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— Зо на на шай дзей нас ці раз-

ме жа ва на з тэ ры то ры яй ад каз-

нас ці ін жы нер ных вой скаў Мі ніс-

тэр ства аба ро ны і рэ гу лю ец ца 

ад па вед най па ста но вай Са ве та 

Мі ніст раў. Ка лі пад су ма ваць, то 

са пёр ны мі ра бо та мі ў на се ле ных 

пунк тах зай ма ем ся мы. Ад па вед-

на, усё, што ля жыць па-за іх ме жа-

мі, — не на ша по ле дзе ян ня. Пры 

гэ тым за апош нія 17 га доў на шы 

спе цы я ліс ты абяс шко дзі лі амаль 

36 ты сяч вы бу хо ва не бяс печ ных 

прад ме таў. Лі чы це, у ся рэд нім за 

кож ны дзень — па 5-6 штук, — 

ад зна чае Мак сім Куль. — Год ад 

го ду коль касць зной дзе ных на мі 

і, ад па вед на, зні шча ных бо еп ры-

па саў пры бліз на ад ноль ка вая. Але 

іс нуе пры кме та — ка лі зі ма бы ла 

снеж ная, то смя рот на не бяс печ-

ных зна хо дак бу дзе кры ху больш. 

Як ва да «вы штур хоў вае» ка мя ні 

на по лі, так яна вы но сіць на па-

верх ню і сна ра ды.

Ра зам з тым бы ло не каль кі вы-

пад каў, ка лі за да чы па пра вер цы 

тэ ры то рыі ста ві лі ся ме на ві та ўнут-

ра ным вой скам. На прык лад, гэ та 

ад бы ва ла ся пе рад бу даў ніц твам 

но вай уз лёт на-па са дач най па ла-

сы ў аэ ра пор це. А ад ной чы праз 

па сё лак Ура джай ны, што зна хо-

дзіц ца ў пры ста ліч чы, пра нёс ся 

ўра ган, што па ва ліў шмат дрэў. 

Пад час рас чыст кі мяс цо вас ці бы-

лі зной дзе ны бо еп ры па сы. Вы-

клі ка лі нас, мы іх абяс шко дзі лі. 

А за ад но пра ве ры лі на ва коль ную 

тэ ры то рыю, каб пе ра даць яе мяс-

цо ва му ляс га су ў цал кам бяс печ-

ным ста не.

У мі ну лыя га ды пе ры я дыч на па-

сту па лі па ве дам лен ні аб тым, што 

пад час зем ля ных ра бот на бу доў лі 

быў зной дзе ны чар го вы бо еп ры-

пас. Вось толь кі ча сам гэ та аказ-

ва ец ца не паў на вар тас ны сна рад, 

а ўся го толь кі кор пус ад яго. Да-

ты чыц ца гэ та ня мец кай зброі. Тут 

згад ва ец ца гіс то рыя пра тое, як на 

ад ным з ва ен ных за во даў Гер ма ніі 

бы ла ар га ні за ва на ан ты фа шысц-

кая гру па, у якую ўва хо дзі лі рус кія, 

фран цу зы, чэ хі і нем цы. Яна і ар-

га ні за ва ла са ба таж, ло зунг яко-

га гу чаў на ступ ным чы нам: «Чым 

па воль ней пра цу еш, тым хут чэй

на ды дзе мір». Удзель ні кі гру пы 

на ўмыс на пса ва лі скла до выя част-

кі бо еп ры па саў. Та му не вы клю ча-

на, што і ў на шы дні зна хо дзяц ца 

та кія «па слан ні», якія, не вы бух -

нуў шы, маг чы ма, вы ра та ва лі 

чы ёсь ці жыц цё.

Гэ тыя кар пу сы зні шча юц ца пад-

час прак тыч ных за ня ткаў. Але ка-

лі сна рад ака заў ся са праўд ны, то 

па дзеі ад бы ва юц ца па звык лым 

сцэ на рыі — спа чат ку эва ку і ру юц ца 

лю дзі, пас ля ачап ля ец ца мяс цо-

васць, зброю асця рож на гру зяць у 

аў та ма біль і вы во зяць на па лі гон.

— Што ра біць, ка лі кор пус 

бом бы ці сна ра да ў та кім ста не, 

што яго не маг чы ма пе ра вез ці ў 

бяс печ нае мес ца?

— З 2007 го да, коль кі я слу жу 

ва ўнут ра ных вой сках, я не пры-

пом ню та кіх вы пад каў. За ад ным 

вы клю чэн нем. У па чат ку гэ та га 

го да ў Ба ра на ві чах муж чы на па-

да рваў ся на бо еп ры па се пад час 

яго раз бо ру. На ша са пёр на-пі ра-

тэх ніч ная гру па знай шла яшчэ ад-

ну адзін ку зброі. Ад нак гэ та бы ло 

не рэ ха вай ны — ака за ла ся, што 

муж чы на пры нёс іх з па лі го на. На 

шчас це, па ме ры бо еп ры па са і ад-

да ле насць мес ца дзе ян ня ад па бу-

доў да зво лі лі зні шчыць яго прос та 

на мес цы. І, шчы ра ка жу чы, я не 

ма гу ўя віць, як зні шчыць не транс-

пар та бель ную бом бу праз да ро гу 

ад жы ло га квар та ла. Та му бу дзем 

спа дзя вац ца, што да гэ та га не 

дой дзе.

— Ці да во дзіц ца пра ца ваць 

з бо еп ры па са мі ча соў Пер шай 

су свет най?

— Са пёр на-пі ра тэх ніч ныя гру пы 

не раз вы яз джа лі на іх лік ві да цыю 

ў на се ле ныя пунк ты Ва ло жын ска-

га і Ба ра на віц ка га ра ё наў. Ра дзей 

нас вы клі ка юць на Мя дзель шчы ну 

і Случ чы ну. У ін шых мяс ці нах коль-

касць та кіх даў ніх бо еп ры па саў 

зна хо дзіц ца ка ля ну ля. Спра ва ў 

тым, што праз гэ тыя мяс ці ны доў гі 

час пра хо дзі ла лі нія фрон ту па між 

рус кай і ня мец кай ар мі я мі. І, што 

ці ка ва, пе ра важ ная боль шасць на-

шых зна хо дак там — гэ та сна ра ды. 

У тыя ча сы іх вы твор часць яшчэ не 

бы ла на столь кі дас ка на лая, і та му 

да лё ка не ўсе стрэ лы за кан чва-

лі ся вы бу ха мі. Ра зам з тым та кія 

сна ра ды і ця пер смя рот на не бяс-

печ ныя.

Што да мін, то нам да во дзіц ца 

абяс шкодж ваць час цей за ўсё мі-

на мёт ныя. Су праць тан ка выя і су-

праць пя хот ныя ўжо даў но з'яў ля-

юц ца рэд кі мі зна ход ка мі. Спра ва ў 

тым, што пры па ста ноў цы мін ных 

па лёў ра бі лі ся карт кі мяс цо вас ці з 

пры вяз кай. Пас ля раз гро му Гер-

ма ніі Са вец кі Са юз атры маў гэ тыя 

звест кі, і та му ачыст ка мін ных па-

лёў прый шла ся на пер шыя пас ля-

ва ен ныя га ды. Вель мі рэд ка зда ра-

 ец ца так, што ад ну-дзве мі ны свое -

ча со ва не знай шлі, вось яны і 

«ўсплы ва юць» у на шы дні.

— ЦІ да во дзі ла ся зна хо дзіць 

мір ныя ар тэ фак ты ва ен на га 

ча су?

— Ня рэд ка пад час са пёр ных 

ра бот нам трап ля юц ца прад ме ты 

по су ду, га дзін ні кі, ком па сы. Ка лі 

рэч бяс печ ная, то яна ачы шча ец ца 

і пе рад аец ца ў му зей. Не вя лі кая 

экс па зі цыя ство ра на ў на шым вы-

бу хо ва тэх ніч ным цэнт ры, асоб ная 

пра цуе ў час ці 5448 у па коі ба я вой 

сла вы. Там жа ёсць і му зей унут ра-

ных вой скаў. Не ка то рыя зна ход кі 

бы лі ад праў ле ны на ват у му зей 

гісторыі Вя лі кай Ай чын най вай ны.

— У якой аму ні цыі вы бу ха-

тэх нік ад праў ля ец ца на ба я вое 

за дан не?

— Доб ра ся бе за рэ ка мен да-

ваў вы бу хо ва а ба рон чы кас цюм 

«Ат лант-5». Ён мо жа вы тры маць 

пад рыў вы бу хо ва га пры ста са ван-

ня ма сай да ста гра маў. Так са ма 

ў нас ёсць бро не ка мі зэль кі са ма га 

вы со ка га кла са аба ро ны і про ці-

аскол ка выя шле мы. У перс пек ты-

ве да іх мо жа да лу чыц ца кас цюм 

«Да спех», які лі чыц ца на ця пе раш-

ні мо мант ад ным з най леп шых у 

све це. За раз вы ву ча ец ца не аб-

ход насць яго на быц ця. А су час ны

мі на шу каль нік да зва ляе знаходзіць 

аб' ек ты, зроб ле ныя з кан крэт на га 

ме та лу або спла ву. Гэ та зна чыць, 

што ім мож на ка рыс тац ца на ват 

ва ўмо вах моц най за сме ча нас ці 

тэ ры то рыі і на моц на мі не ра лі за-

ва ных грун тах.

— На ба зе 2-й ін жы нер най 

бры га ды ў па сёл ку Сос ны ле-

тась быў ство ра ны су праць-

мін ны цэнтр Уз бро е ных Сіл. 

На коль кі ак тыў нае ў вас су пра-

цоў ніц тва?

— Су праць мін ны цэнтр каш-

тоў ны тым, што ў ім ёсць мност ва 

ма ке таў, якія да па ма га юць нам у 

тэ а рэ тыч най пад рых тоў цы. Па лі-

го нам мы ка рыс та ем ся сва ім. Спе-

цы я ліст рых ту ец ца пры бліз на адзін 

ме сяц, яму вы да ец ца па свед чан не 

ўста ноў ле на га ўзо ру. А атры ма ныя 

ве ды, як і паў сюль, за ма цоў ва юц ца 

на прак ты цы. У на шым вы пад ку — 

на кан крэт ных вы ез дах. На прык-

лад, шэ раг трэ ні ро вак пра во дзіц ца 

ў мес цах ма са ва га зна хо джан ня 

лю дзей, на ста ды ё нах. Зра зу ме ла, 

скла да на пра вес ці за ня ткі ад ра зу на 

ўсім чы гу нач ным вак за ле ці тэ ры то-

рыі аэ ра пор та — усё ж гэ та аб' ек ты,

якія функ цы я ну юць па ста ян на, 

24 га дзі ны ў су ткі. Але гэ та не аб ход-

на для агуль най бяс пе кі. Так, мы 

не каль кі ра зоў вы яз джа лі па па ве-

дам лен нях, у якіх га ва ры ла ся пра 

за мі ні ра ва ны борт. Ну а коль кі ра зоў 

«мі ні ра ва лі» чы гу нач ны вак зал, дык 

і злі чыць цяж ка. Прак ты ка па трэб-

на, каб ве даць на ба я вым за дан ні, 

ку ды іс ці і што ра біць.

Што да лжы вых вы клі каў, то не-

ма лая іх част ка пры хо дзіц ца на за-

бы тыя сум кі і па ке ты. Але са пё ры 

ўдзяч ны не абы яка вым гра ма дзя-

нам, якія па ве дам ля юць пра кі ну-

тыя без на гля ду рэ чы. Піль насць і 

не абы яка васць — гэ та вель мі доб-

рыя ча ла ве чыя якас ці.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Про фіПро фі

«Іс нуе пры кме та — ка лі зі ма 
бы ла снеж ная, то смя рот на 
не бяс печ ных зна хо дак 
бу дзе кры ху больш. Як ва да 
«вы штур хоў вае» ка мя ні 
на по лі, так яна вы но сіць 
на па верх ню і сна ра ды».

Ка лі сна рад ака заў ся 
са праўд ны, то па дзеі 
ад бы ва юц ца па звык лым 
сцэ на рыі — спа чат ку 
эва ку і ру юц ца лю дзі, пас ля 
ачап ля ец ца мяс цо васць, 
зброю асця рож на гру зяць 
у аў та ма біль і вы во зяць 
на па лі гон.

«Шэ раг трэ ні ро вак 
пра во дзіц ца ў мес цах 
ма са ва га зна хо джан ня 
лю дзей, на ста ды ё нах. 
Зра зу ме ла, скла да на 
пра вес ці за ня ткі ад ра зу 
на ўсім чы гу нач ным вак за ле 
ці тэ ры то рыі аэ ра пор та — 
усё ж гэ та аб' ек ты, якія 
функ цы я ну юць па ста ян на, 
24 га дзі ны на су ткі. Але гэ та 
не аб ход на для агуль най 
бяс пе кі».

У ЗО НЕ ПА ВЫ ША НАЙ У ЗО НЕ ПА ВЫ ША НАЙ 
НЕ БЯС ПЕ КІНЕ БЯС ПЕ КІ Як пра цуе вы бу хо ва тэх ніч ны 

цэнтр унут ра ных вой скаў МУС
Раз-по раз па ву лі цах на се ле ных пунк таў пра яз джа юць гру за ві-

кі, на ку за вы якіх на не се на чыр во ная па ла са з вя лі кі мі лі та ра мі 

«Раз мі ні ра ван не». Гэ та — транс парт, якім ка рыс та юц ца са пёр на-

пі ра тэх ніч ныя гру пы ўнут ра ных вой скаў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў. Час цей за ўсё яны ад праў ля юц ца на вы клі кі, звя за ныя з 

тры ма пад ста ва мі — за бы ты мі кімсь ці рэ ча мі, па ве дам лен ня мі 

аб мі ні ра ван ні аб' ек таў і не бяс печ ны мі зна ход ка мі ча соў мі ну лых 

вой наў, якія і да гэ туль пад но сіць нам зям ля. Апе ра тыў на-тэх ніч-

ны агляд мес цаў ма са вых ме ра пры ем стваў так са ма ўва хо дзіць 

у іх кам пе тэн цыю. Пра асаб лі вас ці ра бо ты вы бу хо ва тэх ніч на га 

цэнт ра ўнут ра ных вой скаў МУС мы гу та рым з на мес ні кам на-

чаль ні ка ўста но вы Мак сі мам КУ ЛЕМ.
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