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УНІ КАЛЬ НАЯ 
ПРА ПА НО ВА

— За да чы, якія вы кон вае на ша 

ўпраў лен не, і іх спе цы фі ка вы хо-

дзіць за ме жы вой скаў ва ен на-па-

вет ра ных сіл і про ці па вет ра най 

аба ро ны, — ад зна чыў Ігар За від-

няк. — Зра біць так, каб бес пі лот ны 

ля таль ны апа рат прос та ўзняў ся ў 

па вет ра — гэ та ўжо пы тан не дня 

ўча раш ня га. Мож на ска заць, што 

гэта спецыфіка рас паў сюдж ва ец ца 

на час ці ўсіх Уз бро е ных Сіл: зра-

біць па вет ра ную раз вед ку, на нес ці 

ўдар, па ста віць пе ра шко ду, пе ра-

вез ці гру зы, ка рэс пан дэн цыю... Ды 

і на ін шыя сфе ры, якія да ты чац ца 

гра ма дзян ска га жыц ця, так са ма. 

Лі та раль на ня даў на «Бел пош та» 

пра па на ва ла нам, каб у ад да ле ныя 

вёс кі на шы бес пі лот ні кі да стаў ля лі 

пош ту — на ту раль на, гэ та тан ней, 

чым ад праў ляць у пра цяг лыя рэй сы 

аў та ма бі лі. Для нас гэ тая за да ча па 

сі лах — дзе ян не фельд' егер скай 

паш то вай служ бы з да па мо гай бес-

пі лот ні каў мы ад пра ца ва лі яшчэ ў 

2015 го дзе пад час су мес ных апе-

ра тыў ных ву чэн няў «Шчыт Са ю за». 

Праб лем ні я кіх гэ та не скла дае. 

Пы тан не толь кі ста я ла аб па рад ку 

вы ка ры стан ня. Апе ра та раў жа мы 

рых ту ем на вай ско вым фа куль тэ це 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 

авія цыі.

Сель скай гас па дар цы мы мо-

жам пра па на ваць аб лёт сель гас-

угод дзяў. Ра та валь ні кам і Мі ніс-

тэр ству ўнут ра ных спраў — по шук 

знік лых лю дзей у ля сах. Мі ніс тэр-

ству ляс ной гас па дар кі — маг чы-

масць ма ні то рыць па жар ную сі туа-

цыю ў ляс ных ма сі вах. Мі ніс тэр-

ству пры ро ды і ахо вы на ва коль на-

га ася род дзя — са чыць за тым, як 

міг ру юць жы вё лы. Энер ге ты кам — 

пра вя раць пра ца здоль насць лі ній 

элект ра пе ра да чы. На ват ды рэк-

та ры бу даў ні чых прад пры ем стваў 

звяр та лі ся да нас з прось бай аб 

вы ка ры стан ні бес пі лот ні каў, каб 

з іх да па мо гай ад соч ваць якасць 

да рож на га па крыц ця. На прык-

лад, для та го каб якас на ля жаў 

ас фальт, ка ток му сіць прай сці па 

ім не менш за сем ра зоў. І хто бу-

дзе гэ та ад соч ваць і за піс ваць ад-

мыс ло ва? А бес пі лот нік — суд дзя 

бес ста рон ні і не за леж ны.

СУ ТКІ АЎ ТА НОМ НАС ЦІ
— Мы вый шлі на той уз ро-

вень, ка лі вы ра ша ец ца пы тан не 

па функ цы я на ле бес пі лот най авія-

цыі, — за ўва жыў Ігар За від няк. — 

Аг ня выя за да чы па куль не вы кон-

ва ем, але ў гэ тым кі рун ку ак тыў на 

пра цу ем. У перс пек ты ве — хо чам 

па шы рыць спектр да ра дыё тэх ніч-

най раз вед кі, ра дыё элект рон на га 

пад аў лен ня. Шмат на ма ган няў скі-

ра ва на на тое, каб мак сі мальна 

змен шыць ураз лі васць сіс тэм 

дыс тан цый на га кі ра ван ня. Пяць 

га доў та му раз мо ва пра гэ та не 

іш ла на огул.

Мы па чы на лі з ра сій скіх ву чэб-

ных комп лек саў — «Ір ку таў». На 

ўзбра ен не та ды па сту пі лі комп-

лек сы ад тых, якія пра цу юць на 

ма лой даль нас ці, да так тыч ных, 

якія вы кон ва юць за да чы, зна хо-

дзя чы ся ад апе ра та ра-кі роў цы 

на ад лег лас ці да 120 кі ла мет раў. 

А пра цу ю чы ў аў та ном ным рэ-

жы ме — і да ўсіх 600. У Бе ла ру сі 

так са ма рас пра ца ва ны комп лекс 

«Бу сел-10». Да стат ко ва ска заць, 

што сам раз лік зна хо дзіц ца ў спе-

цы яль ным аў та ма бі лі, дзе мож на 

без пе ра пын ку пра ца ваць больш 

за су ткі цал кам у аў та ном ным 

рэ жы ме. Там ёсць спаль ныя мес-

цы, кух ня для пры га та ван ня ежы, 

маг чы масць пра ца ваць па змен на. 

Комп лекс так са ма аб ста ля ва ны 

стан цы яй спа да рож ні ка вай су вя-

зі. А ў па вет ры мо жа зна хо дзіц ца 

больш за сем га дзін. Ду ма ем, што 

на «Шчы це Са ю за — 2019» мы па-

ка жам усе на шы ўмен ні.

СА КА ЛІ НАЕ 
ПА ЛЯ ВАН НЕ

— У сфе ры бес пі лот ні каў мы 

вель мі ак тыў на су пра цоў ні ча ем з 

Ра сі яй. На шы парт нё ры пра па на-

ва лі раз гля даць пы тан ні про ці дзе-

ян ня бес пі лот ні кам з улі кам сі рый-

ска га до све ду. А мы да ём на шы 

на ву ко выя рас пра цоў кі. Разам мы 

пры во дзім да агуль на га вы гля ду 

кі ру ю чыя да ку мен ты, вы кон ва ем 

за да чы на ад на тып ных ля таль ных 

апа ра тах, пра хо дзім пад рых тоў ку 

ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Гэ та моц на 

аб ляг чае пра цэс пад рых тоў кі. І гэ-

тым ме та дам ужо ці ка вяц ца Ар ме-

нія, Кыр гыз стан, Та джы кі стан.

Сё ле та на шы раз лі кі бес пі-

лот ных авія цый ных комп лек саў 

удзель ні ча лі ў між на род ных Ар-

мей скіх гуль нях на тэ ры то рыі 

па лі го на Ма ты бу лак, які зна хо-

дзіц ца ў Ка зах ста не. Дэ бют бе-

ла ру саў ад быў ся ўда ла — на шы 

вай скоў цы за ва я ва лі брон за вы 

ме даль у на мі на цыі «Са ка лі нае 

па ля ван не».

— Але ра зам з тым мы ўба чы лі, 

дзе ж ме на ві та на шы сла быя мес-

цы. На прык лад, Ра сія боль шасць 

па лё таў вы кон вае ўна чы. У нас 

та ко га до све ду бы ло менш. Ка лі 

ўзяць па лёт у га рах — ну якія ж у 

раў нін най Бе ла ру сі го ры? І пад час 

ву чэн няў мы су тык ну лі ся з тым, 

што на роз ных вы шы нях — аб са-

лют на роз ны ве цер. Ня гле дзя чы 

на пе ра шко ды, бу дзем зма гац ца 

ў да лей шым за больш вы со кія 

мес цы. Гэ та не гон ка за ме да ля-

мі, а маг чы масць пра ве рыць свае 

сі лы.

УДАР НЫ ВЕР ТА ЛЁТ
— Кож ныя два га ды мы вы хо-

дзім на аб са лют на но вы бес пі лот-

ны ля таль ны комп лекс па сва іх 

ха рак та рыс ты ках, — па ве да міў 

Ігар За від няк. — Ле тась мы пры-

ня лі на ўзбра ен не Supercam-100. 

Сё ле та па ча лі ся па стаў кі — і ака-

за ла ся, што яго ха рак та рыс ты кі ў 

два ра зы вы шэй шыя ў па раў на нні 

з тым ча сам, ка лі мы рых та ва лі да-

ку мен ты. Пе рад прад пры ем ства мі 

на ша га аба рон ча га сек та ра ста іць 

га лоў ная за да ча рас пра цоў кі ўдар-

на га склад ні ку. За раз на па лі го нах 

ідзе аб кат ка гэ тых узо раў, каб у па-

чат ку на ступ на га го да іх да пра ца-

ваць і пра дэ ман стра ваць кі раў ні ку 

дзяр жа вы. Гэ та вы со ка дак лад ная 

зброя, яна знач на тан ней шая за 

ін шыя ўзо ры, а так са ма вы клю ча-

ец ца маг чы масць па ра жэн ня пі-

ло та. Больш за тое, на ле та ад но 

з прад пры ем стваў хо ча па ка заць 

удар ны бес пі лот ны вер та лёт. Ён 

мо жа за ві саць, пра ца ваць у го ра-

дзе, мае зу сім ін шыя ля таль ныя 

маг чы мас ці, чым кла січ ны бес пі-

лот нік. І пры на яў нас ці тэх ні кі мы 

ўжо мо жам вы дзя ляць та кі рэ сурс, 

каб наш вы пуск нік-лёт чык на эк-

за ме нах мог са ма стой на кі ра ваць 

бес пі лот ні кам.

Але ўжо рас пра ца ва ны больш 

дас ка на лы комп лекс — Supercam-

350. Ён мо жа ўзля таць як з ка та-

пуль ты, так і без яе. Каб пры зям-

ліц ца, бес пі лот нік вы ка рыс тоў вае 

па ра шут. І на ват ка лі ў яго зла ма на 

плос касць, дзя ку ю чы якой ён тры-

ма ец ца ў па вет ры, то ад ра ман та-

ваць апа рат вель мі лёг ка. Ра бо чая 

вы шы ня та ко га бе ла рус ка-ра сій-

ска га комп лек су — 500—600 мет-

раў. І на ват у даждж лі вае на двор'е 

ка ме ры бес пі лот ні ка ба чаць цэ лі 

мак сі маль на дак лад на.

УБА ЧЫЦЬ КРЫЖ 
ЗА СТО КІ ЛА МЕТ РАЎ

— Ця пер мы рас пра цоў ва ем 

спа лу чэн не комп лек су з аг ня вы мі 

срод ка мі. Тым са мым бу дзе ство-

ра ны аг ня вы мо дуль. Сі рый скі до-

свед па ка заў, што эфек тыў насць 

па доб на га ўзбра ен ня ўзрас тае 

ся мі крат на, — пад крэс ліў Ігар За-

від няк. — Так са ма змян ша ец ца 

коль касць за тра ча ных бо еп ры па-

саў. Па ра жэн не на но сіц ца не па 

пло шчы, а кроп ка ва. За да ючы 

ка ар ды на ты аб' ек таў, атрым лі ва-

ем вы со кую эфек тыў насць. У сем 

ра зоў эфек тыў насць уз рас тае і 

змян ша ец ца коль касць за тра ча-

ных бо еп ры па саў. 

Сё ле та на ка зах стан скім па-

лі го не Са ры-Ша ган пад час ву-

чэн няў іш ла пра мая транс ля цыя 

па лё ту на ша га бес пі лот ні ка па 

ка на лах су вя зі ў Бе ла русь. Наш 

комп лекс здо леў на ад лег лас ці 

больш за сто кі ла мет раў рас па-

знаць мі шэнь па ме рам 6 на 6 мет-

раў з вы шы ні, боль шай за кі ла-

метр. Са ма мі шэнь уяў ля ла са бой 

бе лы крыж. Ён быў зроб ле ны так, 

каб мак сі маль на на гад ваць звы-

чай ны са лан чак, якіх у Ка зах ста не 

вель мі шмат.

Але рас слаб ляц ца мы не мо-

жам. Ад ста нем — прай гра ем. 

Та му бе ла рус ка-ра сій скія бес пі-

лот ні кі бу дуць удас ка наль вац ца і 

на да лей.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та прад стаў ле на 

Мі ніс тэр ствам аба ро ны.

АД БЕС ПІ ЛОТ НІ КА 
НЕ СХА ВА ЕШ СЯ

Hі-techHі-tech

Ля таль ныя апа ра ты, якія не трэ ба пі ла та ваць, апош нім ча сам 

раз ві ва юц ца вель мі імк лі ва. Ад на з вель мі вя лі кіх пе ра ваг 

бес пі лот ні каў — больш ніз кі кошт у па раў на нні з кла січ ны мі 

ўзо ра мі ва ен най па вет ра най тэх ні кі. На прык лад, у ЗША кошт 

ад на го зні шчаль ні ка, па ацэн ках экс пер таў, скла дае ка ля 

100 міль ё наў до ла раў. Су па стаў ляль ны ба я вы бес пі лот нік 

верх ня га дыя па зо ну каш туе ка ля $6 млн.

Раз ві ва ец ца сек тар бес пі лот ні каў і ў Бе ла ру сі. Ён ма ла ды — 

сё ле та яму спаў ня ец ца 10 га доў. Але за гэ ты час да сяг ну та 

ўжо мно гае. Пра на пра цоў кі і перс пек ты вы — на чаль нік 

упраў лен ня вы ка ры стан ня і раз віц ця бес пі лот ных авія цый ных 

комп лек саў Уз бро е ных Сіл Ігар ЗА ВІД НЯК.


