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ПА ГРО ЗЫ НЯ МА
Не ка то рыя на шы су се дзі 

ча мусь ці ўба чы лі ў тра ды цый-
ных ма неў рах рэ гі я наль най 
гру поў кі вой скаў Бе ла ру сі і 
Ра сіі па гро зу іх тэ ры та ры яль-
най цэ лас нас ці. І гэ та ня гле-
дзя чы на тое, што, як і бы ло 
за яў ле на за га дзя, ву чэн не 
«За хад-2017» на сі ла вы ключ-
на аба рон чы ха рак тар.

У той жа час ак тыў насць 
НА ТА ка ля на шых ме жаў 
толь кі рас це. За апош нія во-
сем га доў коль касць ву чэн-
няў у рэ гі ё не па вя лі чы ла ся 
ўдвая, а склад вой скаў, за-
дзей ні ча ных у ву чэн нях Ар-

га ні за цыі Паў ноч на ат лан тыч-

на га да га во ра, за гэ ты ж пе-

ры яд вы рас больш чым у тры 

ра зы. Ка лі ў «За ха дзе-2017» 

удзель ні ча ла ка ля 12,7 тыс. 

ва ен на слу жа чых — як бе-

ла рус кіх, так і ра сій скіх, то 

сё ле та ў ву чэн ні НА ТА праг-

на зу ец ца за дзей ні чаць ка ля 

120 ты сяч ча ла век. Пры чым 

пы тан ні, якія пад час па доб-

ных ма неў раў ад пра цоў вае 

ар га ні за цыя, ма юць яр ка 

вы ра жа ны не сяб роў скі ха-

рак тар: раз горт ван не сіс тэ-

мы раз вед кі, пе ра кід ван не 

вой скаў да ме жаў Бе ла ру сі, 

ад пра цоў ка за дач на сту паль-

най тэ ма ты кі.

Але, як за ўва жыў на чаль-

нік Ге не раль на га шта ба 
Уз бро е ных Сіл — пер шы 
на мес нік мі ніст ра аба ро-
ны Бе ла ру сі ге не рал-ма ёр 
Алег БЕ ЛА КО НЕЎ, Бе ла русь 
не ба чыць у гэ тым па гро зы 
на цы я наль най бяс пе цы і ста-
віц ца да ву чэн няў НА ТА аб-
са лют на адэ кват на. «Пра цэс 
бу даў ніц тва і раз віц ця ўзбро-

е ных сіл лю бой дзяр жа вы не 
за вер ша ны, — пад крэс ліў кі-
раў нік «За ха ду-2017» ад бе-
ла рус ка га бо ку. — Апра ба цыя 
ўсіх но вых фор маў і спо са баў 
ажыц цяў ля ец ца, вя до ма ж, 
пад час ву чэн няў. У су вя зі з 
гэ тым не зра зу ме лы ажы я таж 
ва кол «За ха ду-2017». Лю бо га 
ро ду ву чэн ні — ад дзя лен ня, 
ба таль ё на або шмат на цы я-
наль ных гру по вак — і пры зна-
ча ны для та го, каб пра ве рыць 
су мя шчаль насць сіс тэ мы кі-
ра ван ня, здоль насць су мес-
ны мі кан тын ген та мі вой скаў 
вы ка наць па стаў ле ныя за да-
чы. Та му не адэ кват на рэ ага-
ваць на пад рых тоў ку на шых 
войскаў па мен шай ме ры не 
зу сім ка рэкт на».

НА «ВЫ ДАТ НА»
Ву чэн не «За хад-2017» 

пра хо дзі ла ў два эта пы. 
Прак тыч ныя дзе ян ні вой скаў 
ад пра цоў ва лі ся на тэ ры то рыі 
на шай кра і ны: па лі го нах Ба-
ры саў скі, Да ма наў скі, Ру жан-
скі, Ле пель скі, Лос ві да і Асі-

по віц кі, а так са ма на ўчаст ках 

мяс цо вас ці Дрэ тунь і Глы бо-

кае. Акра мя та го, ву чэб на-

ба я выя за да чы вы кон ва лі ся 

на трох па лі го нах Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. Пры вы зна чэн ні 

ра ё наў прак тыч ных дзе ян няў 

для вы клю чэн ня на пру жа-

нас ці ў ад но сі нах з Укра і най, 

Поль шчай, Літ вой і Лат ві яй 

прын цы по ва бы лі вы бра ны 

па лі го ны, якія зна хо дзяц ца 

на знач най ад да ле нас ці ад 

дзяр жаў най мя жы.

На тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў 

ву чэн ні бы ло за дзей ні ча на ка-

ля 10,2 тыс. ча ла век, а так са-

ма 370 адзі нак бра ня тан ка вай 

тэх ні кі, да 150 адзі нак ар ты ле-

рыі і рэ ак тыў ных сіс тэм зал па-
ва га агню, звыш 40 са ма лё таў 
і вер та лё таў, — іх коль касць 
не пе ра вы шае ўзро вень, пад-
лег лы аба вяз ко ва му на зі ран-
ню за пэў ны мі ві да мі ва ен най 
дзей нас ці, уста ноў ле ны шмат-
лі кі мі да га во ра мі і па гад нен-
ня мі ў га лі не кант ро лю над 
уз бра ен нем. Да рэ чы, на пра-

ця гу мно гіх га доў па ра мет ры 
за дзей ні ча ных у кра і не сіл і 
срод каў за ста юц ца прак тыч-

на ня змен ны мі.

У асно ву ро зыг ры шу прак-

тыч ных дзе ян няў і эпі зо даў 

бы лі па кла дзе ны ва ры ян ты 

су мес ных дзе ян няў бе ла рус-

кіх і ра сій скіх час цей і пад раз-

дзя лен няў, якія ўва хо дзяць у 

склад рэ гі я наль най гру поў кі 

вой скаў, пры ўдзе ле ў пры-

крыц ці ўчаст каў дзяр жаў най 

мя жы, ахо ве і аба ро не ва ен-

ных аб' ек таў, бла кі ра ван ні і 

лік ві да цыі ды вер сій на-раз-

вед валь ных груп і не за кон-

ных уз бро е ных фар мі ра-

ван няў, а так са ма вя дзен не 

аба рон ча га бою. Пры вы зна-

чэн ні за ду мы ву чэн ня ўліч ва-

лі ся най ноў шыя па ды хо ды да 

пры мя нен ня вой скаў (сіл) на 

асно ве во пы ту су час ных уз-

бро е ных кан флік таў.

— Да ве ра ны мне аса бо-

вы склад па ка заў вы со кую 

вы вуч ку і пра фе сі я на лізм 

на ўсіх эта пах ву чэн ня, — 

ад зна чыў пас ля вы ка нан ня 

ву чэб на-ба я вых дзе ян няў 

ка ман дзір асоб на га па ра-

шут на-дэ сант на га ба таль-

ё на гвар дыі пад пал коў нік 

Анд рэй ПРОК ЛІН. — Га лоў-

ная асаб лі васць ву чэн ня ў 

тым, што прад стаў ні кі шмат-

лі кіх сі ла вых струк тур ных 

пад раз дзя лен няў вы кон ва лі 
за да чы пля чо ў пля чо. Па-
між на мі ад ра зу на ла дзі ла ся 
ўза е ма ра зу мен не. Ба я вая 
ра бо та вя ла ся ў ра дыё эфі-

ры, у па вет ры і на зям лі — 
у комп лек се гэ та да зво лі ла 
па спя хо ва вы ка наць усе па-
стаў ле ныя за да чы.

За да во ле ны вы ні ка мі ра-
бо ты вай скоў цаў і ка ман дзір 
336-й рэ ак тыў най ар ты ле-
рый скай бры га ды пал коў-
нік Аляк сандр ЦІШ КЕ ВІЧ. 
«Раз лі кі ўпэў не на ўкла лі ся ў 
ча са выя нар ма ты вы на ўсіх 
эта пах, дзей ні ча лі зла джа на, 
а дак лад насць пус каў ацэ-
не на на «вы дат на», — удак-
лад ніў ва ен на слу жа чы. — Не 
менш па спя хо вым ака за ла ся 
і ўза е ма дзе ян не з ра сій скі мі 
ка ле га мі. Во пыт су мес най 
ра бо ты на за па ша ны не ма-
лы, та му мы ра зу ме ем ад но 
ад на го ўжо з паў сло ва».

— Га на ру ся, што да вя-
ло ся паў дзель ні чаць у та кім 
маш таб ным ме ра пры ем стве 
ба я вой пад рых тоў кі, — пры-
знаў ся ра да вы 336-й рэ ак-
тыў най ар ты ле рый скай 
бры га ды Дзміт рый ЧАС-
ЛАЎ СКІ. — Ад ма іх дзе ян няў 
за ле жа ла дак лад насць пус-
каў, і пад вес ці са слу жыў цаў 
я прос та не меў пра ва.

А тым ча сам вай скоў цы, а 
так са ма ўзбра ен не, ва ен ная і 
спе цы яль ная тэх ні ка Уз бро е-
ных Сіл Бе ла ру сі ўжо вяр та юц-
ца ў пунк ты па ста ян най дыс-
ла ка цыі. Да 30 ве рас ня вай-
ско выя час ці і пад раз дзя лен ні 
Уз бро е ных Сіл Ра сіі па кі нуць 
тэ ры то рыю на шай кра і ны.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by



За ву чэн нем «За хад-2017» на зі ра лі прад стаў ні кі між-
на род ных ар га ні за цый, ва ен на-дып ла ма тыч на га кор пу са 
за меж ных дзяр жаў, акрэ ды та ва ных пры па соль ствах сва іх 
кра ін у Бе ла ру сі. Як пры зна лі ся ва ен ныя на зі раль ні кі з 
Лат віі, Літ вы, Поль шчы, Укра і ны, Эс то ніі, Шве цыі і Нар ве гіі, 
якія так са ма пры сут ні ча лі пад час эпі зо даў ву чэн ня, яны 
ні ко лі не ба чы лі столь кі жур на ліс таў на адзін квад рат ны 
метр. Вось чым яшчэ за меж ныя гос ці па дзя лі лі ся з ка рэс-
пан дэн там «Звяз ды».

Рагн хілд Вэ ле ХУС ТАД (Нар ве гія):

— Су мес нае стра тэ гіч нае ву чэн не 
ўзбро е ных сіл Бе ла ру сі і Ра сіі прай шло 
праз рыс та і ад кры та. Бе ла русь уво гу ле 
не аба вя за на бы ла за пра шаць на «За-
хад-2017» на зі раль ні каў, бо коль касць 
удзель ні каў ву чэн ня не пе ра вы шае 
да зво ле ныя між на род ныя стан дар ты. 
Тое, што бе ла рус кі бок па ка заў, як пра-
хо дзіць ву чэн не, свед чыць аб ад кры тас ці кра і ны пе рад 
АБ СЕ і Еў ро пай.

То мас МО ЛЕР (Шве цыя):

— Ву чэн не «За хад-2017» на сі ла ад-
кры ты ха рак тар, на ўсе пы тан ні на зі-
раль ні кі маг лі атры маць пад ра бяз ныя 
ад ка зы. Я не ска заў бы, што ву чэн не 
ўяў ля ла ней кую па гро зу для су се дзяў 
Бе ла ру сі. Трэ ба ад роз ні ваць вай ско выя 
ву чэн ні ад не ча га ін ша га. Я з вя лі кай 
ці ка вас цю на зі раў за ро зыг ры шам ба-

я вых дзе ян няў на па лі го не Да ма наў скі, бо сам пад час 
служ бы быў ар ты ле рыс там.

Каў па КІЙС (Эс то нія):
— Бе ла рус кія вай скоў цы зра бі лі 

вель мі вя лі кую ра бо ту і да ка за лі ўся-
му све ту, што ў Бе ла ру сі ство ра на пра-
фе сій ная ар мія. Эс то нію не не па ко іць 
да дзе нае ву чэн не: гэ та звы чай ныя 
ма неў ры, і ўсе кра і ны ма юць пра ва іх 
ар га ні зоў ваць. Што да ты чыц ца ра сій-
ска га склад ні ка ву чэн ня, гэ та ва шы 
су се дзі, і цал кам нар маль на, ка лі вы 
ра зам ву чы це ся ад пра цоў ваць пэў ныя за да чы.
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«ЗА ХАД-2017».«ЗА ХАД-2017».

ПОСТ ФАК ТУМПОСТ ФАК ТУМ
За да чы су мес на га стра тэ гіч на га ву чэн ня 

вы ка на ны на вы со кім уз роў ні

«Ба я вая ра бо та 
вя ла ся ў ра дыё эфі ры, 
у па вет ры і на зям лі — 
у комп лек се гэ та 
да зво лі ла па спя хо ва 
вы ка наць усе 
па стаў ле ныя за да чы».

Апош нія дні Бе ла русь зноў бы ла 
ў эпі цэнт ры ўва гі су свет най су поль нас ці. 
Су мес нае стра тэ гіч нае ву чэн не ўзбро е ных 
сіл Бе ла ру сі і Ра сіі, якое раз на два га ды 
пра во дзіц ца або на на шай тэ ры то рыі, 
або ў су сед няй дзяр жа ве, сё ле та вы клі ка ла 
вя лі кі гра мад скі рэ за нанс. Пры чым ажы я таж 
ва кол «За ха ду-2017» рас па чаў ся яшчэ 
за доў га да ву чэн ня...


