяр жа вам — удзель нi цам АБ СЕ iн фар ма цыю пра ву чэн-

не «Сла вян скае бра тэр ства — 2020», ня гле дзя чы на тое 

што па яго па ра мет рах ра бiць гэ та бы ло не аба вяз ко ва. 

Звест кi бы лi абвешчаны ў якас цi жэс ту доб рай во лi ў iн та-

рэ сах за бес пя чэн ня транс па рэнт нас цi ва ен най дзей нас цi, 

якая ажыц цяў ля ец ца на тэ ры то рыi на шай дзяр жа вы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фота БелТА.

Ва ен на-па вет ра ныя сi лы i вой скi су праць па вет ра най 

аба ро ны заўж ды лi чы лi ся элi тай ар мii. Ды i за да чы 

на iх ус кла дзе ны вель мi вя лi кiя. Са мая га лоў ная — 

за бяс печ ваць спа кой на па вет ра ных ме жах кра i ны.

А каб па спя хо ва яе вы ка наць, па трэб на доў гая i кар-

пат лi вая па пя рэд няя пра ца.

На шы лёт чы кi рых ту юц ца на вель мi вы со кiм уз роў нi. 

Найлеп шае свед чан не гэ та му — не толь кi дзя сят кi па-

спя хо ва пра ве дзе ных ву чэн няў, але i вы дат ныя вы нi кi 

вы ступ лен няў на Ар мей скiх мiж на род ных гуль нях. 

Сё ле та на шы авiя та ры за ня лi на iх вы нi ко вае дру гое 

мес ца, пры чым штур ма вi кi на огул па дзя лi лi пер шае 

мес ца з ра сi я на мi.

Пра эва лю цыю Ва ен на-па вет ра ных сiл i вой скаў су-

праць па вет ра най аба ро ны ў гiс то рыi су ве рэн най Бе ла-

ру сi «Звяз дзе» рас ка заў ка ман ду ю чы Iгар ГО ЛУБ.

Па сад ка са ма лё та 
на аў та да ро гу М1 
у Iва цэ вiц кiм ра ё не.

Знi шчаль нiк Су-30СМ 
па чы нае па лёт.


