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Мі ніс тэр ства аба ро ны так са ма 

пра цуе і над тым, каб да ваць 

ін шыя прэ фе рэн цыі тым, 

хто ад слу жыў у вой ску. 

Пра гэ та па ве дамі лі ў ве дам стве.

«Пра па но ва Мі ніс тэр ства аба ро ны пра 

за лік тэр мі ну служ бы ў стра ха вы пен сій-

ны стаж пад тры ма на боль шас цю дзяр-

жаў ных ор га наў. Ня гле дзя чы на тое што 

асоб ныя ор га ны дзяр жаў на га кі ра ван ня 

па куль не ўзгад ні лі гэ тую нор му, ва ен-

нае ве дам ства аба вяз ко ва пра вя дзе ў 

жыц цё пра па но вы па па вы шэн ні са цы-

яль на га ста ту су сал да та», — ад зна чы лі 

ў Мі на ба ро ны.

Комп лекс мер па па вы шэн ні ста ту су 

ва ен на слу жа чых тэр мі но вай ва ен най 

служ бы і служ бы ў рэ зер ве рас пра ца ва-

ны ў Мі на ба ро ны ў 2016 го дзе. Ён пас ля-

доў на рэа лі зу ец ца. На прык лад, з па чат ку 

гэ та га го да больш чым у два ра зы па вя-

лі ча на гра шо вае за бес пя чэн не тэр мі но-

вай служ бы і рэ зер віс таў.

Мяр ку ец ца, што ў сту дзе ні 2020 го да 

ўсту піць у сі лу за кон, згод на з якім пер-

ша чар го вае пра ва на атры ман не мес ца 

ў ін тэр на це бу дзе да дзе на на ву чэн цам, 

якія прай шлі тэр мі но вую ва ен ную служ бу 

ці служ бу ў рэ зер ве, — тым, у ка го ёсць 

рэ ка мен да цыі во ін скіх час цей.

За раз раз гля да ец ца пы тан не аб да-

ван ні льгот і пры пра ца ўлад ка ван ні. На-

прык лад, гэ та да ты чыц ца за ха ван ня пра-

ва вяр нуц ца на ра ней шае мес ца ра бо ты 

на пра ця гу трох ме ся цаў з дня за кан чэн-

ня ва ен най служ бы.

Атры ма ла пад трым ку да ван не пе-

ра важ на га пра ва на за лі чэн не ў ВНУ і 

ССНУ тым, хто ад слу жыў. Пла ну ец ца, 

што хлоп цы з во пы там вай ско вай служ-

бы змо гуць бяс плат на на ву чац ца за кошт 

дзяр жа вы на пад рых тоў чых ад дзя лен нях 

ВНУ.

Гэ тыя лю дзі ўвесь 

час жы вуць па дзея мі 

ва ен ных ча соў, бо лі чаць 

сва ім аба вяз кам знай сці 

і пе ра па ха ваць усіх сал дат, 

знік лых у тым жах лі вым 

кры ва вым пек ле амаль 

бяс след на — без вес так. 

І яны іх шу ка юць, шу ка юць 

вось ужо 25 га доў. 

За час свай го іс на ван ня 

Ма гі лёў скі аб лас ны 

гісторы ка-патры я тыч ны 

по шу ка вы клуб «Вік кру» 

су мес на з 52-м по шу ка вым 

ба таль ё нам Уз бро е ных Сіл 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад няў 

і ўра чыс та пе ра па ха ваў 

астан кі 1201 ча ла ве ка, 

79 з якіх вяр нуў ім ёны.

СА ШЧУ ПАМ 
І РЫД ЛЁЎ КАЙ

— Пер шая на ша Вах та Па мя-

ці прай шла ў Круг лян скім ра ё не, 

дзе мы ра зам з «ма бі лі за ва ны мі» 

ўпраў лен нем аду ка цыі абл вы кан-

ка ма школь ні ка мі і сту дэн та мі 

шу ка лі сля ды знік лых без вес-

так чыр во на ар мей цаў і пар ты зан 

бры га ды «Чэ кіст» — яны за гі ну лі 

ў нач ным баі 29 чэр ве ня 1944 го-

да, — згад вае кі раў нік 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. — На ўзбра ен ні ў 

нас та ды бы лі толь кі пры мі тыў ны 

ме та ліч ны шчуп і вя лі кая са пёр ная 

рыд лёў ка. Як жа мы ра да ва лі ся, 

ка лі атры ма ла ся вы свет ліць пер-

шыя ім ёны гэ тых бай цоў! По тым 

бы ло яшчэ шмат зна хо дак, але тыя 

па чуц ці вель мі моц на ўрэ за лі ся ў 

па мяць. Бо бы лі пер шыя.

На ра хун ку клу ба шмат лі кія 

экс пе ды цыі па по шу ку аба рон цаў 

Магі лё ва на мес цах жорст кіх ба ёў 

у вёс ках Бла га ві чы, Удоўск, Са мул-

кі, на ра цэ Про ня ў Ча вус кім ра ё не, 

вя лі кая да след чая ра бо та, звя за-

ная з бу даў ніц твам ме ма ры я ла на 

Буй ніц кім по лі, экс пе ды цыі ў Клі-

чаў скі, Бы хаў скі і Кі раў скі ра ё ны, 

дзе ў глу хіх ля сах і ба ло тах ля жа лі з 

ча соў вай ны збі тыя са вец кія са ма-

лё ты, а іх экі па жы лі чы лі ся знік лы мі 

без вес так. І вя лі кай уз на га ро дай 

за гэ тыя га дзі ны, дні, ме ся цы, га ды 

по шу каў бы лі зной дзе ная ў зям лі 

пра ржа ве лая аму ні цыя, астан кі 

бай цоў і — не ве ра год ная ўда ча! — 

аса біс тыя ме даль ёны. Ка ва ла чкі 

ме та лу, якія, быц цам ду ша сал да-

та, збе ра галі яго імя. Шка да, што 

яны, як і ін шыя прад ме ты, якія неш-

та ка жуць пра сва іх ула даль ні каў, 

трап ля юць у ру кі не так час та.

МАЛА ЗНАЙ СЦІ... 
За апош нія га ды «вік круў ца-

мі» ўста ноў ле ны ім ёны і лё сы экі-

па жаў пя ці са вец кіх са ма лё таў, 

знік лых без вес так на тэ ры то рыі 

воб ласці.

— На ша за да ча не толь кі знай-

сці за гі ну лых, але і ўве ка ве чыць 

іх, — ка жа Мі ка лай Ба ры сен ка. — 

На мес цы па дзен ня гэ та га Іл-4 

у бу ду чым аба вяз ко ва ўста новяць 

па мят ны знак. Па на шай іні цы я-

ты ве ў Ма гі лё ве з'я ві лі ся ву лі цы 

з проз ві шча мі ге ро яў аба ро ны 

Ма гі лё ва — Ры го ра Зла таў стоў-

ска га, Мі ка лая Ця ро хі на і Яка ва 

Сле па ку ра ва. З на шай па да чы і 

пры фі нан са вай пад трым цы вы-

кан ка маў на тэ ры то рыі воб лас ці 

з'я ві лі ся 32 пом ні кі і ме ма ры яль-

ныя зна кі во і нам Чыр во най Ар міі, 

лёт чы кам і пар ты за нам.

Асаб лі вы го нар по шу ка ві кі ад-

чу ва юць за пом ні кі, якія сён ня ста-

яць на мес цы жорст кіх ба ёў — на 

ра цэ Про ня ка ля вёс кі Пуць кі ў Ча-

вус кім ра ё не, не па да лёк ад вёс кі 

Са мул кі (во і нам 61-га страл ко ва га 

і 20-га ме ха ні за ва на га кар пу соў), 

ка ля вёс кі Сле дзю кі Бы хаў ска га 

ра ё на (на мес цы ба ёў 187-й страл-

ко вай ды ві зіі), у ра ё не вё сак Брус-

кі — Буй ні чы Ма гі лёў ска га ра ё на, 

дзе вы хо дзі лі з акру жэн ня апош нія 

бай цы ле ген дар най 172-й страл-

ко вай ды ві зіі ге не ра ла Ра ма на ва, 

якая 23 дні тры ма ла аба ро ну Ма-

гі лё ва.

А яшчэ дзя ку ю чы «вік круў цам» 

ле тась на ра цэ Про ня з'я віў ся пер-

шы ў Бе ла ру сі па мят ны знак са-

вец кім штраф ным пад раз дзя лен-

ням, якія па-ге рой ску зма га лі ся тут 

у 1943—1944 га дах. Гэ та бы ла су-

мес ная ак цыя по шу ка ві каў клу ба і 

Ча вус ка га рай вы кан ка ма.

«Вік круў цы» ве да юць, як гэ та 

важ на — за ха ваць тыя зда быт кі, 

якія зроб ле ны пад час іх ты та ніч-

най ра бо ты. Яны пры ма лі ак тыў ны 

ўдзел у здым ках мас тац кіх філь-

маў «Дняп роў скі ру беж», «Брэсц-

кая крэ пасць», «Ста лін град», 

удзель ні ча лі ў на пі сан ні сцэ на ры-

яў і здым ках 10 да ку мен таль ных 

філь маў на ва ен на-гіс та рыч ную 

тэ ма ты ку. Су мес на з га лоў ным 

упраў лен нем ідэа ла гіч най ра бо ты і 

па спра вах мо ла дзі абл вы кан ка ма 

і пры пад трым цы аб лас но га цэнт ра 

твор час ці клуб вы пус кае адзі ны ў 
Бе ла ру сі ва ен на-гіс та рыч ны збор-
нік «Ма гі лёў скі по шу ка вы вес нік». 
Уся гэ тая дзей насць клу ба вы клі-

кае ў гра мад стве вя лі кі рэ за нанс, 

за ці каў лі вае мо ладзь. Хлоп цы і 

дзяў ча ты да па ма га юць шу каць 

знік лых без вес так на по шу ка вых 

сай тах, удзель ні ча юць у рас коп ках 

на мес цах ба ёў — на кан крэт ных 

спра вах і пры кла дах ста но вяц ца 

са праўд ны мі па трыё та мі Бе ла ру-

сі, ра зу ме юць, што зна чыць аба-

ра няць ра дзі му і ад да ваць за яе 

жыц цё.

ТЫЯ, ХТО ВЯР ТАЕ 
ГЕ РО ЯМ ІМ ЁНЫ

Бе раж лі ва тры маю ў ру ках 

ка ва ла чак ха лод на га ме та лу 

з над пі сам «За ак тыў ны по шук» 

і ад чу ваю не ве ра год ны го нар і 

ад каз насць. Гэ ты га на ро вы знак 

Мі ніс тэр ства аба ро ны я атры ма-

ла на юбі лей ным ме ра пры ем стве 

«вік круў цаў» з рук на чаль ні ка 

ўпраў лен ня па ўве ка ве чан ні 

па мя ці аба рон цаў Ай чы ны і 

ахвяр вой наў Уз бро е ных Сіл 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Сяр гея 

ВА РА НО ВІ ЧА. Па він ша ваць ві-

ноў ні каў свя та прый шлі прад-

стаў ні кі гар- і абл вы кан ка ма, 

сі ла вых ве дам стваў. Са сло ва мі 

ўдзяч нас ці да пры сут ных звяр-

нуў ся стар шы ня абл вы кан ка ма 

Ле а нід ЗАЯЦ, плё ну і пос пе ху ў 

ня лёг кай спра ве па жа даў стар-

шы ня Ма гі лёў ска га гар вы-

кан ка ма Ула дзі мір ЦУ МА РАЎ. 

По шу ка ві кі атры ма лі ўзна га ро-

ды, га на ро выя гра ма ты, па дзя-

кі роз ных уз роў няў, каш тоў ныя 

па да рун кі. У іх го нар быў да дзе-

ны кан цэрт. Сён ня клуб «Вік-

кру» — гэ та адзі нае па доб нае 

аб' яд нан не ў кра і не, у яго ўва-

хо дзяць 20 ма ла дзёж ных по шу-

ка вых атра даў і груп у 14 ра ё нах 

воб лас ці з агуль най коль кас цю 

ка ля 100 ча ла век.

НА ГО ЛЫМ 
ЭН ТУ ЗІ ЯЗ МЕ

Уні каль насць клу ба яшчэ і ў 

тым, што іс нуе ён у асноў ным 

за свой жа кошт. Уся ра бо та 

вя дзец ца на гра мад скіх па чат-

ках, пе рад кож най экс пе ды цы яй 

хлоп цы збі ра юць гро шы на хар-

ча ван не і па лі ва, за ўлас ны кошт 

на бы ва юць да ра гую аму ні цыю і 

аб ста ля ван не. Сё ле та пры клу бе 

«Вік кру» быў ство ра ны раз лі ко-

вы ра ху нак, ку ды па ча лі па сту-

паць не вя лі кія ах вя ра ван ні ад 

гра ма дзян і не ка то рых уста ноў. 

Ма тэ ры яль ная пад трым ка вель-

мі важ ная для дзей нас ці клу ба, 

моц на па вы шае эфек тыў насць 

яго ра бо ты. Да стат ко ва пры вес ці 

прык лад. Сё ле та абл вы кан кам 

на быў ня мец кія тра фей ныя аэра-

фо та здым кі мес цаў ба ёў, дзя ку-

ю чы якім упер шы ню на мес цы 

ба ёў ба таль ё на Ула дзі мі ра ва за 

не каль кі дзён вах ты бы лі пад-

ня тыя астан кі 23 бай цоў. Для 

па раў на ння: ле тась тут атры-

ма ла ся знай сці толь кі ад на го 

чыр во на ар мей ца. Уся го за тры 

сё лет нія по шу ка выя экс пе ды-

цыі ў Бы хаў скім, Слаў га рад скім 

і Ма гі лёў скім ра ё нах зной дзе ны 

астан кі 51 во і на Чыр во най Ар міі 

і ўста ноў ле ны ім ёны тра іх. Ужо 

атры ма ла ся вый сці на су вязь са 

сва я ка мі за гі ну лых.

ЧЫМ ДА ПА МАГ ЧЫ?
Ка лі вам неабы яка вы лёс тых, 

хто на блі жаў Пе ра мо гу, не вяр-

нуў ся з бою і ка го ця пер трэ ба 

знай сці, ёсць маг чы масць пад-

тры маць по шу ка вую дзей насць. 

Рэ кві зі ты даб ра чын на га ра хун ка 

клу ба «Вік кру»: № BY91 АКВВ 

3015 0427 4730 8700 0000 у фі лі-

яле № 700, МАУ ААТ «ААБ Бе ла-

рус банк», МФО АКВВВY21700, 

УНП 790612863, 212030, Рэс-

пуб лі ка Бе ла русь, г. Ма гі лёў, за-

ву лак Па жар ны, 7. Кан такт ныя 

тэ ле фо ны: + 375-29-645-67-97 

(vеlсоm); 8 (0222) 42-17-97. Гра-

мад скае аб'яд нан не «Ма гі лёў скі 

аб лас ны гіс то ры ка-па тры я тыч-

ны по шу ка вы клуб «Вік кру».

Ва ша да па мо га змо жа знач на 

на блі зіць той дзень, ка лі вер нец-

ца па мяць пра чар го вую знік лую 

без вес так ах вя ру вай ны.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра.

По шукПо шук

Ста ла вя до маСта ла вя до ма

ВАХТА ПАМЯЦІ 
НА 25 ГАДОЎ

Час тэр мі но вай служ бы ўклю чаць у стра ха вы стаж?

Дзей насць клу ба ў кні гах і фо та.


