
24 красавіка 2019 г. 5
Сумесны праект рэдакцыі газеты «Звязда» 
і Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь

Выпуск № 4 (91)

АД СЛУ ЖЫЎ — 
ДЭ АК ТЫ ВІ РУЙ СЯ!

На се мі нар, ар га ні за ва ны Цэнт-

рам пра ду хі лен ня кан флік таў 

АБ СЕ і Мі ніс тэр ствам аба ро ны 

Бе ла ру сі, са бра лі ся 37 ча ла век з 

13 кра ін — удзель ніц АБ СЕ. Яны 

аб мя ня лі ся во пы там, які ёсць у іх 

кра і нах у кі рун ку дэ ак ты ва цыі лёг-

кай і страл ко вай зброі, яе за ха-

ван ня і кант ро лю з мэ тай па пя рэ-

джан ня не за кон на га аба ро ту бая-

 вой аму ні цыі. Бе ла рус кі бок пры 

гэ тым змог не толь кі рас ка заць 

пра на пра цоў кі ў сфе ры дэ ак ты-

ва цыі зброі, але і па ка заць ас тат-

нім удзель ні кам, як гэ та ад бы ва-

ец ца ў кра і не на прак ты цы.

У цэ ху ра мон ту страл ко вай 

зброі ў 25-м ар се на ле ўсе за про-

ша ныя па ба чы лі, як ста рую вай-

ско вую аму ні цыю пе ра роб лі ва-

юць у ма ке ты, якія кан струк цый-

на па доб ныя да ба я вой. Зме не-

ны мі эк зэмп ля ра мі пас ля ўжо 

не маг чы ма ва я ваць, ад нак вон-

ка ва ад роз ніць іх ад са праўд ных 

«Ма ка ра вых» ды «Ка лаш ні ка-

вых» не маг чы ма. Та му ма ке ты 

не толь кі за хоў ва юц ца на скла-

дах, а і ад праў ля юц ца ў му зеі, на 

зды мач ныя пля цоў кі і на ват у ву-

чэб ныя кла сы да пры зыў най пад-

рых тоў кі вай скоў цаў.

Тым са мым рэс пуб лі ка пра дэ-

ман стра ва ла сваю ад кры тасць і 

га тоў насць да дыя ло гу, за ўва жы-

ла Сін тыя ОС КАЛ НЭ, прад стаў-

ні ца Ар га ні за цыі па бяс пе цы і 

су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе 

(АБ СЕ). Яна вы ка за ла спа дзя ван-

ні, што на на ступ ным па доб ным 

ме ра пры ем стве, якое, маг чы ма, 

прой дзе ў Кыр гыз ста не, Бе ла русь 

змо жа па дзя ліц ца сва ім во пы там 

у спра ве дэ ак ты ва цыі ЛСЗ.

— Мы вы пра ца ва лі стан дар-

ты АБ СЕ, як за бяс печ ваць дэ ак-

ты ва цыю ЛСЗ, каб нель га бы ло 

вы ка рыс таць пас ля гэ тую зброю 

як ба я вую. І пра во дзім рэ гі я наль-

ныя се мі на ры, каб рас ка заць 

пра гэ тыя на пра цоў кі і прак ты кі. 

Ле тась мы та ко га ро ду се мі нар 

ла дзі лі ў Чар на го рыі.

Яна пад крэс лі ла, што ў пы тан-

ні дэ ак ты ва цыі ЛСЗ вель мі важ-

ныя су пра цоў ніц тва і аб мен ін-

фар ма цы яй. АБ СЕ пра па нуе мі-

ні маль ныя стан дар ты, якія мож на 

пры маць за ўзор. Ад нак кож ная 

кра і на вы пра цоў вае сваю па лі ты-

ку і за ка на даў ства ў гэ тай га лі не. 

Уба ча нае ў Бе ла ру сі вель мі ці ка-

ва як адзін з ва ры ян таў, як гэ та 

мож на ра біць. АБ СЕ пра па нуе 

плат фор му, як ра біць, ад нак краі-

ны са мі ад каз ныя за тое, як пра-

цэс кант ра лю ец ца ў іх унут ры.

— Вель мі сім ва ліч на, што пля-

цоў кай для се мі на ра абра на ме-

на ві та Бе ла русь, бо ар га ні за та ры 

ме ра пры ем ства не ад на ра зо ва 

ад зна ча лі, што на ша кра і на сён ня 

з'яў ля ец ца до на рам між на род най 

бяс пе кі, — ад зна чыў ге не рал-

ма ёр Анд рэй ФЕ ДЗІН, на чаль-

нік шта ба ўзбра ен ня Мі ніс тэр-

ства аба ро ны Бе ла ру сі. — 

У нас так са ма іс нуе не аб ход насць 

у дэ ак ты ва цыі ЛСЗ. У спад чы ну 

ад Са вец ка га Са ю за Бе ла ру сі да-

ста лі ся вя лі кія за па сы зброі, якая 

ця пер не за па тра ба ва на. Акра мя 

та го, у пра цэ се экс плу а-

та цыі, пад час ба я вой пад-

рых тоў кі і абу чэн ня аса бо ва га 

скла ду зброя так са ма «знош ва-

ец ца». І ад ра ман та ваць яе час та 

прос та не мэ та згод на. Та му вый-

сце толь кі ў дэ ак ты ва цыі.

БЫЎ БА Я ВЫ, 
СТАЎ — ХА ЛАС ТЫ

Не аба ра чаль ныя зме ны, якія 

поў нас цю вы клю ча юць у да лей-

шым маг чы масць вы ка рыс таць 

зброю як ба я вую, уно сяц ца ў яе 

па этап на. Кож ная апе ра цыя пра-

та ка лі ру ец ца і дак лад на апіс ва ец-

ца, што пад час яе бы ло зме не на. 

Пры сут ныя па ба чы лі не ка то рыя 

адзін кі ар мей ска га ўзбра ен ня. 

Піс та лет-ку ля мёт Шпа гі на, піс та-

ле ты Ма ка ра ва, То ка ра ва і на ват 

він тоў ку, якая вы раб ля ла ся ў кан-

цы ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя. 

Уся гэ тая аму ні цыя бы ла прад-

стаў ле на ў ча ты рох ва ры ян тах: 

цэ лая і ра за бра ная ба я вая адзін ка 

і са бра ны і ў дэ та лях ма кет, які 

атры маў ся з гэ тай зброі.

Улік аму ні цыі стро га кант ра лю-

ец ца ад мо ман ту вы ха ду ба я вых 

адзі нак са скла да да вяр тан ня іх 

ту ды ўжо ў вы гля дзе ма ке таў. Так 

за бяс печ ва ец ца за ха ван не зброі, 

пад крэс ліў Анд рэй Фе дзін.

На кож ным ра бо чым мес цы 

вы кон ва ец ца свая апе ра цыя. 

Най перш на на шых ва чах ра за-

бра лі піс та лет-ку ля мёт 

Шпа гі на (ПКШ), на што 

спат рэ бі ла ся менш за хві-

лі ну. На ступ ным кро кам 

ад бы ва ец ца ме ха ніч ная 

апра цоў ка за тво раў і ма-

га зі наў. Тут у зброі зра за-

ец ца пя рэд няя част ка за-

тво ра і губ ка, якая фік суе 

ма га зін.

Асоб на апра цоў ва юц-

ца і драў ля ныя вы ра бы. 

Для пры кла ду пры сут ным 

па ка за лі ло жы він то вак і пра дэ-

ман стра ва лі, як з драў ля най 

част кі ПКШ зды ма юць лак. Гру-

бая ачыст ка ме та лу, у пры ват-

нас ці ад ка ро зіі, так са ма ад бы-

ва ец ца асоб на на спе цы яль ным 

пры ста са ван ні з дро та вы мі 

шчот ка мі, з да па мо гай якіх зды-

ма ец ца ста рое па крыц цё. На 

ўчаст ку ўты лі за цыі з тыль най 

част кі ка на ла ства ла ўвар ва юц-

ца ме та ліч ныя за глуш кі. Пас ля з 

дэ та лі на ўчаст ку шлі фа ван ня 

пас ля звар кі зды ма юць шла мы і 

на плы вы.

На яшчэ ад ным эта пе змя нен-

ня зброі з ка на ла ства ла зды ма-

юц ца на рэ зы. Чыс та вая апра-

цоў ка па верх ні ме та лу — за-

ключ ная апе ра цыя пе рад ад-

праў кай дэ та ляў на галь ва ніч ны 

ўчас так, пас ля ча го яны збі ра юц-

ца ў ма кет. Атры ма ныя ўзо ры 

пра вя ра юц ца, уне се ныя ў іх зме-

ны апіс ва юц ца.

Удзель ні кі се мі на ра бы лі ўра-

жа ны па ка за ным і рас ка за ным 

пра тон ка сці апе ра цый па дэ ак-

ты ва цыі зброі:

— Два дні мы аб мяр коў ва лі 

маг чы мас ці дэ ак ты ва цыі страл-

ко вай зброі і прый шлі да вы сно-

вы, што кож ная кра і на мае сваю 

стра тэ гію ў гэ тым кі рун ку. І пас-

ля гэ тай эк скур сіі мы па ба чы лі, 

на коль кі са праў ды не маг чы ма 

ак ты ві ра ваць зброю па ля ўне се-

ных у яе змен, — за ўва жыў Увэ 

КОХ, прад стаў нік гра ма дзян-

ска га пад раз дзя лен ня Мі ніс-

тэр ства за меж ных спраў Гер-

ма ніі, і пад крэс ліў важ насць 

се мі на ра. — Мы па ча лі гэ ты пра-

ект пас ля тэ ра рыс тыч ных атак у 

Фран цыі. Сён ня мы не ха це лі б 

раз віц ця та кіх па дзей на тэ ры то-

рыі АБ СЕ і ін шых кра ін.

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Фраг мен ты рэд кай ма дэ лі тан ка 

Т-70 — пра бі тая сна ра дам бра ня, 

па ра ко лаў і шмат ін шых дро бя-

зяў — знай шлі по шу ка ві кі ў Бы-

хаў скім ра ё не.

У 1944 го дзе тут вя лі ся жорст кія кро-

ва пра літ ныя баі. Шэсць удзель ні каў гэ-

тай біт вы бы лі ўда сто е ны зван ня Ге роя 

Са вец ка га Са ю за. Та му па ве дам лен не, 

што по шу ка ві кі на тра пі лі на сля ды ад на-

го з трох пад бі тых у са ка ві ку 1944-га тут 

са вец кіх тан каў, ад ра зу ж цяг ну ла на 

сен са цыю. По шу ка выя ра бо ты пра хо дзі-

лі на во ры ве бы хаў ска га сель гас прад-

пры ем ства «Луд чы цы». Ра ён ныя ўла ды 

да па маг лі з тэх ні кай, і гэ та ад чу валь на 

ска ра ці ла час по шу каў. Коўш па груз чы-

ка на не каль кі мет раў «угры заў ся» ў зям-

лю і да ста ваў з глы бінь на па верх ню 

ржа выя ка вал кі тэх ні кі. По шу ка ві кі ўваж-

лі ва пра гля да лі кож ны сан ты метр, каб 

не пра пус ціць ні вод най дэ та лі. Іх «стра-

ха ваў» лаб ра дор Жорж, які быў у скла-

дзе са пёр на-пі ра тэх ніч най гру пы вай ско-

вай час ці 6713. Са ба ка пра вя раў, ці ёсць 

на глы бі ні вы бу хо выя пры ла ды.

Ды рэк тар ра ён на га гіс то ры ка-края-

знаў ча га му зея, а па су мя шчаль ніц тве 

яшчэ і член Ма гі лёў ска га аб лас но га гіс-

то ры ка-па тры я тыч на га по шу ка ва га 

клу ба «Вік кру» Сяр гей ЖЫ ЖЫ ЯН гэ тай 

хві лі ны ча каў з не цяр пен нем. Ка жа, што 

ра зам з та ва ры ша мі шмат пра ца ваў з мяс-

цо вы мі людзь мі, каб атры маць як ма га 

бо лей ін фар ма цыі аб па дзе ях на гэ тым 

мес цы. За раз тут вор ныя зем лі і, як рас-

каз ва юць жы ха ры, тэх ні ка гас па дар кі час-

та чап ля ла ней кія ка вал кі жа ле за.

— Не каль кі тыд няў та му мы знай шлі 

тут ана ма ліі, якія ўказ ва лі на пры сут насць 

буй но га ме та ліч на га прад ме та, — ка жа 

Сяр гей Жы жы ян. — Па ра і лі ся з кі раў ні-

ком клу ба і вы ра шы лі ар га ні за ваць маш-

таб нае по шу ка вае ме ра пры ем ства.

— Ёсць апе ра тыў ная звод ка шта ба 

380-й Ар лоў скай страл ко вай ды ві зіі, 

якая тут ва я ва ла, ад дру го га са ка ві ка 

1944 го да, дзе ў раз дзе ле «стра ты» на-

пі са на, што на Луд чыц кай вы шы ні спа-

ле ны тры тан кі Т-70 і адзін Т-34. Зда ец-

ца, што гэ та адзін са зні шча ных тан-

каў, — мяр куе ка ман дзір Ма гі лёў ска га 

аб лас но га гіс то ры ка-па тры я тыч на га 

по шу ка ва га клу ба «Вік кру» Мі ка лай 

БА РЫ СЕН КА. — Хут чэй за ўсё, ад бы-

ло ся пра мое па пад ан не сна ра да ў танк. 

На ме та ла лом пас ля вай ны гэ та не тра-

пі ла, ві даць, та му, што ва рон ка бы ла 

вель мі глы бо кая.

Уліч ва ю чы, што гэ тыя ма дэ лі тан каў 

ня доў га пра іс на ва лі, яго фраг мен ты 

ста нуць ці ка вы мі экс па на та мі ра ён на га 

му зея. «За ха ва ла ся на ват фар ба, і 

вель мі доб ра ві даць, як у бра ню ўвай-

шоў сна рад, — ацэнь вае ад ну са зна хо-

дак Сяр гей Жы жы ян. — Гэ та мо жа 

стаць вы дат ным ан ту раж ным прад ме-

там. Тым больш у кан тэкс це бы хаў скай 

гіс то рыі і Луд чыц кай вы шы ні. Тут бы ло 

ад но з маш таб ных мес цаў біт вы апе ра-

цыі Баг ра ці ён. Баі іш лі вель мі жорст кія, 

тран шэі пе ра хо дзі лі ад нем цаў да на-

шых і на ад ва рот.

На мес нік стар шы ні Бы хаў ска га 

рай вы кан ка ма Вік тар АГНЕ ТАЎ:

— Для нас сён няш няе ме ра пры ем-

ства шмат што зна чыць. Зна ход кі па-

поў няць наш ра ён ны края знаў чы му зей, 

і гэ та дасць маг чы масць мяс цо вым жы-

ха рам і ўсім ас тат нім да тык нуц ца да ва-

ен най гіс то рыі на шай зям лі. У Бы хаў-

скім ра ё не шмат мес цаў, звя за ных з 

ва ен най гіс то ры яй, тут фронт ста яў мес-

ца мі да дзе вя ці ме ся цаў. Кож ны раз, 

ка лі ў нас пра цу юць по шу ка ві кі клу ба 

«Вік кру», мы ар га ні зу ем ма тэ ры яль на-

тэх ніч нае за бес пя чэн не та кіх ме ра-

прыем  стваў, удзел у іх пры ма юць на шы 

ва лан цё ры і ак ты віс ты. Не ка то рыя су-

пра цоў ні кі рай вы кан ка ма так са ма ўва-

хо дзяць у клуб «Вік кру».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

Са мыя буй ныя вай ско выя так тыч ныя 

ву чэн ні, за пла на ва ныя на 2019 год, 

прай шлі на 227-м агуль на вай ско вым 

па лі го не. Яны ад бы лі ся пад кі раў ніц-

твам ка ман ду ю ча га вой ска мі Паў ноч на-

За ход ня га апе ра тыў на га ка ман да ван ня 

ге не рал-ма ё ра Анд рэя Жу ка. 

Эк за мен на зла джа насць і ўмен не вес ці 

аба рон чы бой зда ва ла 120-я асоб ная 

гвар дзей ская ме ха ні за ва ная бры га да.

Асноў най мэ тай ву чэн няў ста ла пра вер ка 

та го, як час ці і пад раз дзя лен ні злу чэн ня га то-

вы да вы ка нан ня за дач па пры зна чэн ні. Ка-

ман дзі ры му сі лі са ма стой на пры маць ра шэн-

ні ў су вя зі з аб ста ноў кай, якая вель мі хут ка 

змя ня ла ся. Гэ та па тра ба ва ла не стан дарт ных 

па ды хо даў, а так са ма вель мі пад ра бяз на га 

ве дан ня вай ско вай тэх ні кі і лёг ка га ўзбра ен-

ня. І ка неш не ж, здоль нас ці вель мі імк лі ва 

ары ен та вац ца ва ўмо вах сур' ёз на аб ме жа ва-

на га ча су.

Ву чэн ні бы лі па дзе ле ны на два эта пы. На 

пер шым вай скоў цы скан цэнт ра ва лі асноў ныя 

на ма ган ні на ар га ні за цыі аба рон ча га бою 

бры га ды, а так са ма ін жы нер ным аб ста ля ван-

ні аба рон чых па зі цый і ру бя жоў. І ка неш не ж, 

на пад рых тоў цы аса бо ва га скла ду і ўзбра ен-

ня да та го, каб вы ка наць усе па стаў ле ныя 

за да чы. Усё гэ та ста ла пад мур кам для дру го-

га эта пу ву чэн няў, у час яко га час ці і пад раз-

дзя лен ні не па срэд на вя лі бой. За тым, як гэ та 

ро бяць больш за 1100 ва ен на слу жа чых і 130 

адзі нак ба я вой тэх ні кі, ся род якіх 40 тан каў і 

60 БМП, на зі ра лі прад стаў ні кі пя ці кра ін — 

чле наў НА ТА.

— У ад па вед нас ці з па ра мет ра мі, вы зна-

ча ны мі Вен скім да ку мен там да 2011 го да, 

па доб ныя ву чэн ні не пад па да юць пад ка тэ го-

рыю тых, якія аба вяз ко ва му сяць су пра ва-

джац ца над гля дам з бо ку кра ін — удзель ніц 

АБ СЕ, — за зна чыў на чаль нік упраў лен ня 

ве ры фі ка цыі Дэ парт амен та між на род на га 

ва ен на га су пра цоў ніц тва Мі ніс тэр ства аба-

ро ны пал коў нік Анд рэй ЦА РЫК. — За яў ле-

ная коль касць аса бо ва га скла ду, уз бра ен ня і 

вай ско вай тэх ні кі не да цяг вае да рэг ла мен ту. 

Але кі раў ніц тва на шых Уз бро е ных Сіл зы хо-

дзіць з прын цы пу ўза ем на га па вы шэн ня 

ўзроў ню да ве ру. Асаб лі ва — з кра і на мі, якія 

зна хо дзяц ца не так да лё ка ад Бе ла ру сі ці ўво-

гу ле з ёй мя жу юць. Та му для на зі ран ня за 

прак тыч ны мі дзе ян ня мі бай цоў 120-й асоб най 

ме ха ні за ва най бры га ды бы лі за про ша ны 

прад стаў ні кі пя ці дзяр жаў, якія ма юць за ці каў-

ле насць у раз віц ці ўза ем на га за пра шэн ня на-

зі раль ні каў за па доб ны мі ву чэн ня мі. Гэ та 

прад стаў ні кі Гер ма ніі, Лат віі, Літ вы, Поль шчы, 

Эс то ніі.

І вось па чы на ец ца ак тыў ная фа за ву чэн-

няў. З пунк та кі ра ван ня раз вед кі апе ра тыў-

на га ка ман да ван ня пры хо дзіць ін фар ма цыя 

пра тое, што вы кры ты пе ра да выя атра ды 

пра ціў ні ка. Яны па ды хо дзяць да пя рэд ня га 

краю вой скаў, якія аба ра ня юц ца. Каб атры-

маць дак лад ныя да ныя, быў за дзей ні ча ны 

бес пі лот нік «Су пер кам С350». Дзя ку ю чы 

яго на зі ран ням ста ла вя до ма, што пра ціў нік 

раз горт ва ец ца на ру бя жы ў рот ныя ка ло-

ны.

Але і ўмоў ны во раг не губ ляў ча су і ата ка-

ваў пя рэд ні край па зі цыі вой скаў пры да па-

мо зе бам бар дзі ро вач най і штур ма вой авія цыі. 

Су праць яе бы лі раз гор ну ты пад раз дзя лен ні 

про ці па вет ра най аба ро ны. І каб па пя рэ дзіць 

рух пра ціў ні ка, бы ла вы ка ры ста на ўдар ная 

гру па з двух са ма лё таў штур ма вой авія цыі 

ЯК-130.

Са ма лё ты знік лі за лі ні яй га ры зон ту, і па-

ча ла ся контр ба та рэй ная страль ба. Цяж кі гаў-

біч ны ды ві зі ён 2А65 «Мста-Б» і гаў біч ны са-

ма ход на-ар ты ле рый скі ды ві зі ён 2С1 «Гваз-

дзік» аб стрэль ва лі ка ло ны пра ціў ні ка. Ка лі ж 

умоў ны во раг на блі зіў ся да на шых па зі цый, 

то бы лі вы пу шча ны про ці тан ка выя кі ра ва ныя 

ра ке ты. Эпі цэнтр бою пе ра мяс ціў ся ў глы бі ню 

аба ро ны вой скаў. А з ад на го з кі рун каў пад-

ля те ла так тыч ная авія цыя пра ціў ні ка. На ступ 

пра цяг ва ец ца. І ў ход ус ту пае зе ніт ны комп-

лекс «Тун гус ка». З пра ва га флан гу во раг усё 

яшчэ спра буе абы сці аба рон цаў ру бя жа. Па 

звест ках раз вед кі, за дзей ні ча на да во лі іс тот-

ная гру поў ка бро не тэх ні кі — аж но да тан ка-

вай ро ты. Наш тан ка вы ўзвод ад праў ля ец ца 

на аг ня вы ру беж, а з па вет ра во ра га ата ку юць 

вер та лё ты Мі-8МТВ-5.

Ак тыў ная фа за ву чэн няў скон чы ла ся тым, 

што з бес пі лот ні ка прый шла ін фар ма цыя аб 

атра дах пра ціў ні ка, якія спра ба ва лі абы сці 

на шы па зі цыі з флан гаў. Ру ха ец ца тан ка вая 

ка ло на. Каб не быць акру жа ны мі, пад раз дзя-

лен ні ба таль ён най так тыч най гру пы вый шлі 

з бою. Іх пры кры ва лі срод кі про ці па вет ра най 

аба ро ны і ды ма вая за сло на. Яны ады шлі на 

пад рых та ва ныя за га дзя ру бя жы ў глы бі ні аба-

ро ны бры га ды. Усё гэ та бы ло рэа лі за ва на 

пры клад на за паў га дзі ны.

Вай скоў цы вы ка рыс тоў ва лі пад час ву чэн-

няў но выя і ма дэр ні за ва ныя ўзо ры тэх ні кі. 

Гэ та тан кі Т-72Б3, ма дэр ні за ва ныя ра дыё рэ-

лей ныя стан цыі Р-409МБ1 «Цыт рус», мі на мёт-

ны комп лекс 2С12Б.

— На кож ным ву чэн ні мы ад пра цоў ва ем 

но выя ме та ды і спо са бы вя дзен ня ба я вых 

дзе ян няў, — пад крэс ліў ка ман ду ю чы вой-

ска мі Паў ноч на-За ход ня га апе ра тыў на га 

ка ман да ван ня ге не рал-ма ёр Анд рэй 

ЖУК. — Тут жа быў на прак ты цы раз гле джа-

ны да стат ко ва вя лі кі спектр пы тан няў, у тым 

лі ку ты ла во га, ме ды цын ска га, тэх ніч на га за-

бес пя чэн ня. Шы ро ка вы ка рыс тоў ва ем для 

вя дзен ня раз вед кі і ка рэк та ван ня агню бес-

пі лот ныя комп лек сы. А тан кі Т-72Б3, якія 

трап ля юць на ўзбра ен не 120-й бры га ды, па-

каз ва юць вы со кую эфек тыў насць і вы со кую 

на дзей насць.

На зі раль нік ад Эс то ніі Пе тэр Кы яў па дзя-

ка ваў Уз бро е ным Сі лам Бе ла ру сі за за пра-

шэн не.

— Вы зра бі лі вель мі вя лі кі ўнё сак у бяс пе-

ку і ўзняц це ўза ем на га да ве ру. Аса біс та я 

атры маў вы ключ на па зі тыў ныя эмо цыі. Са мае 

га лоў нае, што Бе ла русь за пра сі ла нас доб ра-

ах вот на. І гэ та на са мрэч вель мі вя лі кі крок, 

які па цвяр джае імк нен не да транс па рэнт нас-

ці. За гэ та мы вель мі ўдзяч ны.

За хо дам ак тыў най фа зы ву чэн няў са чы лі 

і пар ла мен та рыі. «Ёсць план су мес най ра бо-

ты і ўза е ма дзе ян ня На цы я наль на га схо ду і 

120-й бры га ды, — ка жа на мес нік стар шы ні 

Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На-

цы я наль на га схо ду па між на род ных спра-

вах і на цы я наль най бяс пе цы Ры гор 

БЫ СЮК. — Афі цэ ры на вед ва лі ад но з на шых 

па ся джэн няў, каб па гля дзець, як пра цу ем мы. 

А гэ та, так бы мо віць, ві зіт у ад каз. Для ўсіх 

нас вель мі важ на ба чыць, у якім кі рун ку раз-

ві ва ец ца ар мія, што ў гэ тым кі рун ку, маг чы ма, 

трэ ба ўдас ка на ліць. І я ба чу, што не да рэм на 

срод кі ідуць на ар мію. Яна па він на быць заўж-

ды на вар це ай чы ны і гра ма дзян. Я пе ра ка-

наў ся ў тым, што ўча раш нія хлоп цы ва ло да-

юць су час най збро яй, і ў мя не ёсць упэў не-

насць, што яны нас аба ро няць».

Ры гор Бы сюк асоб на за зна чыў, што за ко-

на пра ект, які да ты чыц ца маг чы ма га ска ра-

чэн ня коль кас ці ад тэр мі но вак, звя за ных з 

ву чо бай, у Са вет Рэс пуб лі кі за раз не ўне се ны. 

Та му ра ней за во сень яго раз гляд не пач нец-

ца дак лад на.

Гэ тую тэ му за кра нуў і дэ пу тат Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Сяр-

гей БОБ РЫ КАЎ:

— Дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя за раз да во лі 

скла да ная. І з-за гэ та га ў нас вя лі кі не камп-

лект пры зыў но га кан тын ген ту. І та му трэ ба 

пе ра гля даць коль касць ад тэр мі но вак, да дзе-

ных па аду ка цыі. Іх за раз, на мой по гляд, 

шмат. А яшчэ ў не да лё кім мі ну лым слу жы лі 

ўсе, ка му споў ні ла ся 18 га доў. Дрэн на, ка лі 

ёсць зброя, бо еп ры па сы, тэх ні ка, а ва ло даць 

імі ні хто не ўмее. Ра дзі му аба ра няць трэ ба 

ўмець кож на му, я лі чу.

...І вось на га ры зон це ку рыц ца пыл ад бая-

 вых ма шын пя хо ты, якія вяр та юц ца з па лі го на. 

Экі па жы за да чу вы ка на лі і ця пер кі ру юц ца 

на зад. Ме ха нік-кі роў ца БМП-2 Дзміт рый Вы-

бры каў пра слу жыў да та го 16 ме ся цаў. Але 

ву чэн ня мі ўра жа ны:

— Ад чу ван ні прос та не ве ра год ныя, хоць 

бой і трэ ні ро вач ны. Уво сень у нас бы лі ба таль-

ён ныя ву чэн ні, але маш таб прос та не па раў-

наль ны.

Ка ман дзір мо та страл ко вай ро ты, якая 

ўдзель ні ча ла ў ву чэн ні, ка пі тан Фё дар Бар сук 

рас ка заў, што аса бо вы склад спра віў ся з за-

да ча мі цал кам год на:

— Ні чо га скла да на га не бы ло. Мы ж увесь 

час пра во дзім за ня ткі па ба я вым зладж ван ні і 

пад рых тоў цы. А ву чэн не — гэ та як іс пыт на шай 

га тоў нас ці. Цу доў на, што ўсе вай скоў цы на ву-

ча ны, яны не губ ля юц ца ў ня прос тай сі ту а цыі, 

вы дат на ве да юць, што па він ны вы кон ваць. 

Так, пе рад па чат кам ву чэн няў кры ху хва ля ван-

ня бы ло. Але не ўза ба ве тры во га знік ла. У су хім 

ас тат ку за ста лі ся на шы ве ды і ўмен ні.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ТАЙ НЫ ЛУД ЧЫЦ КАЙ ВЫ ШЫ НІ
РАЗ ГРА МІЦЬ ПРА ЦІЎ НІ КА РАЗ ГРА МІЦЬ ПРА ЦІЎ НІ КА 
ЗА ПАЎ ГА ДЗІ НЫЗА ПАЎ ГА ДЗІ НЫ

Каш тоў ны во пытКаш тоў ны во пыт

НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ СТА РОЙ ЗБРОІ
Ба я выя аў та ма ты і піс та ле ты ста но вяц ца му зей ны мі экс па на та мі і ву чэб ны мі ма ке та мі

Што год уты лі за цы яй, 

у тым лі ку і пе ра аб ста ля-

ван нем у ма ке ты, у кра і не 

за вяр ша юць сваё ба я вое 

жыц цё ты ся чы адзі нак 

лёг кай і страл ко вай зброі 

(ЛСЗ) і зап час так да яе. 

Ад но з та кіх мес цаў — 

25-ы ар се нал на се ле на га 

пунк та Ко ла са ва, які ра-

зам з жур на ліс та мі на ве-

да лі ўдзель ні кі се мі на ра, 

пры све ча на га Да па мож ні-

ку па пе ра да вым во пы це 

АБ СЕ ў га лі не дэ ак ты ва-

цыі ЛСЗ.

Рэ ха вай ныРэ ха вай ны

Аты-ба тыАты-ба ты


