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ГРО ШЫ 
ПА ВІН НЫ 
ДА ВАЦЬ ВЫ НІК

«На ша ар мія з'яў ля ец ца 

ад ным з асноў ных ін стру-

мен таў дзяр жа вы па за-

бес пя чэн ні ва ен най бяс пе-

кі. Яна па він на эфек тыў на 

рэага ваць на су час ныя вы-

клі кі і па гро зы. І гэ та най-

важ ней шае па тра ба ван-

не», — ска заў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар ад зна-

чыў, што ў за бес пя чэн не і 

пе ра ўзбра ен не ар міі дзяр-

жа ва ўклад вае іс тот ныя 

срод кі, а вой ска ўкам плек-

тоў ва ец ца су час ны мі ві да мі 

ба я вой тэх ні кі, экі пі роў кай і 

срод ка мі кі ра ван ня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад крэс ліў, што Бе ла русь 

не збі ра ец ца ўцяг вац ца ў 

гон ку ўзбра ен няў, а тым 

больш дар ма «браз гаць 

збро яй», ад нак ва ен на-па-

лі тыч нае ста но ві шча, якое 

склад ва ец ца, не да зва ляе 

ў ця пе раш ні час вы бу доў-

ваць ін шыя пра пор цыі фі-

нан са ван ня дзяр жаў ных 

вы дат каў, та му і на да лей 

на на шу бяс пе ку вы дат коў-

ваць бу дуць столь кі, коль кі 

трэ ба. «Кар міць трэ ба сва іх 

сал дат», — да даў ён.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 

укла дзе ныя гро шы па він ны 

да ваць рэ аль ны рост ба я вых 

маг чы мас цяў Уз бро е ных Сіл 

і па вы шаць аба ра на здоль-

насць на шай дзяр жа вы. 

«Не да пу шчаль на, каб да-

ра гая зброя вы ка рыс тоў ва-

ла ся не ў поў ную сі лу, а тым 

больш пры хо дзі ла ў не пры-

дат насць з-за не пра фе сі я на-

ліз му асоб ных ка ман дзі раў. 

Вось гэ та аб са лют на не да-

пу шчаль на», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.

Сён ня за да ча ста іць не 

прос та за ха ваць ці па вя лі-

чыць ва ен ны па тэн цы ял на-

шай ар міі, але і ра цы я наль-

на яго вы ка рыс тоў ваць — і 

га вор ка ідзе не толь кі пра 

ва ен ныя вы дат кі. Ад ны-

мі з клю ча вых эле мен таў 

бая здоль нас ці з'яў ля юц ца 

га тоў насць да ад ма бі лі за-

ван ня і на ву чан не вой скаў, 

асаб лі ва афі цэ раў.

«На огул, без сал да та, 

афі цэ ра, ге не ра ла ні я кая 

зброя, ні я кая ар мія не да-

па мо жа, — ска заў бе ла рус-

кі лі дар. — Лю бой збро яй 

і ін шым, што зна хо дзіц ца 

на ўзбра ен ні ў ар міі, трэ ба 

ўмець ка рыс тац ца — ак сі ё-

ма не толь кі для ва ен ных, 

але і для ўсіх».

Ме на ві та на гэ тыя ас пек-

ты Прэ зі дэнт за па тра ба ваў 

звяр нуць ува гу пры пра вер-

цы Уз бро е ных Сіл.

ПА РУ ШЭН НІ 
ЗА СТА ЮЦ ЦА, 
АЛЕ СКА РА ЧА ЮЦ ЦА

«Мне да ла жы лі аб вы ні-

ках гэ тай пра вер кі. Вы кры та 

мност ва роз ных не да хо паў. 

І амаль усе яны — аб са лют-

на суб' ек тыў на га ха рак та-

ру, — кан ста та ваў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Га вор ка ідзе 

пра фар ма лізм, бяз лад-

насць і ба наль ную не ар га-

ні за ва насць, што для нас 

вель мі не пры маль на і не да-

пу шчаль на. Мы не на столь-

кі ба га тыя, каб такім чы нам 

нес ці служ бу ва Уз бро е ных 

Сі лах і рас па ра джац ца той 

ма ё мас цю, якую ма ем».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад крэс ліў: усе лю дзі ў па-

го нах, асаб лі ва ка ман дзі ры, 

па він ны быць узо рам пры-

стой нас ці і доб ра сум лен на га 

вы ка нан ня служ бо вых аба-

вяз каў. Гэ та да ты чыц ца як 

пры мя нен ня да ру ча ных пад-

раз дзя лен няў і ўзбра ен няў, 

так і вы ха ван ня пад на ча ле-

ных, бо ме на ві та афі цэр ска-

му кор пу су да ве ра ны лё сы 

ма ла дых лю дзей, з якіх яны 

за ка рот кі час па він ны пад-

рых та ваць са праўд ных бай-

цоў, аба рон цаў Ай чы ны.

«Мною так са ма бы ло да-

ру ча на вы ву чыць пы тан ні 

ідэа ла гіч най ра бо ты ў су вя зі 

з тым, што яна не па срэд ным 

чы нам уплы вае і на вай ско-

вую дыс цып лі ну, — да даў 

бе ла рус кі лі дар. —Дак лад-

ва юць, што ў вой ску за хоў-

ва ец ца ўстой лі вая тэн дэн-

цыя да ска ра чэн ня коль кас ці 

пра ва па ру шэн няў, але яны 

ёсць».

Ад нос на ста біль ны стан 

спраў па ка руп цый ных пра-

явах. Ска ра ча ец ца коль-

касць зла чын стваў, звя за-

ных з гі бел лю аса бо ва га 

скла ду пры вы ка нан ні служ-

бо вых аба вяз каў.

«У той жа час у 2017 го-

дзе за фік са ва ны знач ны 

рост коль кас ці фак таў не-

ста тут ных уза е ма ад но сі наў. 

Я ха цеў бы, каб мне да ла-

жы лі, з чым гэ та звя за на, — 

за па тра ба ваў кі раў нік дзяр-

жа вы. — Гэ та што, са праў ды 

та кі ўсплёск бяз лад дзя па 

так зва най «ня ўстаў шчы-

не» або служ бо выя асо бы 

Мі на ба ро ны і ін шых кам пе-

тэнт ных ор га наў па вы сі лі па-

тра ба валь насць і на рэш це 

па ча лі ўсё гэ та ўліч ваць?»

Па коль кі на на ра дзе пры-

сут ні ча ла ўсё вы шэй шае кі-

раў ніц тва на шай ар міі, у за-

вяр шэн ні Прэ зі дэнт асоб на 

звяр нуў ся да пры сут ных і 

да даў, што рас слаб ляц ца 

нель га. «Спра ва не ў тым, 

што толь кі маё па тра ба ван-

не та кое жорст кае ў ад но сі-

нах да вас. Вы ве да е це, што 

рас слаб ляц ца нам нель га. 

Та му што па доб нае рас-

слаб лен не пе ра тва ра ец ца 

ў га ла ва цяп ства, без ад каз-

насць, а яно по тым до ра га 

абы хо дзіц ца дзяр жа ве і на-

ро ду», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

ЯКІЯ Ж ВЫ НІ КІ?
Дзяр жаў ны сак ра тар Са-

ве та Бяс пе кі Бе ла ру сі Ста ні-

слаў Зась паз ней рас ка заў 

жур на ліс там, што пра вер ка 

за кра ну ла ты ся чы вай скоў-

цаў і сот ні адзі нак тэх ні кі. Ён 

ад зна чыў, што пра вя ра лі ся 

ме на ві та тыя ак ту аль ныя 

пы тан ні, якія па тра бу юць 

асаб лі вай ува гі ў су час ных 

умо вах, мно гія — упер шы-

ню.

«Пер шае — ба я вая га тоў-

насць дзя жур ных пад раз дзя-

лен няў сіл не ад клад на га рэ-

ага ван ня. Гэ та но вы кам па-

нент, лі та раль на ў 2016 го-

дзе ўве дзе ны ва Узброеныя 

сілы. Гэ та пад раз дзя лен не, 

якое мае вы со кі ўзро вень 

га тоў нас ці і аба вя за на праз 

на ват не га дзі ны, а хві лі ны 

пас ля сіг на лу вый сці для вы-

ра шэн ня лю бых ба я вых за-

дач, — расказаў Ста ні слаў 

Зась. — Мы пра ве ры лі та кія 

пад раз дзя лен ні па поў ным 

цык ле (на не зна ё май мяс-

цо вас ці і на рэ аль ных аб'-

ек тах). Уво гу ле, з за да ча мі 

спра ві лі ся».

Дру гое — гэ та раз вед ка. 

Асаб лі вая ўва га звяр та ла ся 

на сіс тэ му ба я во га дзя жур-

ства ў гэ тай га лі не, пад рых-

тоў ку спе цы я ліс таў, а так-

са ма на якасць «пра дук ту», 

які атрым лі ва ец ца ў вы ні ку 

дзя жур ства, яго да лей шае 

вы ка ры стан не.

Па коль кі па вет ра ная пра-

сто ра на шай кра і ны па він на 

быць на дзей на пры кры та ў 

лю бым ста но ві шчы, у кож-

ную пра вер ку Уз бро е ных 

Сіл уклю ча юц ца пы тан ні 

пра вер кі супрацьпаветранай 

абароны (СПА). «Уся го бы ло 

вы ка ры ста на 14 кант роль-

ных цэ ляў, яны за пус ка лі ся 

з роз ных на прам каў на роз-

ных вы шы нях, як пра ві ла, 

ніз кіх, рап тоў на для сіс тэ мы 

СПА, — ад зна чыў ён. — Ні 

ад на з гэ тых кант роль ных 

цэ ляў не за ста ла ся без уз-

дзе ян ня. Гэ та зна чыць, у цэ-

лым сіс тэ ма пра цуе і спра-

ві ла ся з за да ча мі. Так, ёсць 

не да хо пы і не да пра цоў кі 

ў асоб ных пад раз дзя лен-

нях — і сён ня іш ла пра гэ та 

раз мо ва».

Так са ма шля хам фар-

мі ра ван ня ме ха ні за ва най 

бры га ды пра вя ра ла ся сіс-

тэ ма ад ма бі лі за ван ня Уз-

бро е ных Сіл. «Прак тыч на 

з ну ля бы ло сфар мі ра ва на 

злу чэн не, пры зва ныя з за-

па су ка ля дзвюх ты сяч ча ла-

век, пра ве дзе ны ўвесь цыкл 

фар мі ра ван ня гэ тай бры га-

ды і яе ба я во га зладж ван-

ня, — рас казаў Ста ні слаў 

Зась. — У да лей шым з мэ-

тай пра вер кі бы лі пра ве дзе-

ны роз ныя ву чэн ні».

Так, упер шы ню быў раз-

гор ну ты ме ды цын скі атрад, 

ацэ не ная сіс тэ ма ме ды цын-

ска га за бес пя чэн ня ў ба я-

вых умо вах. Па сло вах дзяр-

жаў на га сак ра та ра Са ве та 

Бяс пе кі, праб ле ма ёсць, і 

на спе ла не аб ход насць пе ра-

гля даць гэ тую сіс тэ му. Не аб-

ход на аба пі рац ца на гус тую 

раз ві тую сет ку па лі клі нік і 

баль ніц, а не раз горт ваць 

дзесь ці да дат ко ва шпі та лі.

Га во ра чы пра ўсплёск ў 

2017 го дзе вы яў ле ных не-

ста тут ных уза е ма ад но сін і 

звя за ных з гэ тым зла чын-

стваў, дзяр жаў ны сак ра тар 

Са ве та бяс пе кі пад крэс ліў, 

што гэ та больш вы ні кі пра-

цы пра ва ахоў ных ор га наў, 

якія ак ты ві за ва лі ся па да ру-

чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы і 

вы ва роч ва лі ўсё на вы ва рат 

ва Уз бро е ных Сі лах; а так са-

ма вы ні кі ра бо ты са мо га Мі-

ніс тэр ства аба ро ны па ўсёй 

вер ты ка лі. «Гэ та ра бо та бу-

дзе пра цяг вац ца. Вя до ма, 

не ста тут ныя ад но сі ны ў ар-

міі ёсць, яны пры сут ні ча юць. 

І ка заць, што мы ця пер ужо 

ўсё зра бі лі для та го, каб іх 

не бы ло, не да во дзіц ца. Гэ та 

пра ца не ад на го дня і на ват 

не ад на го го да. Трэ ба над 

гэ тым пра ца ваць сіс тэм на 

і комп лекс на. І та кая пра ца 

бу дзе пра цяг ну тая», — да-

даў ён.

КАД РА ВЫЯ 
ПЫ ТАН НІ

На на ра дзе не ка то рых яе 

ўдзель ні каў пры зна чы лі на 

но выя во ін скія па са ды:

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 

Уз бро е ных Сіл Аляк сандр 

ВОЛЬ ФА ВІЧ быў пры зна ча-

ны на па са ду пер ша га на мес-

ні ка на чаль ні ка Ге не раль на га 

шта ба Уз бро е ных Сіл.

На мес нік ка ман ду ю ча га 

вой ска мі За ход ня га апе ра-

тыў на га ка ман да ван ня Уз-

бро е ных Сіл Анд рэй ЖУК — 

на па са ду 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 Уз бро е ных Сіл.

На чаль нік ін фар ма цый-

на-ана лі тыч на га ўпраў лен-

ня Ге не раль на га шта ба 

Уз бро е ных Сіл Ігар ДЗЕ-

МІ ДЗЕН КА — на па са ду 

на мес ні ка ка ман ду ю ча га 

вой ска мі За ход ня га апе-

ра тыў на га ка ман да ван ня 

Узбро е ных Сіл.

Пер шы на мес нік 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 — на чаль-

нік упраў лен ня ма раль на-

псі ха ла гіч на га за бес пя чэн-

ня га лоў на га ўпраў лен ня 

ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс-

тэр ства аба ро ны Ле а нід 

КА СІН СКІ — на па са ду па-

моч ні ка мі ніст ра аба ро ны 

па ідэа ла гіч най ра бо це ва 

Уз бро е ных Сі лах — 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.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

У РЭ ЖЫ МЕ АН ЛАЙН
Тра ды цый на ў су бо ту ў Мін гар вы кан ка ме і абл-

вы кан ка мах прой дуць пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі. 

2 чэрве ня з 9.00 да 12.00 на су вя зі бу дуць:

на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма Алег Іва-

на віч ВЯ ЛІЧ КА (80162213121);

Кі раў нік спраў Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ (80212222222);

кі раў нік спраў Го мель ска га абл вы кан ка ма Але на Ула-

дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ (80232331237);

на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Але на 

Аляк санд раў на БУ БЕН ЧЫК (80152735644);

кі раў нік спраў Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ры гор Аляк-

санд ра віч ВА РО НІН (80222501869);

кі раў нік спраў Мінск ага абл вы кан ка ма Ула дзі мір Аляк-

санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ (80175004160);

на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма Ігар Вік та-

ра віч ЮР КЕ ВІЧ (80172224444).

З на го дыЗ на го ды  

Га лоў нае — сям'я
Сён ня — Між на род ны дзень аба ро ны дзя цей, і, 

акра мя та го, па чы на ю чы з 2012 го да — яшчэ і Су-

свет ны дзень баць коў. У чым за клю ча ец ца аба ро на 

на шых дзя цей? Ця пер гэ та не прос та ства рэн не 

бяс печ ных умоў для іх і кло пат пра зда роўе — не аб-

ход на так са ма даць ім маг чы масць мець шчас лі вае 

дзя цін ства.

Аба вяз ко вая ўмо ва для шчас ця — маг чы масць жыць у 

сям'і.  Апош нім ча сам у на шай кра і не ўдзя ля ец ца асаб лі-

вая ўва га ся мей ным фор мам улад ка ван ня дзя цей, якія за-

ста лі ся без баць коў скай апе кі, а так са ма дзя цей-сі рот.

Так, па сло вах га лоў на га спе цы я ліс та ўпраў лен ня са-

цы яль най, вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі Але ны СІ МА КО ВАЙ, 82 % дзя цей-сі рот і дзя цей, 

якія за ста лі ся без апе кі баць коў (гэ та 15,7 ты ся чы), ця пер жы-

вуць у сем' ях. Для гэ та га ў Бе ла ру сі функ цы я нуе 283 дзі ця чыя 

да мы ся мей на га ты пу. І іх сет ка па ста ян на рас це.

Што да ты чыц ца зда роўя і дзі ця чай смя рот нас ці, то яна 

ў Бе ла ру сі ад на з са мых ніз кіх не толь кі ся род кра ін СНД, 

але і ў Еў ро пе і Аме ры цы. «Мы зай ма ем трэ цюю па зі цыю, 

на ты ся чу на ро джа ных дзя цей у нас па мі ра юць у ся рэд нім 

тры не маў ля ці. У той жа Аме ры цы — пры клад на 6—7 не-

маў лят», — ка жа га лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла ме ды-

цын скай да па мо гі ма ці і дзе цям Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Ва лян ці на ВАЎ ЧОК. 

Але Дзень аба ро ны дзя цей — яшчэ ад на пад ста ва на-

га даць нам, да рос лым, аб не аб ход нас ці бе раг чы дзя цей. 

На прык лад, за ча ты ры ме ся цы гэ та га го да ў Бе ла ру сі ўжо 

32 дзі ця ці за гі ну лі ад знеш ніх пры чын, і ад каз насць за гэ та 

ля жыць на да рос лых.

Свят ла на БУСЬ КО



ВЫ ДАТ КОЎ ВАЦЬ СТОЛЬ КІ, 
КОЛЬ КІ ТРЭ БА
На на ра дзе ў Па ла цы Не за леж нас ці 

аб мер ка ва лі вы ні кі пра вер кі Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі
На па чат ку на ра ды Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лука шэн ка на га даў, што праз срод кі 

ма са вай ін фар ма цыі гра мад ства ін фар ма ва лі 

аб тым, што ва Уз бро е ных Сі лах пра во дзіц ца 

чар го вая пра вер ка. Па доб ныя ме ра пры ем ствы 

па па тра ба ван ні кі раў ні ка дзяр жа вы ад бы ва юц ца 

рап тоў на, каб вы явіць са праўд ны стан тых 

ці ін шых пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца ў бе ла рус кім 

вой ску.


