
— Пад рых тоў ка аса бо ва-

га скла ду стар та ва ла яшчэ 

ў снеж ні, ад па чат ку но ва га 

на ву чаль на га го да ва Уз бро-

е ных Сі лах. На гэ тым эта пе 

мы пра во дзі лі спа бор ніц твы 

па між пад раз дзя лен ня мі і 

во ін скі мі час ця мі ін жы нер-

ных вой скаў, пад час якіх і 

бы лі ада бра ны па два най-

леп шыя скла ды экі па жаў на 

кож ны раўнд «Ін жы нер най 

фор му лы». Пас ля гэ та га 

спат рэ біў ся яшчэ ме сяц на 

кан чат ко вую пад рых тоў ку. 

Усе на шы ма шы ны вы кон-

ва лі не толь кі спе цы я лі за ва-

ныя за да чы, але і бы лі аба-

вя за ны пра ехаць па тра се з 

пе ра шко да мі. Гэ та зна чыць, 

пе ра адо лець брод, аб ме жа-

ва ны пра ход, прай сці «змей-

кай», спус ціц ца і пад няц ца.

Пер шай стар та ва ла ін-

жы нер ная ма шы на за га-

ро джан ня. Яна вы кон ва ла 

за да чу па ўлад ка ван ні ін жы-

нер ных за га род, на даўб няў. 

З да па мо гай ма ні пу ля та ра 

бра лі ся бяр вё ны і ста ві лі ся 

на пад рых та ва ныя ячэй кі. 

За ёй вы хо дзі ла ма шы на 

для вы коп ван ня кат ла ва-

наў. Па тра ба ва ла ся вы рыць 

па глыб лен не даў жы нёй ча-

ты ры мет ры і глы бі нёй да 

мет ра. Кат ла ва ны гэ тыя 

вы ка рыс тоў ва юц ца для та-

го, каб сха ваць, на прык лад, 

тан кі.

Трэ цяй пе рад суд дзя мі з'я-

ві ла ся ма шы на-пу цеў клад чык. 

Ён пры зна ча ны для пра клад-

ван ня ка лон най шля ху для ва-

ен най тэх ні кі ў вы гля дзе грун-

то вай да ро гі на вы па дак ру ху 

па без да рож жы. Акра мя та го, 

ка лі з-за дзе ян няў пра ціў ні ка 

да рож нае па лат но ака за ла ся 

моц на па шко джа ным, гэ тая 

ма шы на яго за раў няе, яна 

ро біць роў ную да ро гу. І гэ та 

яшчэ не ўсё — пу цеў клад чык 

му сіў за ка паць кат ла ван.

За ім з'я віў ся гу се ніч ны 

мін ны за га ра джаль нік. Гэ тая 

ма шы на вы ка рыс тоў ва ец ца 

для ўста ноў кі со цень про ці-

тан ка вых мін пе рад пя рэд нім 

кра ем на вы па дак пра ры ву 

пра ціў ні ка. Раз мя шчац ца 

яны мо гуць як у зям лі, так і на 

па верх ні грун ту. Мі ны ад ра-

зу ж пе ра вод зяц ца ў ба я вое 

ста но ві шча і га то вы для вы-

ка ры стан ня. На кон кур се ж 

да стат ко ва бы ло за клас ці 

16 мін. За за га ра джаль ні кам 

вы яз джа ла ўста ноў ка раз мі-

ні ра ван ня. Яна пры зна ча на 

ра біць пра хо ды шы ры нёй да 

шас ці мет раў у мін ных па-

лях для та го, каб за хоў ваць 

тэмп на ступ лен ня. Ра сія, 

на прык лад, пра дэ ман стра-

ва ла эфек тыў насць та кой 

уста ноў кі пад час кан флік ту 

ў Сі рыі. Больш за тое, вы ка-

рыс тоў ваць гэ тую ма шы ну 

мож на і ў гра ма дзян скіх мэ-

тах пад час ту шэн ня ляс ных 

па жа раў. Толь кі тут ма шы на 

пра кла дзе ўжо з да па мо гай 

вы бу хаў за ра ду па ла су, каб 

агонь не ішоў па зям лі. Агонь 

бу дзе ад се ча ны і не ўза ба ве 

па ту ша ны. З ад ным, праў да, 

«але». У на шых рэа лі ях гэ та 

бу дзе да во лі до ра га ў па раў-

на нні з тра ды цый ны мі ме-

та да мі. Адзін па гон ны метр 

шну ра вы ма гае не каль кі кі-

ла гра маў плас ты ту.

Апош нім на дыс тан цыю 

вы хо дзіў экі паж пла ву ча га 

транс пар цё ра. Ён браў на 

борт аў та ма біль «Урал» ці 

«Ка маз» і ад праў ляў ся ў за-

плыў на 150 мет раў, агі наў 

буй і вяр таў ся на зад. Груз 

трэ ба бы ло вяр нуць на тое 

мес ца, ад куль яго ўзя лі.

На ту раль на, не маг чы ма 

прай сці гон ку без штраф ных 

хві лін. Та му ар га ні за та ры вы-

най шлі ці ка вы спо саб спрас-

ціць пра цэс іх пад лі ку. На 

транс пар цё ры быў уста ноў-

ле ны ад мыс ло вы тай мер. За-

пус каў ся ён толь кі пас ля та го, 

як пла ву чы сро дак да ся гаў 

буя. Вы му ша ны піт-стоп пра-

цяг ваў ся, па куль на тай ме ры 

не за га ра лі ся ад ны ну лі.

Пла ву чым транс пар цё рам 

кі ра ваў на чаль нік ін жы-

нер най служ бы 188-й ін-

жы нер най бры га ды Аляк-

сандр АН ЧУК.

— Ад бо рач ны раз лік быў 

сфар мі ра ва ны яшчэ ў са-

ка ві ку, — ка жа ён. — Яшчэ 

ме сяц спат рэ біў ся на трэ ні-

роў кі, якія пра хо дзі лі два-тры 

ра зы ў ты дзень. Трэ ні ра ва лі-

ся мы ў ся бе до ма ў Ма гі лё ве 

ку ды больш, чым у Цю мен-

скай воб лас ці Ра сіі. Са мае 

скла да нае тут — не плыць, 

а па гру зіць і вы гру зіць аў та-

ма біль, які мы цяг нем. Ва га 

«Ура ла» пе ра вы шае восем 

тон! Але мы ру ха лі ся не 

толь кі па ва дзе. На прык лад, 

па су шы наш транс пар цёр 

му сіў пе ра адо лець не каль кі 

пе ра шкод. Гэ та вуз ка ка лей-

ны мост, про ці тан ка вы роў, 

брод, аб ме жа ва ны пра ход, 

у тым лі ку і з па ва ро там, 

«змей ка», гор ка... Сак рэт 

пос пе ху быў прос ты. Гэ та 

імк нен не як ма га больш ска-

ра ціць час пры за ха ван ні ўсіх 

мер бяс пе кі і зла джа ныя дзе-

ян ні раз лі ку. Мы шмат ча су 

на гна лі ме на ві та па ва дзе, 

па коль кі мож на бы ло да па-

ма гаць са бе гу се ні ца мі.

— На коль кі вя лі кай бы-

ла кан ку рэн цыя?

— Гэ та ўжо пя тыя ін жы-

нер ныя Гуль ні, у якіх мы пры-

ма ем удзел, — пра цяг вае 

Дзя ніс Ва сі ле віч. — Пры чым 

коль касць дзяр жаў рас це. 

Сё ле та ўжо бы ло шэсць ка-

ман даў — Бе ла русь, Ра сія, 

Ман го лія, Па кі стан, Кі тай і 

Ла ос. Прай шлі два паў фі-

на лы. З кож на га з іх у вы-

ра шаль ны раўнд вый шлі па 

дзве най леп шыя ка ман ды. 

Пры чым на ша ка ман да па-

ка за ла вель мі год ны вы нік. 

Мы іш лі на роў ні з Ра сі яй. 

А пер шы паў фі нал і на огул 

вый гра лі з іс тот ным за па сам 

па ча се. Але вось не дзе па-

спя ша лі ся і «на ла ві лі» кры-

ху штраф но га ча су. Што ж, 

ёсць над чым пра ца ваць.

— З ка го скла да лі ся экі-

па жы?

— Экі па жы гу се ніч най 

ма шы ны за га ро джан ня і 

ўста ноў кі раз мі ні ра ван ня, 

на прык лад, поў нас цю скамп-

лек та ва ны з сал дат тэр мі но-

вай служ бы. Ас тат нія ж экі-

па жы бы лі зме ша ныя — у іх 

увай шлі і вай скоў цы-кант-

ракт ні кі. А вось, на прык лад, 

у ра сі ян сал дат тэр мі но вай 

служ бы на огул не бы ло.

Да і ка лі зга даць па пя рэд-

нюю пра цэ ду ру ад бо ру, то ў 

нас спа бор ні ча лі экі па жы, 

а ў Ра сіі — во ін скія час ці, 

пад раз дзя лен ні і акру гі. Гэ-

та цал кам нар маль на, ка лі 

зва жаць на тое, што ар мей-

скія рэ сур сы дзвюх кра ін 

не па раў наль ныя. Уво гу ле, 

Ар мей скія гуль ні — гэ та цу-

доў ная ба за для пад рых тоў-

кі аса бо ва га скла ду. А зу сім 

хут ка мы ад пра вім ся на ву-

чэн ні «Шчыт Са ю за — 2019», 

якія прой дуць у ве рас ні.

На чаль нік шта ба, пер-

шы на мес нік ка ман дзі ра 

ін жы нер на-са пёр на га ба-

таль ё на 2-й ін жы нер най 

бры га ды Ві таль КАР ЖУЕЎ 

быў ка пі та нам дру жы ны, 

якая ўдзель ні ча ла ў кон кур-

се «Бяс печ ны марш рут». 

На шы ва ен ныя ін жы не ры 

зда бы лі на «Ар мей скіх гуль-

нях — 2019» се раб ро і ў гэ-

тай на мі на цыі.

— Для нас спа бор ніц твы 

па ча лі ся з пе ра адо лен ня ін-

жы нер на-штур ма вой па ла-

сы пе ра шкод, — рас каз вае 

Віталь Кар жу еў. — Там шчы-

ра ва лі ка ман дзір ад дзя лен ня 

і ча ты ры са пё ры. Пас ля гэ-

та га трэ ба бы ло ўста на віць 

цяж кі ме ха ні за ва ны мост. 

І вось тут нас па пры лё це ў 

Ра сію ча каў сюр прыз. Ка лі 

мы ўста наў лі ва ем у Бе ла ру сі 

та кі мост пры да па мо зе аў та-

ма бі ля КрАЗ, то на Ар мей-

скіх гуль нях мы па він ны бы лі 
па ка заць тое са мае на Кам-
АЗах. Кі ра ван не ра сій скім аў-
та ма бі лем больш скла да нае. 

А на асва ен не яго ў нас бы ло 

ўся го пяць дзён. Але ні чо га, 

на шы бай цы спра ві лі ся там 

вы дат на, уста на віў шы ча-

ты ры сек цыі мос та. І на ват 

больш за тое, ме на ві та на 

гэ тым эта пе яны і вый шлі на 

дру гое мес ца, апя рэ дзіў шы 

ка ман ду Уз бе кі ста на.

У трэ цім раў ндзе па між 

са бой са пер ні ча лі экі па жы 

пу цеп рак лад чы каў БАТ. Ім 

трэ ба бы ло пад рых та ваць 

пе ра ход це раз пе ра шко ду. 

Так са ма вы зна чаў ся най-

леп шы экі паж ін жы нер най 

ма шы ны ІМР. Пе рад імі бы-

ла па стаў ле на за да ча ра за-

браць ляс ны за вал і зем ля-

ную пе ра шко ду, а так са ма 

пад рых та ваць пе ра ход це раз 

про ці тан ка вы роў. Най леп-

шым тут стаў экі паж бе ла ру-

саў, які атры маў ад па вед ную 

ўзна га ро ду. А ця пер са мае 

ці ка вае — ён быў скамп лек-

та ва ны... з вай скоў цаў тэр-

мі но вай служ бы. Ад ін шых 

кра ін на ма шы не ІМР дыс-

тан цыю пра хо дзі лі вы ключ на 

кант ракт ні кі.

За зван не най леп шай 

са пер ні ча лі пяць ка ман даў, 

ча ты ры з якіх вый шлі ў фі-

нал. Гэ та Бе ла русь, Ра сія, 

Уз бе кі стан і Кір гі зія. На шы 

ін жы не ры за ня лі па вы ні ках 

паў фі на лаў трэ цяе мес ца, і 

гэ та га ха пі ла для вы ха ду ў 

вы ра шаль ны тур.

Най леп шых вай скоў-

цаў на спа бор ніц твы ад бі-

раў на мес нік ка ман дзі ра 

2-й інжы нер най бры га ды 

Сяр гей ДЗЯМ ЧЫ ШЫН.

— На Ар мей скіх гуль нях 

мы вы сту па ем ужо пя ты 

раз, — па ве да міў ён. — Збор-

ная на ша скамп лек та ва на з 

прад стаў ні коў роз ных час-

цей. І каб пад рых та вац ца да 
Гуль няў на на леж ным уз роў-
ні, мы на тэ ры то рыі бры га-
ды ства ры лі амаль та кую ж 
тра су, як і ў Цю ме ні.

Гу та рыў 
Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та пе ра да дзе на 

2-й ін жы нер най бры га дай.
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На гэ тым тыд ні з ві зі там у 

Бе ла ру сі зна хо дзі ла ся ва-

ен ная дэ ле га цыя з Лат віі. 

Мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі 

Анд рэй Раў коў су стрэў ся 

з кі раў ні ком дэ ле га цыі — 

ка ман ду ю чым Уз бро е ны мі 

Сі ла мі Лат вій скай Рэс пуб-

лі кі ге не рал-лей тэ нан там 

Ле а нід сам Кал нінь шам. 

Пра гэ та па ве да мі лі ў Мі-

ніс тэр стве аба ро ны.

На су стрэ чы ба кі аб мя ня лі-

ся дум ка мі па пы тан нях між на-

род на га па рад ку дня, а так са ма 

двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня ў 

га лі не аба ро ны. Акра мя гэ та га, 

лат вій ская дэ ле га цыя на ве да ла 

ад ну з вай ско вых час цей і Ва-

ен ную ака дэ мію Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь. Там яна азна ё мі ла ся са 

струк ту рай і за да ча мі ва ен най 

ВНУ, экс па зі цы яй у За ле ва ен-

най гіс то рыі, на ве да ла ІT-ро ту.

З Ле а нід сам Кал нінь шам 

так са ма су стрэў ся 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 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ге не-

рал-ма ёр Алег Бе ла ко неў. 

Ба кі аб мер ка ва лі пы тан ні 

між на род най і рэ гі я наль най 

бяс пе кі, а так са ма перс пек-

ты вы двух ба ко ва га ва ен на-

га су пра цоў ніц тва.

Фор му ла 
ін жы нер на га пос пе ху

На до ечы за вяр шыў ся 10-ы Ку бак 

све ту і 8-ы чэм пі я нат Еў ро пы па 

па ра шут ным спор це. Пра хо дзіў 

ён у Ру мы ніі і са браў больш за 

350 спарт сме наў, якія прад стаў-

ля лі 40 кра ін. 

У ім пры ма ла ўдзел і на ша ня штат ная 

спар тыў на-па ра шут ная ка ман да ВПС і 

вой скаў ППА Уз бро е ных Сіл «Бе ла рус кія 

яст ра бы». У прак ты ка ван ні «Чац вёр ка-

ра та цыя» яны за ня лі дру гое мес ца, са-

сту піў шы толь кі ра сі я нам і ра зам з тым 

іс тот на апя рэ дзіў шы ка ман ду ЗША.

За 30 се кун даў ка ман да з ча ты рох 

ча ла век па він на па кі нуць са ма лёт і за-

няць па трэб ную па зі цыю ў па вет ры. 

Пас ля па чы на ец ца вы ка нан не прак ты-

ка ван ня на час. Па ра шу тыс ты вы строй-

ва юц ца «лес віч кай» адзін над ад ным, 

і на пра ця гу 90 се кун даў верх ні па ра-

шу тыст пе ра бі ра ец ца ўніз. Тым са мым 

атрым лі ва ец ца ра та цыя.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Про фіПро фі

Р
О ЛЮ ін жы нер ных вой скаў цяж ка пе ра аца ніць. 

Яны пры зна ча ны для та го, каб аб лег чыць скла-

да насць і ска ра ціць час вы ка нан ня ба я вых за дач 

ін шых пад раз дзя лен няў. На Ар мей скіх гуль нях — 2019, 

якія пра хо дзі лі ў пер шай па ло ве жніў ня, бе ла рус кія 

вай скоў цы па ка за лі дру гі вы нік у кон кур сах «Ін жы нер-

ная фор му ла» і «Бяс печ ны марш рут». Пры чым па вы ні-

ках пер ша га паў фі на лу «Ін жы нер най фор му лы» на шы 

экі па жы бы лі і ўво гу ле най леп шыя. Пра хо дзі лі гэ тыя 

спа бор ніц твы на па лі го не пад ра сій скай Цюменню. 

Пад ра бяз нас ці рас каз вае стар шы афі цэр шта ба кі ра-

ван ня ін жы нер ных вой скаў Ге не раль на га шта ба Уз бро-

е ных Сіл пад пал коў нік Дзя ніс ВА СІ ЛЕ ВІЧ.

Рас клад ва ец ца цяж кі ме ха ні за ва ны мост.

Дэ ле га цыя з Лат віі Се раб ро па ра шу тыс таў


