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МА ЦІ ПЕ РА ЖЫ ВА ЮЦЬ, 
БАЦЬ КІ ГА НА РАЦ ЦА

Больш за 10 ты сяч пры зыў ні коў па поў няць бе ла рус кую ар мію

Лад жыццяЛад жыцця  

«Пры зыў на тэр мі но вую 
ва ен ную служ бу, служ бу ў рэ-
зер ве ў пер шую чар гу за бяс-
печ вае гра ма дзя нам на шай 
кра і ны вы ка нан не іх кан сты-
ту цый на га аба вяз ку — аба-
ро ны Бе ла ру сі, — ад зна чыў 
ён. — Моц ных асаб лі вас цяў 
ня ма, пры зыў пра хо дзіць як 
звы чай на ў ад па вед нас ці з 
дзей ным за ка на даў ствам. 
Вы клі ку на пры зыў ныя ка мі сіі 
вяс ной гэ та га го да пад ля гае 
ка ля 45 ты сяч ча ла век».

На чаль нік га лоў на га ар га-
ні за цый на-ма бі лі за цый на га 
ўпраў лен ня звяр нуў ува гу на 
тое, што ме ды цын скае аб-
сле да ван не но ва га па паў-
нен ня за вяр ша ец ца. «Пры-
зыў ной ка мі сі яй ужо пры ня та 
больш за 30 ты сяч ра шэн-
няў, па іх больш як 20 ты-
ся чам пры зыў ні коў да дзе на 
ад тэр мі ноў ка, най боль шая 
з якіх — для пра ця гу аду ка-
цыі», — ска заў ён. Акра мя 

та го, ад тэр мі ноў кі да дзе ны 
па ста не зда роўя, ся мей ным 
ста но ві шчы, а так са ма ў су-
вя зі з ажыц цяў лен нем дэ пу-
тац кіх паў на моц тваў.

Та кім чы нам, служ бо выя 
асо бы ва ен ных ка мі са ры я-
таў і вай ско вых час цей за-
вяр шы лі пла на вую ра бо ту 
па ад бо ры пры зыў ні коў для 
кам плек та ван ня во ін скіх час-

цей Уз бро е ных Сіл, ін шых 
вой скаў і во ін скіх фар мі ра-
ван няў. З 15 мая з Мінск ага 
га рад ско га збор на га пунк та 
і збор ных пунк таў усіх аб лас-
цей па ча ла ся ад праў ка но ва-
га па паў нен ня ў вой ска.

«Зы хо дзя чы з па трэб, на 
ўкам плек та ван не Уз бро е ных 
Сіл, ін шых вой скаў і во ін скіх 
фар мі ра ван няў пла ну ец ца 
на кі ра ваць да 10 ты сяч ча-
ла век, у гэ ты ж пе ры яд да 
500 ча ла век бу дзе на кі ра ва на 
на служ бу ў рэ зер ве, — да даў 
Аляк сандр Шкі рэн ка. — Но-

вае па паў нен не бу дзе на кі ра-
ва на на ўкам плек та ван не Уз-
бро е ных Сіл, транс парт ных 
вой скаў, унут ра ных вой скаў 
МУС, ор га наў па гра ніч най 
служ бы і КДБ».

У пер шы дзень у вой-
ска бы ло на кі ра ва на ка ля 
ты ся чы пры зыў ні коў. Ура-
чыс тыя цы ры мо ніі ад праў кі 
гра ма дзян Мінск ага рэ гі ё на 
прай шлі на ба зе ста ліч на га 
га рад ско га збор на га пунк та 
і ме ма ры яль на га комп лек су 
«Кур ган Сла вы». У іх пры ня лі 
ўдзел прад стаў ні кі Мі ніс тэр-
ства аба ро ны, Мі набл вы кан-
ка ма, ад мі ніст ра цыі ста лі цы, 
гра мад скіх аб' яд нан няў, ве-
тэ ра ны, род ныя і сяб ры пры-
зыў ні коў.

Да рэ чы, ад праў ка но ва-
га па паў нен ня ў злу чэн ні з 
аб лас ных збор ных пунк-
таў кра і ны пра цяг нец ца па 
31 мая. Цы ры мо нія ва ен най 
пры ся гі ад бу дзец ца 16 чэр-
ве ня. Акра мя та го, на пра-
ця гу гэ та га ме ся ца бу дзе 
пра ве дзе на зваль нен не ў 
за пас тых ва ен на слу жа чых, 
якія вы слу жы лі ўста ноў ле ны 

пе ры яд тэр мі но вай ва ен най 
служ бы.

...На ба зе ста ліч на га 
збор на га пунк та на ву лі цы 
Ан гар скай бы ло спа кой на — 
род ныя і бліз кія бу ду чых аба-
рон цаў раз мяс ці лі ся ў аль-
тан ках і цёп ла раз віт ва лі ся 
з пры зыў ні ка мі. Для Мі кі ты 
Ста хі е ві ча служ ба бы ла ма-
лень кай ма рай, якая па спя-
хо ва па ча ла рэа лі зоў вац ца. 
«Дзя ку ю чы зда роўю, дзя ку-
ю чы жа дан ню я іду слу жыць 
у Мар' і ну Гор ку на паў та ра 
го да», — рас ка заў хло пец.

Баць ка ма ла до га ча ла-
ве ка Ула дзі мір уз ра да ваў-
ся, што сын тра піў у эліт нае 
пад раз дзя лен не. «Трэ ба іс ці, 
каб для ся бе зра зу мець, што 
та кое ва ен ная служ ба, як 
трэ ба слу жыць і аба ра няць 
сваю Ра дзі му, — ад зна чыў 
ён. — А мы з жон кай бу дзем 

ча каць яго до ма і спа дзя-
вац ца, што ўсё бу дзе доб ра. 
Па куль та кія бра выя хлоп цы, 
як мой сын, бу дуць слу жыць, 
мы бу дзем спа кой на і мір на 
спаць».

Дзміт рый Ро мац даў но 
марыў звя заць сваё жыц цё з 
вой скам. «Я ха цеў за стац ца 
па кант рак це пер ша па чат ко-
ва ме на ві та ў той жа час ці 
(5-й асоб най бры га дзе), — 
ска заў ма ла ды ча ла век. — 
Так што я вель мі ра ды, што 
тра піў сю ды».

Эн ту зі язм хлоп ца па дзя-
ля юць і яго баць кі. «Я вель мі 
ра ды і за да во ле ны, — ад зна-
чыў баць ка Дзміт рыя Вік-
тар. — Вя до ма, я так са ма 
слу жыў, але вель мі даў но. 
Якія на стаў лен ні даў сы ну? 
Слу жыць, аба ра няць, каб мы 
га на ры лі ся ім, каб не пад вёў 
і каб усё бы ло доб ра».

НАЙ МАЦ НЕЙ ШЫЯ 
І СА МЫЯ КРЭ А ТЫЎ НЫЯ

— Кон курс 
тра ды цый на 
пра во дзіц ца 
на пя рэ дад-
ні Дня сям'і, 
які пра па ган-
дуе та кія не-
па руш ныя каш тоў нас ці ў на шым 
гра мад стве, як лю боў, па ва га, па-
ра зу мен не, — за ўва жыў вы кон ва-

ю чы аба вяз кі пер ша га на мес ні ка 

на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен-

ня ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр-

ства аба ро ны Бе ла ру сі пал коў нік 

Фё дар ЯФІ МЕН КА. — Сям'я — гэ-
та ас но ва, пад му рак гра мад ства, 
а так са ма ду жы тыл ча ла ве ка ў 
па го нах.

Фё дар Яфі мен ка звяр нуў ува гу, 
што для па спя хо ва га па пад ан ня ў 
фі наль ную част ку вы пра ба ван няў 
удзель ні кі пе ра адо ле лі не каль кі 
фаз. «Кон курс пра во дзіц ца ў тры 
эта пы. Пер шы ад быў ся не па срэд на 
ў вой сках, дру гі — у ад па вед ных 
ка ман да ван нях», — ад зна чыў ён.

Да рэ чы, у фі на ле ўдзель ні кі па-
він ны бы лі пе ра адо лець тры вы пра-
ба ван ні. Пер шае — ві зіт ная карт ка. 
У гэ тым раў ндзе вай скоў цам трэ-
ба бы ло рас ка заць гіс то рыю сва ёй 
сям'і. Дру гі этап атры маў паэ тыч ную 
наз ву «Мой род ны кут, як ты мне мі-
лы...», у ім удзель ні кі за кра ну лі тэ му 
ма лой ра дзі мы, рас ка за лі пра свае 
род ныя га ра ды, тым больш што ў гэ-
тым го дзе геа гра фія кон кур су бы ла 
вель мі шы ро кай. Вы ні ко вым зма ган-
нем стаў твор чы кон курс, аца ніць 
які, не су мнен на, бы ло скла да ней за 

ўсё, бо кож ная сям'я маг ла па ка заць 
свае здо льнасці ў воль най фор ме.

БА ГА ТЫЯ 
НА ТА ЛЕН ТЫ

Та кім чы нам, у гэ тым го дзе 
пе рад гле да ча мі і жу ры паў ста лі 
шэсць сем'яў вай скоў цаў: стар-
ша га лей тэ нан та Сяр гея Цеп ля ко-
ва (49-я ра дыё тэх ніч ная бры га да 
Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў 
про ці па вет ра най аба ро ны), стар-
ша га лей тэ нан та Але га Лю та рэ ві ча 
(72-гі гвар дзей скі аб' яд на ны ву-
чэб ны цэнтр пад рых тоў кі пра пар-
шчы каў і ма лод шых спе цы я ліс таў), 
ка пі та на Ула дзі мі ра Ка ва ле ві ча 
(231-я ар ты ле рый ская бры га да Паў-
ноч на-за ход ня га ка ман да ван ня), 
стар ша га лей тэ нан та Іга ра Ка зе кі 
(5-я асоб ная бры га да спе цыяль на-
га пры зна чэн ня сіл спе цы яль ных 

апе ра цый), стар ша га сяр жан та 
Яўге на Ка рэй вы (557-я ін жы нер ная 
бры га да За ход ня га апе ра тыў на га 
ка ман да ван ня) і ка пі та на Мак сі ма 
Са за нчу ка (56-ы асоб ны полк су вя-
зі Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў 
про ці па вет ра най аба ро ны).

У ку лу а рах фі наль на га вы пра-
ба ван ня стар шы сяр жант Яў ген Ка-
рэй ва рас ка заў, што на ўдзел у кон-
кур се яго пад штурх нуў па тры я тызм. 
«Акра мя та го, гэ та ці ка ва і для сям'і 
гэ та на ві на, — ад зна чыў ён. — Тым 
больш ка лі Уз бро е ныя Сі лы да юць 
та кую маг чы масць, то ча му б ёй не 
ска рыс тац ца? Рых та вац ца да кон-
кур су бы ло цяж ка, але ка лі вель мі 
моц на ча гось ці ха цець, то гэ та га 
мож на да сяг нуць. Да рэ чы, з кож ным 
эта пам мы спра ба ва лі ўдас ка наль-
ваць на шы вы ступ лен ні. Мы (Яў ген 
і яго жон ка Іна. — Аўт.) — твор чыя 
лю дзі, ад ву чы лі ся ў Гро дзен скім 
дзяр жаў ным ка ле джы мас тац тваў». 
Пад рых тоў ка да фі наль ных вы пра-
ба ван няў за ня ла ў сям'і Ка рэй ваў 
больш за ме сяц, прак тыч на праз 
дзень ма ла дыя лю дзі пра ца ва лі над 
сцэ на ры я мі ну ма роў — зы хо дзя чы з 
гэ та га, мож на ўя віць, на коль кі і яск-
ра вае вы ступ лен не яны пра дэ ман-

стра ва лі ў Цэнт раль ным до ме афі-
цэ раў. Да рэ чы, гэ та да ты чыц ца ўсіх 
фі на ліс таў — ну ма ры бы лі вель мі 
пры го жыя, а ўдзель ні кі не па каз ва лі 
на ват на мё ку на хва ля ван не пе рад 
пуб лі кай (хоць яно дак лад на пры-
сут ні ча ла).

У пер шым кон кур се кож ная сям'я 
пра дэ ман стра ва ла не вя лі кі фільм 
пра ся бе, да лу чыў шы да яго цёп-
лую гіс то рыю пра кож на га з чле наў 
сям'і, а так са ма най больш важ ныя 
ўспа мі ны. Удзель ні кі са праў ды твор-
ча па ды шлі да пра цэ су пад рых тоў-
кі — на прык лад, сям'я Іга ра Ка зе кі 
ра зы гра ла на сцэ не тэ атр це няў, а 
стар шы лей тэ нант Лю та рэ віч ра зам 
з жон кай на пі саў са праўд ную п'е су.

У дру гім кон кур се кож ная сям'я 
з вя лі кай лю боўю і го на рам рас ка-
за ла аб род ных мяс ці нах. І тут не 
абы шло ся без ві дэа за малё вак, на 
якіх гле да чы і жу ры змаг лі ўба чыць 
га ра ды ўдзель ні каў, так са ма ў гэ-
тым раў ндзе фі на ліс ты рас ка за лі 
ле ген ды, спя ва лі і тан ца ва лі.

У трэ цім кон кур се сем'і па ка за лі 
ся бе па-свой му — Лю та рэ ві чы іг ра-
лі на му зыч ных ін стру мен тах, Ка-
ва ле ві чы пры свя ці лі вы ступ лен не 
спор ту, а Са за нчу кі — тан цу.

АДКУЛЬ 
ПЕРАМОЖЦЫ?

Жу ры ацэнь ва ла не толь кі фор-
му і спо саб па да чы ін фар ма цыі, але 
і паў на ту рас крыц ця тэ мы, твор чыя 
здоль нас ці му жа і жон кі, умен не 
пад нес ці ма тэ ры ял. Акра мя та го, 
звяр та лі ўва гу і на ўдзел кож на га 
з сям'і пры пад рых тоў цы вы ступ-
лен ня, а так са ма на са цы яль ную 
знач насць твор чых ну ма роў.

Пе ра мож цам кон кур су «Сям'я — 
крыш таль гра мад ства» ста ла сям'я 
стар ша га лей тэ нан та Цеп ля ко ва з 
Па ста ваў. Дру гое мес ца за ня ла па ра 
Лю та рэ ві чаў з Ба ры са ва, а трэ цяе 
да ста ла ся сям'і Са за нчу коў з Мін ска. 
Усе фі на ліс ты атры ма лі ад ар га ні за-
та раў, які мі вы сту пі лі Мі ніс тэр ства 
аба ро ны Бе ла ру сі і Цэнт раль ны 
ка мі тэт гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо-
ла дзі», па мят ныя дып ло мы, а пе ра-
мож цы — каш тоў ныя па да рун кі.

Матэрыялы падрыхтаваў 

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. 

Фо та Ган ны ЗАНКАВІЧ



За ключ ны этап што га до ва га кон кур су «Сям'я — крыш таль гра-

мад ства» ад быў ся ў Цэнт раль ным до ме афі цэ раў. Мэ тай яго 

пра вя дзен ня ар га ні за та ры на зы ва юць фар мі ра ван не ў ма ла дых 

ва ен на слу жа чых якас цяў, якія сён ня не аб ход ны для раз віц ця і 

ўма ца ван ня ся мей ных ад но сін, гра ма дзян скай ад каз нас ці, пра-

па ган ды зда ро ва га ла ду жыц ця, а так са ма ра зу мен ня чле на мі 

сем' яў важ нас ці за дач, якія вы кон ва юць вай скоў цы. 

І пад му рак, і ду жы тыл
Най леп шую ма ла дую 

сям'ю го да Уз бро е ных Сіл 
вы бра лі ў Мін ску
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Ме на ві та та кая коль касць лю дзей бу дзе на кі ра ва на 

ў шэ ра гі ай чын ных вай ско вых пад раз дзя лен няў, па-

ве да міў на чаль нік га лоў на га ар га ні за цый на-ма бі лі за-

цый на га ўпраў лен ня, на мес нік на чаль ні ка Ге не раль-

на га шта ба Уз бро е ных Сіл Аляк сандр ШКІ РЭН КА.


