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ЛЮСТЭРКА

НА ВАРЦЕ МIРНАГА НЕБА
Новыя знiшчальнiкi заступiлi на баявое дзяжурства

У канцы мiнулага года ў нашу краiну
сталi паступаць самалёты Су-30СМ.
Шматмэтавыя знiшчальнiкi лiчацца ў
свеце самымi сучаснымi. Яны прызначаны для вядзення паветранага
бою, заваявання лiдарства ў паветры,
знiшчэння паветраных цэляў у любы
час сутак, у простых i складаных метэаралагiчных умовах, а таксама на
фоне зямлi незалежна ад актыўных цi
пасiўных перашкод. Таксама ў функцыянал СУ-30СМ уваходзiць адбiццё
масiраваных налётаў працiўнiка, у
тым лiку i крылатых ракет, прыкрыццё сваiх войскаў i аб'ектаў ад удараў
з паветра.
Першыя вiдэакадры палётаў Су-30СМ
падчас вырашэння задач баявога выкарыстання Мiнiстэрства абароны паказала каля
месяца таму. Наземныя цэлi паражалiся пры
дапамозе авiябомбаў, некiраваных ракет i
снарадаў з 30-міліметровых гармат.
Кантракт на пастаўку самалётаў быў заключаны памiж Беларуссю i Расiяй у 2017
годзе. Сёння гэтыя знiшчальнiкi пастаўляюцца Узброеным Сiлам Расii i Казахстана.
У нашы Ваенна-паветраныя сiлы паступiць
12 паветраных суднаў.
I вось 1 лiпеня, напярэдаднi Дня Незалежнасцi, лётчыкi 61-й знiшчальнай авiяцыйнай базы ВПС i войскаў СПА заступiлi на баявое дзяжурства на СУ-30СМ, каб
ахоўваць паветраныя межы нашай краiны.
А гэта значыць — быць гатовымi да таго,
каб ускрыць паветраную атаку працiўнiка i
знiшчыць паветраныя цэлi-парушальнiкi.
Магчымасцi новых знiшчальнiкаў журналiстам паказалi ў сераду падчас адмысловага палёту Су-30СМ.

беларускай зямлi. У свой час у армii маладой беларускай дзяржавы было прынята
рашэнне захаваць авiяцыю. Задача была
няпростая, вельмi складаная. I сёння ў баявым складзе ВПС i войскаў СПА знаходзяцца сучасныя знiшчальнiкi, штурмавiкi, вучэбна-трэнiровачныя, ваенна-транспартныя
самалёты i баявыя верталёты. Але самае
галоўнае — тое, што сёння за штурваламi
лятальных апаратаў знаходзяцца спецыялiсты, падрыхтаваныя ў нашай краiне.
Вiктар Хрэнiн звярнуў увагу, што не можа не непакоiць ваенная актыўнасць, якая
павялiчваецца каля гранiц Беларусi. Ды

— Ахова дзяржаўнай гранiцы ў паветранай прасторы — адна з тых задач, што
ўскладзены на Узброеныя Сiлы, — адзначыў мiнiстр абароны Беларусi Вiк тар
ХРЭНIН. — Для яе выканання мы прыцягваем не адну тысячу людзей i адзiнак тэхнiкi,
бо з'яўляемся гарантамi мiру i спакою на

i магчымасцi тэхнiкi таксама з кожным годам
узрастаюць. Таму было прынята рашэнне
набыць новыя сучасныя знiшчальнiкi.
— Можа ўзнiкнуць пытанне — чаму самалёты купiлi летась, а на баявое дзяжурства яны заступаюць толькi цяпер? Справа ў тым, што праводзiўся цэлы комплекс

УЗОРЫ РАДЗIМЫ

2 лiпеня ў краiне адзначылi Дзень вышыванкi.
Наш фотамайстар Анатоль КЛЯШЧУК
пабываў у цэнтры свята, каля сталiчнага
Палаца спорту, i задакументаваў яго самыя
яскравыя моманты.

мерапрыемстваў. Самы працяглы працэс —
навучанне лётчыкаў.
Падчас паказальнага палёту экiпаж выканаў шмат фiгур вышэйшага пiлатажу.
Цiкавiмся — цi не складана кiраваць новай машынай? Адна з яе пераваг — звышманеўранасць.
— Са ма лёт па кi дае вы ключ на станоў чыя пачуц цi, — рас каз вае на мес нiк
камандзiра авiяцыйнай базы па бяспецы палётаў Андрэй КРЫВАНОСАЎ. —
Ён цяжкi, але ў кабiне ствараецца ўражанне, што кiруеш спартыўным паветраным
суднам. Я лятаў на многiх самалётах, але
гэты — найлепшы.
Самалёт зроблены ў Расii. Паназiраць за
тым, як новыя знiшчальнiкi становяцца на
баявое дзяжурства, прыехаў i пасол Расiйскай Федэрацыi ў Рэспублiцы Беларусь
Дзмiтрый Мезенцаў. Ён падкрэслiў, што
пастаўкi новай тэхнiкi — гэта яшчэ адзiн
прыклад саюзнiцкага ўзаемадзеяння памiж
дзвюма дзяржавамi.
СУ-30СМ — не адзiны сучасны сродак
узбраення, якi паступiў за апошнiя пяць гадоў у склад ваенна-паветраных сiл i войскаў
супрацьпаветранай абароны. Сярод новай
тэхнiкi — вучэбна-баявыя самалёты Як-130,
транспартна-баявыя верталёты Мi-8МТВ-5,
зенiтныя ракетныя комплексы «Тор-М2», радыёлакацыйныя станцыi, комплексы радыётэхнiчнай разведкi i радыёманiторынгу...
Таксама ў гэтым пералiку варта згадаць трасавы радыёлакацыйны комплекс «Сопка2М». Ён дазваляе шматкроць павялiчыць
магчымасцi па вядзеннi радыёлакацыйнай
разведкi i якасць вымярэння характарыстык
паветраных аб'ектаў.
Валяр'ян ШКЛЕННIК.
Фота Ганны ЗАНКАВIЧ.

