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У кан цы мi ну ла га го да ў на шу кра i ну 

ста лi па сту паць са ма лё ты Су-30СМ. 

Шмат мэ та выя знi шчаль нi кi лi чац ца ў 

све це са мы мi су час ны мi. Яны пры-

зна ча ны для вя дзен ня па вет ра на га 

бою, за ва я ван ня лi дар ства ў па вет ры, 

знi шчэн ня па вет ра ных цэ ляў у лю бы 

час су так, у прос тых i скла да ных ме-

тэа ра ла гiч ных умо вах, а так са ма на 

фо не зям лi не за леж на ад ак тыў ных цi 

па сiў ных пе ра шкод. Так са ма ў функ-

цы я нал СУ-30СМ ува хо дзiць ад бiц цё 

ма сi ра ва ных на лё таў пра цiў нi ка, у 

тым лi ку i кры ла тых ра кет, пры крыц-

цё сва iх вой скаў i аб' ек таў ад уда раў 

з па вет ра.

Пер шыя вi дэа кад ры па лё таў Су-30СМ 

пад час вы ра шэн ня за дач ба я во га вы ка ры-

стан ня Мi нiс тэр ства аба ро ны па ка за ла ка ля 

ме ся ца та му. На зем ныя цэ лi па ра жа лi ся пры 

да па мо зе авiя бом баў, не кi ра ва ных ра кет i 

сна ра даў з 30-міліметровых гар мат.

Кант ракт на па стаў ку са ма лё таў быў за-

клю ча ны па мiж Бе ла рус сю i Ра сi яй у 2017 

го дзе. Сён ня гэ тыя знi шчаль нi кi па стаў ля-

юц ца Уз бро е ным Сi лам Ра сii i Ка зах ста на. 

У на шы Ва ен на-па вет ра ныя сi лы па сту пiць 

12 па вет ра ных суд наў.

I вось 1 лi пе ня, на пя рэ дад нi Дня Не за-

леж нас цi, лёт чы кi 61-й знi шчаль най авiя-

цый най ба зы ВПС i вой скаў СПА за сту пi-

лi на ба я вое дзя жур ства на СУ-30СМ, каб 

ахоў ваць па вет ра ныя ме жы на шай кра i ны. 

А гэ та зна чыць — быць га то вы мi да та го, 

каб ус крыць па вет ра ную ата ку пра цiў нi ка i 

знi шчыць па вет ра ныя цэ лi-па ру шаль нi кi.

Маг чы мас цi но вых знi шчаль нi каў жур на-

лiс там па ка за лi ў се ра ду пад час ад мыс ло-

ва га па лё ту Су-30СМ.

— Ахо ва дзяр жаў най гра нi цы ў па вет-

ра най пра сто ры — ад на з тых за дач, што 

ўскла дзе ны на Уз бро е ныя Сi лы, — ад зна-

чыў мi нiстр аба ро ны Бе ла ру сi Вiк тар 

ХРЭ НIН. — Для яе вы ка нан ня мы пры цяг ва-

ем не ад ну ты ся чу лю дзей i адзi нак тэх нi кi, 

бо з'яў ля ем ся га ран та мi мi ру i спа кою на 

бе ла рус кай зям лi. У свой час у ар мii ма ла-

дой бе ла рус кай дзяр жа вы бы ло пры ня та 

ра шэн не за ха ваць авiя цыю. За да ча бы ла 

ня прос тая, вель мi скла да ная. I сён ня ў ба я-

вым скла дзе ВПС i вой скаў СПА зна хо дзяц-

ца су час ныя знi шчаль нi кi, штур ма вi кi, ву-

чэб на-трэ нi ро вач ныя, ва ен на-транс парт ныя 

са ма лё ты i ба я выя вер та лё ты. Але са мае 

га лоў нае — тое, што сён ня за штур ва ла мi 

ля таль ных апа ра таў знаходзяцца спе цы я-

лiс ты, пад рых та ва ныя ў на шай кра i не.

Вiк тар Хрэ нiн звяр нуў ува гу, што не мо-

жа не не па ко iць ва ен ная ак тыў насць, якая 

па вя лiч ва ец ца ка ля гра нiц Бе ла ру сi. Ды 

i маг чы мас цi тэх нi кi так са ма з кож ным го дам 
уз рас та юць. Та му бы ло пры ня та ра шэн не 
на быць но выя су час ныя знi шчаль нi кi.

— Мо жа ўзнiк нуць пы тан не — ча му са-

ма лё ты ку пi лi ле тась, а на ба я вое дзя жур-

ства яны за сту па юць толь кi ця пер? Спра-

ва ў тым, што пра во дзiў ся цэ лы комп лекс 

ме ра пры ем стваў. Са мы пра цяг лы пра цэс — 

на ву чан не лёт чы каў.

Пад час па ка заль на га па лё ту экi паж вы-

ка наў шмат фi гур вы шэй ша га пi ла та жу. 

Цi ка вiм ся — цi не скла да на кi ра ваць но-

вай ма шы най? Ад на з яе пе ра ваг — звыш -

ма неў ра насць.

— Са ма лёт па кi дае вы ключ на ста-

ноў чыя па чуц цi, — рас каз вае на мес нiк 

ка ман дзi ра авiя цый най ба зы па бяс пе-

цы па лё таў Анд рэй КРЫ ВА НО САЎ. — 

Ён цяж кi, але ў ка бi не ства ра ец ца ўра жан-

не, што кi ру еш спар тыў ным па вет ра ным 

суд нам. Я ля таў на мно гiх са ма лё тах, але 

гэ ты — най леп шы.

Са ма лёт зроб ле ны ў Ра сii. Па на зi раць за 

тым, як но выя знi шчаль нi кi ста но вяц ца на 

ба я вое дзя жур ства, пры ехаў i па сол Ра сiй -

скай Фе дэ ра цыi ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь 

Дзмiт рый Ме зен цаў. Ён пад крэс лiў, што 

па стаў кi но вай тэх нi кi — гэ та яшчэ адзiн 

прык лад са юз нiц ка га ўза е ма дзе ян ня па мiж 

дзвю ма дзяр жа ва мi.

СУ-30СМ — не адзi ны су час ны сро дак 

уз бра ен ня, якi па сту пiў за апош нiя пяць га-

доў у склад ва ен на-па вет ра ных сiл i вой скаў 

су праць па вет ра най аба ро ны. Ся род но вай 

тэх нi кi — ву чэб на-ба я выя са ма лё ты Як-130, 

транс парт на-ба я выя вер та лё ты Мi-8МТВ-5, 

зе нiт ныя ра кет ныя комп лек сы «Тор-М2», ра-

дыё ла ка цый ныя стан цыi, комп лек сы ра дыё-

 тэх нiч най раз вед кi i ра дыё ма нi то рын гу... 

Так са ма ў гэ тым пе ра лi ку вар та зга даць тра-

са вы ра дыё ла ка цый ны комп лекс «Соп ка-

2М». Ён да зва ляе шмат кроць па вя лi чыць 

маг чы мас цi па вя дзен нi ра дыё ла ка цый най 

раз вед кi i якасць вы мя рэн ня ха рак та рыс тык 

па вет ра ных аб' ек таў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

Пры яры тэ тыПры яры тэ ты

НА ВАР ЦЕ МIР НА ГА НЕ БА
Но выя знi шчаль нi кi за сту пi лi на ба я вое дзя жур ства

2 лi пе ня ў кра i не ад зна чы лi Дзень вы шы ван кi. 
Наш фо та май стар Ана толь КЛЯ ШЧУК 
па бы ваў у цэнт ры свя та, ка ля ста лiч на га 
Па ла ца спор ту, i за да ку мен та ваў яго са мыя 
яск ра выя мо ман ты.
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