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За не каль кі кі ла мет раў ад па-

сёл ка Ула Бе шан ко віц ка га ра-

ё на Ві цеб скай воб лас ці на вы со кім 

бе ра зе За ход няй Дзві ны ка ля вёс кі 

Уз рэч ча ўзве дзе ны ме ма ры яль ны 

комп лекс. Тут ка ля пад нож жа брац-

кай ма гі лы ўзвыш аец ца ве ліч ная, 

амаль шас ці мет ро вая фі гу ра во і на 

са схі ле най га ла вой і ўста ноў ле на 

13 пліт з ім ёна мі 210 па ха ва ных бай-

цоў роз ных во ін скіх зван няў, на цы-

я наль нас цяў і ўзрос таў. У лі ку тых, 

хто знай шоў свой апош ні пры ту лак 

на ві цеб скай зям лі, — во сем Ге ро яў 

Са вец ка га Са ю за, уда сто е ных гэ та-

га вы со ка га зван ня па смя рот на за 

фар сі ра ван не ра кі, за хоп, утры ман не 

і па шы рэн не плац дар ма на ле вым 

бе ра зе За ход няй Дзві ны. Тут жа, у 

брац кай ма гі ле, спа чы вае прах Ге роя 

Са вец ка га Са ю за гвар дыі яф рэй та-

ра Джу ма ша Аса на лі е ва. Над піс на 

ме ма ры яль най дош цы пом ні ка га-

во рыць: «У гэ тым ра ё не 24 чэр ве ня 

1944 года во і ны 6-й гвар дзей скай 

ар міі 1-га Пры бал тый ска га фрон ту 

фар сі ра ва лі За ход нюю Дзві ну, за ха-

піў шы плац дарм на ле вым бе ра зе». 

У на шы дні ка ля гэ та га па мят на га 

мес ца заў сё ды спа кой на: мяс цо-

вым жы ха рам і за меж ным ту рыс там 

ад кры ва ец ца пры го жая і шы ро кая 

па на ра ма рач ной вод най роў ня дзі, 

зме ша на га ле су, не вя лі ка га на се ле-

на га пунк та на су праць лег лым бе-

ра зе. А 74 га ды та му на ва коль ная 

аб ста ноў ка бы ла зу сім ін шай: тут на 

бе ра гах ра кі зям ля ска ла на ла ся ад 

бес пе ра пын ных вы бу хаў, аглу шаль-

на гры ме лі раз ры вы сна ра даў і мін, 

а ку ля мёт на-аў та мат ныя чэр гі, якія 

бес пе ра пын на рэ за лі па вет ра, і стрэ-

лы він то вак за глу ша лі дак лад ныя ка-

ман ды ка ман дзі раў па фар сі ра ван ні 

аса бо вым скла дам паў на вод най і імк-

лі вай За ход няй Дзві ны.

Ле там 1944 го да, удзель ні ча ю чы 

ў Ві цеб ска-Ар шан скай на сту паль най 

апе ра цыі, 6-я гвар дзей ская ар мія 1-га 

Пры бал тый ска га фрон ту па він на бы-

ла пра рваць аба ро ну са пер ні ка на 

фрон це 18 км у агуль ным на прам ку 

на Чаш ні кі, Ле пель, Бе шан ко ві чы і 

за бяс пе чыць увод у пра рыў 1-га тан-

ка ва га кор пу са ў на прам ку на Бе шан-

ко ві чы. З гэ тай мэ тай Ва ен ны са вет 

ар міі ад даў пад на ча ле ным злу чэн ням 

і час цям ба я вое рас па ра джэн не: імк-

лі ва пра сле ду ю чы пра ціў ні ка, з хо ду 

фар сі ра ваць За ход нюю Дзві ну. Гіт-

ле раў скае ка ман да ван не ра зу ме-

ла, што стра та ру бя жа на За ход няй 

Дзві не па гра жае сур' ёз ны мі на ступ-

ства мі, та му пра ціў нік біў ся за кож ны 

метр, не шка ду ю чы сіл і срод каў, каб 

утры маць яго. Фа шыс ты кі да лі ў бой 

усе на яў ныя рэ зер вы, толь кі б стры-

маць на ступ лен не са вец кіх вой скаў і 

па спець аб ста ля ваць ру бя жы на За-

ход няй Дзві не.

Пер шай на ва ро жы бе раг вы са дзі-

ла ся гру па смель ча коў на ча ле з афі-

цэ ра мі Вяр біц кім, Кат ля ром і Аляк-

санд ра вым. Ад важ ныя ку ля мёт чы кі 

на са ма роб ных плы тах удач на пе ра-

пра ві лі свае стан ко выя ку ля мё ты і пад 

аг нём пра ціў ні ка ўплаў пе ра пра ві лі ся 

це раз За ход нюю Дзві ну. Ку ля мёт чы кі 

да па маг лі бай цам ад біць контр ата ку 

фа шыс таў і пры крыць аг нём пе ра-

пра ву га лоў ных сіл ба таль ё на.

Ся род пер шых чыр во на ар мей цаў, 

якія пе ра пра ві лі ся ка ля вёс кі Ла бей кі 

Бе шан ко віц ка га ра ё на на бе раг, за-

ня ты фа шыс та мі, быў і ку ля мёт чык 

199-га гвар дзей ска га страл ко ва га 

пал ка 67-й гвар дзей скай страл ко вай 

ды ві зіі гвар дыі яф рэй тар Джу маш 

Аса на лі еў. У фон дах Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны за хоў ва ец ца ко-

пія ўзна га род на га ліс та ад важ на га 

сы на кір гіз ска га на ро да, пад рых та-

ва на га ка ман дзі рам пал ка гвар дыі 

пад пал коў ні кам Дзег ця ро вым. Вось 

яго змест: «У на сту паль ным баі па 

фар сі ра ван ні За ход няй Дзві ны ў ра-

ё не на се ле на га пунк та Ла бей кі 24 

чэр ве ня 1944 го да яф рэй тар Аса на-

лі еў, за мя ніў шы вы быў ша га са строю 

стар ша га сяр жан та Ма ке е ва, пер шы 

пе ра пра віў свой ку ля мёт на ва ро жы 

бе раг. За ня ўшы аг ня вую па зі цыю на 

пра вым флан гу ба таль ё на, на са мым 

ад каз ным участ ку аба ро ны, стой ка 

ад бі ваў са сва ім раз лі кам ата кі пра-

ціў ні ка. Вы бу хам мі ны вы во дзіц ца са 

строю ўвесь раз лік стан ко ва га ку ля-

мё та, таварыш Аса на ліў за ста ец ца 

адзін са стан ко вым ку ля мё там, ма-

лой коль кас цю па тро наў і не каль кі мі 

гра на та мі. І вось Аса на лі еў пры мае 

ня роў ны бой з пра ціў ні кам. Пад пус-

ціў шы на бліз кую ад лег ласць контр-

ата ку ю чых нем цаў, Аса на лі еў аг нём 

з ку ля мё та рас стрэль вае іх ва ўпор. 

Гіт ле раў цы, кі нуў шы на по лі бою да 

20 за бі тых, ад сту па юць. Але на зы-

хо дзе бо еп ры па сы. Уба чыў шы гэ та, 

гіт ле раў цы імк нуц ца жы вым узяць 

ге роя-ку ля мёт чы ка, Аса на лі еў гра на-

та мі зні шчае яшчэ не каль кі фры цаў, 

але ко ла ва кол ге роя ўсё зву жа ец ца 

і сціс ка ец ца. «Рус, зда вай ся!» — за-

раў лі нем цы, але ад важ ны во ін-кір-

гіз, узяў шы ў ру кі апош нюю гра на ту, 

вы ры вае з яе каль цо і са сло ва мі 

«Гвар дыя не зда ец ца!» уз ры вае ся-

бе ра зам з не каль кі мі гіт ле раў ца мі». 

Ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-

ве та СССР ад 22 лі пе ня 1944 го да за 

муж насць, ад ва гу і ге ра ізм, пра яў ле-

ныя ў ба раць бе з ня мец ка-фа шысц-

кі мі за хоп ні ка мі, гвар дыі яф рэй та ру 

Джу ма шу Аса на лі е ву па смя рот на 

пры свое на зван не Ге роя Са вец ка га 

Са ю за.

... Джу маш на ра дзіў ся 10 мая 

1923 го да ў ся ле Атуз-Уул Ак-Суй-

ска га ра ё на Ісык-Куль скай воб лас-

ці Кыр гыз ста на ў ся лян скай сям'і. 

З'яў лен не доў га ча ка на га пер шын ца 

для ўжо не ма ла дых баць коў ста ла 

са праўд ным шчас цем, па да рун кам 

лё су. Джу маш з ма лых га доў па лю-

біў пры ро ду, го ры, з за да валь нен-

нем ха дзіў з баць кам Аса на лы на 

па ля ван не, хут ка на ву чыў ся трап на 

стра ляць, не зда гад ва ю чы ся, што 

гэ тыя снай пер скія на вы кі яму вель-

мі спат рэ бяц ца ўжо ў не да лё кай 

бу ду чы ні...

Пас ля за кан чэн ня ся рэд няй шко-

лы юнак пра ца ваў у кал га се ча ба-

ном. Ка лі па ча ла ся Вя лі кая Ай чын ная 

вай на, ён, на стой лі ва ўпрош ва ю чы 

ва ен ка ма, да бі ваў ся та го, каб даб-

ра воль цам пай сці на фронт, але з 

пры чы ны не пры зыў но га ўзрос ту яму 

ў гэ тай прось бе ад мо ві лі. На рэш це ў 

1942 го дзе Пржэ валь скім ра ён ным 

ва ен ным ка мі са ры я там Джу маш быў 

пры зва ны ў ра ды Чыр во най Ар міі. 

Пра вод зя чы яго ў вой ска, баць ка даў 

на каз: «Бі без лі тас ці фа шыс таў, сын, 

не шка дуй гэ тых во ра гаў. Ні ко лі не 

за бы вай, коль кі лю дзей за гі ну ла ад іх 

рук. Ве ру, ка лі прый дзец ца за стац ца 

на по лі бою ад на му, бу дзеш зма гац ца 

да кан ца, не зда сі ся і не зня сла віш 

наш па ва жа ны род». Не мог за быць 

Джу маш і кра наль на га раз ві тан ня з 

ма ці, якая пра во дзі ла яго ад род на га 

ся ла да рай цэнт ра. «Я вяр ну ся, ма-

ма! — абя цаў адзі ны сын у сям'і. — 

Аба вяз ко ва вяр ну ся з пе ра мо гай!»

У за па сным пал ку, ку ды пры быў 

Джу маш, ма ла дое па паў нен не на-

стой лі ва і па ско ра ным тэр мі нам на ву-

ча ла ся азам ва ен най на ву кі. Вяс ко вая 

за гар тоў ка, пры род ны спрыт, кем лі-

васць, вы нос лі васць, на вы кі трап на-

га па ляў ні ча га да па маг лі Джу ма шу 

па спя хо ва асво іць курс ма ла до га 

бай ца: ён стаў ку ля мёт чы кам, атры-

маў зван не яф рэй та ра. Лі пень скай 

ра ні цай 1943 го да ў га ра чай біт ве пад 

Кур скам ку ля мёт чык Аса на лі еў пры-

няў ба я вое хры шчэн не. У пер шым 

баі быў па ра не ны, на шчас це, аско-

лач нае ра нен не ака за ла ся лёг кім. 

Пад ля чыў шы ся ў па ля вым шпі та лі, 

сал дат зноў вяр нуў ся ў род ную часць, 

у якой у скла дзе 6-й гвар дзей скай 

ар міі ўдзель ні чаў у вы зва лен ні Бел га-

ра да і Хар ка ва, раз гро ме не вель скай 

гру поў кі пра ціў ні ка, а з ле та 1944 го-

да — у Бе ла рус кай стра тэ гіч най на-

сту паль най апе ра цыі «Баг ра ці ён».

У Бе ла ру сі па мя та юць ад важ на га 

кыр гыз стан ца і свя та ша ну юць яго 

па мяць. У 1976 го дзе ў Мін ску ад ну з 

но вых ву ліц (з за вул кам) на зва лі яго 

імем, а на до ме ўста ля ва лі ме ма ры-

яль ную дош ку. 1 лі пе ня 2005 го да ў 

Мін ску на скры жа ван ні ву ліц Аса на лі-

е ва і Асі по віц кай быў ад кры ты пом нік 

ге рою, уста ля ва ны па іні цы я ты ве па-

соль ства Кыр гыз ста на ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь і ад мі ніст ра цыі Каст рыч-

ніц ка га ра ё на ста лі цы. У сал дац кай 

пі лот цы за стыў у брон зе во ін-вы зва-

лі цель, бы лы ча бан, яко му споў ніў ся 

ў 1944-м уся го 21 год. Імя слаў на га 

сы на Кыр гыз ста на за ла ты мі лі та ра мі 

вы бі та ў За ле Пе ра мо гі Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. У ся ле Атуз-Уул 

Ак-Суй ска га ра ё на ка ля бу дын ка ся-

рэд няй шко лы ўста ля ва ны бюст Джу-

ма ша, імя яго но сіць шко ла і ад на з 

ву ліц гэ та га ся ла. У школь ным му зеі 

вя лі кая част ка экс па зі цыі так са ма 

пры све ча на бы ло му вуч ню-ге рою.

Мі ка лай ШАЎ ЧЭН КА



Ура чыс тыя про ва ды 

ва ен на аба вя за ных, пры зва ных з 

за па су для ўдзе лу ў на ву чаль ным 

пра ве рач ным збо ры, ад бы лі ся 

ў 72-м аб' яд на ным на ву чаль ным 

цэнт ры ў Пе чах. Амаль ме сяц 

у ву чэн нях пры ма лі ўдзел ка ля 

дзвюх ты сяч жы ха роў Мін ска і 

Мін скай воб лас ці. Ся род іх бы лі 

прад стаў ні кі са мых роз ных 

уз рос та вых ка тэ го рый — ад 

25 да 50 га доў. Упер шы ню за 

чвэрць стагоддзя на ву чэн ні 

бы ло пры зва на ка ля 50 жан чын, 

якія вы кон ва лі за да чы, звя за ныя 

з ме ды цын скай да па мо гай, 

сфар мі ра ва лі асоб ны ме ды цын скі 

атрад.

ДА ВЫ КА НАН НЯ ЗА ДАЧ 
ГА ТО ВЫЯ

Пад час цы ры мо ніі мі ністр аба ро ны 

Бе ла ру сі Анд рэй РАЎ КОЎ пад вёў вы ні кі 

ву чо бы і ўзна га ро дзіў тых, хто вы зна-

чы лі ся. Пра вер ка пра во дзі ла ся рап тоў-

на, та му ў боль шас ці пры зыў ні коў бы лі 

лі ча ныя га дзі ны для та го, каб прый сці 

ў ва ен ка мат і ад пра віц ца да мес ца пра-

вя дзен ня збо раў для кам плек та ван ня 

37-й асоб най ме ха ні за ва най бры га ды.

На пра ця гу ме ся ца аса бо вы склад 

37-й бры га ды зай маў ся адзі ноч най 

пад рых тоў кай, удзель ні чаў у ка манд на-

штаб ным, а за тым так тыч ным ву чэн нях 

з ме ха ні за ва ным ба таль ё нам. У хо дзе 

ву чэн няў бы ло за дзей ні ча на больш за 

400 адзі нак тэх ні кі.

ВУ ЧЭН НІ Ў АСО БАХ
Ка пі та ну за па су, на чаль ні ку фі нан-

са вай служ бы асоб на га ба таль ё на ма-

тэ ры яль на га за бес пя чэн ня Анд рэю 

ШАЎ ЦО ВУ ў дзень зваль нен ня ў за пас 

споў ні ла ся 50 га доў. Акра мя та го, пад-

час удзе лу ў ву чэб на-пра ве рач ным збо-

ры яму пры сво і лі зван не ка пі та на. Як 

ён пры знаў ся, за ме сяц яму прый шло ся 

доб ра па па цець — умо вы ву чэн няў бы лі 

мак сі маль на на блі жа ная да ба я вых.

«Ча ла век хут ка пры вы кае да сал дац-

кіх умоў. Так са ма вель мі да па ма га ла 

тое, што мы ста ра лі ся пад трым лі ваць 

адзін ад на го пад час ву чэн няў. Ка лі мер-

ка ваць па ма іх кур санц кіх га дах, а я бы-

лы кад ра вы ва ен ны, служ ба бы ла вель мі 

па доб най. Два тыд ні мы жы лі ў ка зар ме, 

ад наў ля лі ве ды, а да лей — прак ты ка», — 

рас ка заў Анд рэй Шаў цоў. Уба чыць свай-

го сы на пас ля ме сяч най служ бы ў Пе-

чы пры еха лі яго баць кі. Ка жуць, што, 

вя до ма, су ма ва лі, але яшчэ і ха це ла ся 

ўба чыць сы на ў фор ме. На іх дум ку, пра-

во дзіць та кія збо ры сён ня важ на, бо яны 

да па ма га юць ус пом ніць на вы кі, якія не-

аб ход ны для аба ро ны сва ёй кра і ны.

На ву чэб на-пра ве рач ныя збо ры іш лі 

на ват цэ лы мі сем' я мі. Мак сім КА ДЗЕ БА 

ле тась вяр нуў ся са служ бы, якую пра-

хо дзіў у па гра ніч ных вой сках у Брэс це. 

Ка лі да ве даў ся, што яго жон цы прый шла 

па вест ка на ву чэн ні, вы ра шыў пай сці з 

ёй доб ра ах вот ні кам. Пе ра жы ваў за яе, 

бо яна ўпер шы ню тра пі ла ў вой ска. Ён 

быў у ро це су вя зі, а яна — у асоб ным 

ме ды цын скім атра дзе. Праў да, ба чы лі ся 

ня час та. Свят ла на КА ДЗЕ БА рас ка за-

ла, што ця пер у яе з'я ві ла ся ра зу мен не, 

што та кое сал дац кія буд ні. «Бы ло ня-

прос та. За гэ ты час у асоб ным ме ды-

цын скім атра дзе мы жы лі па сал дац кай 

дыс цып лі не і рас па рад ку дня. Па леп шы лі 

свае ве ды ў ака зан ні ме ды цын скай да па-

мо гі», — рас ка за ла Свят ла на Ка дзе ба.

А пад пал коў нік за па су Анд рэй 

БЯ ЛОЎ змог па ба чыц ца са сва ім сы-

нам Ільём, які за раз пра хо дзіць служ бу 

ў 5-й асоб най бры га дзе спе цы яль на га 

пры зна чэн ня і пе ра ехаў у Пе чы ву чыц ца 

на ка ман дзі ра ка манд на-штаб ной ма-

шы ны. Анд рэй Бя лоў з 1986 го да над зеў 

па го ны су во раў ца, пас ля гэ та га па сту піў 

у Ра зан скае па вет ра на-дэ сант нае ву чы-

лі шча і з тых ча соў слу жыў у па вет ра на-

дэ сант ных вой сках і сі лах спе цы яль ных 

апе ра цый. Два га ды та му пай шоў на 

пен сію і вось за раз зноў быў у страі. 

На яго дум ку, збо ры прай шлі вы ключ на 

доб ра. Яго сын пад час ву чэн няў за бяс-

печ ваў пра жы ван не, рых та ваў ка зар мы. 

«Мы змаг лі па слу жыць ра зам. Пас ля 

та го як яны з'е ха лі ў по ле, па ар ты ку лах 

у га зе тах я зра зу меў, што ме сяц у іх быў 

«га ра чы», — да даў Ілья БЯ ЛОЎ.

Анд рэй Бя лоў па цвер дзіў, што дзя-

ку ю чы ін тэн сіў най пра цы ве ды і ўмен ні 

ў га ла ве ад на ві лі ся ма мен таль на. «На 

збо рах ад пра цоў ва юц ца кан крэт ныя ме-

ра пры ем ствы: ма бі лі за цыя, пад рых тоў-

ка, прак тыч ныя дзе ян ні. Мы ўвесь час 

бы лі за ня тыя», — за ўва жыў ён.

Як вы нік, па за кан чэн ні збо ру, на ўра-

чыс тым ме ра пры ем стве ў Пе чах, мі ністр 

аба ро ны Анд рэй Раў коў ад зна чыў, што 

сіс тэ ма кам плек та ван ня і на ву чан ня 

спра ца ва ла вы дат на. Ён па дзя ка ваў усім 

удзель ні кам збо раў за поў ную ад да чу ў 

вы ка нан ні па стаў ле ных за дач.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Афі цэ раў 
за па су 

пры за вуць 
на служ бу

Ка ля 100 афі цэ раў за-

па су пры за вуць сё ле та 

на служ бу ва Уз бро е-

ныя Сі лы кра і ны. Са вет 

Мі ніст раў да 1 лю та га 

2019 го да па ві нен прад-

ста віць Прэ зі дэн ту ін-

фар ма цыю аб вы ні ках 

пры зы ву.

Сё ле та на ва ен ную 

служ бу ва Уз бро е ныя Сі лы 

бу дуць пры зы ваць муж чын 

ва ўзрос це да 27 га доў з 

лі ку афі цэ раў за па су, якія 

не прай шлі тэр мі но вую ва-

ен ную служ бу. Мі ніс тэр ству 

аба ро ны, у ад па вед нас ці з 
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«Аб пры зы ве афі цэ раў за-

па су на ва ен ную служ бу», 

да ру ча на за бяс пе чыць пры-

зна чэн не пры зва ных гра ма-

дзян на вай ско выя па са ды, 

якія ад па вя да юць іх ва ен на-

ўлі ко вым спе цы яль нас цям.

Плюс во сем па зі цый
41-е мес ца за ня ла Бе ла русь ся род са мых ма гут ных ар мій све ту

Ня даў на ана лі тыч ная кам па нія Global Fіrepower скла ла рэй тынг 

най мац ней шых ар мій на пла не це. Уз бро е ныя Сі лы Бе ла ру сі раз-

мяс ці лі ся ў ім на 41-м мес цы. Ці ка ва, што за год пры рост склаў 

аж но во сем па зі цый.

Су се дзі Бе ла ру сі па рэй тын гу — Ру мы нія і Пе ру (40-е і 42-е 

мес цы ад па вед на). Топ-3 скла да юць ЗША, Ра сія і Кі тай. Рэй тынг 

фар мі ру ец ца, грун ту ю чы ся на 55 па каз чы ках. Уся го ў ім удзель ні-

ча юць 136 дзяр жаў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

КІ ТАЙ СКІ ВЕК ТАР
Бе ла русь і Кі тай ма юць тры ва лы во пыт су пра цоў ніц тва ў ва ен-

на-тэх ніч най сфе ры. Ён да ты чыц ца шмат лі кіх яе га лін. На прык лад, 

больш за 270 ва ен на слу жа чых з Пад ня бес най ужо атры ма лі дып ло-

мы Ва ен най ака дэ міі Бе ла ру сі, а ў Кі таі 77 на шых вай скоў цаў прай-

шлі бяс плат нае на ву чан не. Двух ба ко выя су вя зі пра ду гледж ва юць 

ста сун кі і ў га лі не су час на га ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні кі.

Ме на ві та та му Бе ла русь ста ла ад ной з кра ін, якую на ве даў член 

Дзяр жаў на га са ве та Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі, мі ністр аба ро-

ны КНР ге не рал-пал коў нік Вэй Фэн хэ пад час свай го пер ша га афі-

цый на га ві зі ту на гэ тай па са дзе. Ён су стрэў ся з мі ніст рам аба ро ны 

Бе ла ру сі ге не рал-лей тэ нан там Анд рэ ем Раў ко вым.

За 26 га доў з ча су ўста наў лен ня дып ла ма тыч ных ад но сін па-

між на шы мі кра і на мі да сяг ну ты знач ныя пос пе хі. Бе ла русь і Кі тай 

здо ле лі вы бу да ваць ад но сі ны да вер на га, ўсе ба ко ва га стра тэ гіч-

на га парт нёр ства і ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва, — за зна чыў 

Анд рэй Раў коў.

Вай ско вае ж су пра цоў ніц тва ад бы ва ец ца дзя ку ю чы ад па вед най 

да мо ве, якая бы ла пад пі са на амаль восем га доў та му. За апош-

нія шэсць га доў КНР на ве да ла восем, а Бе ла русь — 13 ва ен ных 

дэ ле га цый вы со ка га ўзроў ню. Так са ма пра вод зяц ца су мес ныя 

трэ ні роў кі пад раз дзя лен няў сіл спе цы яль ных апе ра цый Уз бро е ных 

Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь і па вет ра на-дэ сант ных вой скаў Кі тая. А ле-

тась у каст рыч ні ку бы ло пад пі са на па гад нен не, згод на з якім Кі тай 

ака жа на шай кра і не бяз вы плат ную ва ен ную да па мо гу на су му 4,5 

міль ё на до ла раў. Пра цуе і ад мыс ло вы бе ла рус ка-кі тай скі ка мі тэт 

па ста сун ках у га лі не ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні кі.

Ся род пра ек таў, якія рэа лі зу юц ца за раз, — рас пра цоў ка та-

па гра фіч на га стэ рэа ска піч на га комп лек су вы со кай дак лад нас ці. 

Ён мо жа ўжы ва цца ў кас міч ных апа ра тах. Так са ма пра ек ту ец ца 

пра грам ны комп лекс элект рон най аба ро ны для сіс тэм пад трым кі 

пры няц ця ра шэн ня.

Але са мы вя до мы вы нік су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін — рэ ак-

тыў ная сіс тэ ма зал па ва га агню «Па ла нэз-М», якая мае да лё касць 

да 300 кі ла мет раў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПамяцьПамяць  

Тан кі на «Лі ніі Ста лі на»
«Тан ка вы бія тлон — 2018» сён ня прой дзе ў гіс то ры ка-куль-

тур ным комп лек се «Лі нія Ста лі на». Спа бор ніц кае шоу ад-

бу дзец ца пры пад трым цы Мі ніс тэр ства аба ро ны Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь. Гэ тым ра зам пла ну ец ца па шы рыць фар мат 

спа бор ніц тваў. Так са ма на вед валь ні кам бу дзе пра па на ва на 

больш за баў і кон кур саў.

Ме ра пры ем ства па чы на ец ца а 11-й га дзі не ад крыц цём эк скур-

сій ных і ін тэр ак тыў нах зон для на вед валь ні каў, а так са ма за пра цуе 

вы ста ва тэх ні кі і ўзбра ен ня. Бу дуць пра ца ваць па пу ляр ныя зо ны 

за баў гіс то ры ка-куль тур на га комп лек су «Шко ла ар ты ле рыс та», 

спа бор ніц кая пля цоў ка. Гос ці змо гуць паў дзель ні чаць у гіс та рыч-

най вік та ры не. Тан ка вы бія тлон пач нец ца ў 14.20. Дзе цям да шас ці 

га доў уключ на бі лет не па трэб ны. Дзі ця чы бі лет маг чы ма на быць 

да 18 га доў.

Упер шы ню тан ка вы бія тлон на «Лі ніі Ста лі на» прай шоў у каст-

рыч ні ку 2016 го да. Та ды па гля дзець на зма ган ні ча ты рох ка ман даў 

бе ла рус кай ар міі прый шло не каль кі ты сяч гле да чоў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

10 мая спаў ня ец ца 95 га доў з дня на ра джэн ня 

Ге роя Са вец ка га Са ю за Джу ма ша Аса на лі е ва, 

які пра сла віў ся ў ба ях за вы зва лен не Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

ПРАЙ ШЛІ 
ПРАЗ САЛ ДАЦ КІЯ БУД НІ

Святлана 
і Мак сім КА ДЗЕ БЫ.

Пра вер ка Уз бро е ных Сіл пра во дзі ла ся 

Дзяр жаў ным сак ра та ры я там Са ве та Бяс пе-

кі ў ад па вед нас ці з да ру чэн нем Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ад па вед нае рас па-

ра джэн не на вы ка нан не прак тыч ных ме-

ра пры ем стваў бы ло ўру ча на мі ніст ру аба-

ро ны ге не рал-лей тэ нан ту Анд рэю Раў ко ву 

12 са ка ві ка.

Пра вер ка ме ла комп лекс ны ха рак тар, ста-

ві ла ся мэ та аха піць най больш важ ныя пы тан ні 

ба я вой га тоў нас ці і паў ся дзён най дзей нас ці бе-

ла рус кай ар міі. Праз яе прай шлі пад раз дзя лен ні 

раз на стай ных ро даў і ві да вой скаў. Гэ та раз вед-

ка, ра кет ныя вой скі і ар ты ле рыя, ме ха ні за ва-

ныя, зе ніт ныя ра кет ныя вой скі і авія цыя. Ся род 

ін ша га, пра во дзі лі ся ву чэн ні з ба я вой страль бой. 

З ар се на лаў, баз і скла доў Мі ніс тэр ства аба ро ны 

па стаў ля ла ся ўзбра ен не, вай ско вая і спе цы яль-

ная тэх ні ка.

Вель мі знач ная ўва га ўдзя ля ла ся сіс тэ ме ад-

ма бі лі за ван ня вой скаў, у тым лі ку га тоў насць 

сфар мі ра ваць асоб ную ме ха ні за ва ную бры га ду 

і яе здоль насць вы кон ваць пры зна ча ныя за да чы. 

З пер шых жа дзён па ча ло ся пра вя дзен не кант-

ро лю за ста нам тэх ні кі і ўзбра ен ня. Для больш 

дбай най пра вер кі бы лі пры цяг ну ты спе цы я ліс ты 

прад пры ем стваў Дзяр жаў на га ва ен на-пра мыс ло-

ва га ка мі тэ та. Пад кант роль па тра пі лі скла да нае 

ра дыё элект рон нае аб ста ля ван не, сіс тэ мы, вуз лы 

і агрэ га ты ўзбра ен ня. У Мі ніс тэр стве аба ро ны 

па ве да мі лі, што ў цэ лым ка ля 10 % тэх ні кі, якая 

за хоў ва ец ца ў ар се на лах і ба зах, прай шло праз 

тэс ці ра ван не. Узо ры ўзбра ен ня бы лі пры зна ны 

спе цы я ліс та мі тэх ніч на спраў ны мі і га то вы мі вы-

кон ваць за да чы па пры зна чэн ні.

Асаб лі вую ўва гу ўдзя ля лі ацэн цы маг чы мас-

цяў сіл і срод каў ВПС і вой скаў ППА па пры крыц ці 

ад мі ніст ра цый на-пра мыс ло вых ра ё наў і пра ду хі-

лен ні ак таў па вет ра на га тэ ра рыз му. Дзя жур ныя 

сі лы па про ці па вет ра най аба ро не бы лі пра ве ра-

ныя па лё та мі кант роль ных цэ ляў, ацэ не ны дзе-

ян ні ор га наў кі ра ван ня па па вет ра ных па ру шаль-

ні ках дзяр жаў ных гра ніц, су дах-па ру шаль ні ках 

па рад ку вы ка ры стан ня па вет ра най пра сто ры. 

У якас ці кант роль ных цэ ляў да пра вер кі пры-

цяг ва лі ся ля таль ныя апа ра ты, яны дзей ні ча лі на 

роз ных вы шы нях — ад ся рэд ніх да гра ніч на ма-

лых. Да пра вер кі пры цяг ва лі ся раз лі кі зе ніт ных 

ра кет ных і ра дыё тэх ніч ных вой скаў, а так са ма 

экі па жы па вет ра ных суд наў авія цый ных час цей 

ВПС і вой скаў ППА. Яны здзейс ні лі мар шы ў 

пры зна ча ныя ра ё ны і ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны 

за сту пі лі на ба я вое дзя жур ства. Ра дыё ла ка цый-

нае по ле бы ло ўзмоц не на дзе ян ня мі ру хо мых 

ма ла вы шын ных ра дыё ла ка цый ных груп ра дыё-

тэх ніч ных вой скаў. Авія цыя вы кон ва ла за да чы 

па раз мер ка ван ні част кі сіл і срод каў.

А што ад бы ва ла ся ў на зем ных вой сках? Ме ха-

ні за ва ны ба таль ён са скла ду 11-й асоб най гвар-

дзей скай ме ха ні за ва най бры га ды ад пра ца ваў 

за да чы па бла ка ван ні і зні шчэн ні ка ло ны бра ня-

тэх ні кі ўмоў на га пра ціў ні ка ў ра ё не Ваў ка выс ка, 

прай шоў шы пе рад тым 20-кі ла мет ро вы марш. 

Про ці па вет ра нае і зні шчаль на-авія цый нае пры-

крыц цё дзе ян няў вой скаў ажыц цяў ля лі ба я выя 

раз лі кі зе ніт ных ра кет ных пад раз дзя лен няў і экі-

па жы авія цыі. У не ба пад ня лі ся ву чэб на-ба я выя 

са ма лё ты Як-130, зні шчаль ні кі МіГ-29, вер та лё ты 

Мі-8МТВ-5 і Мі-24.

Прай шло і так тыч нае ву чэн не з авія цы яй і зе-

ніт ны мі ра кет ны мі вой ска мі. Яго фі на лам ста ла 

прак тыч нае бом ба кі дан не і ба я выя пус кі зе ніт ных 

кі ру е мых ра кет на па лі го нах Ру жа ны і Да ма на ва. 

На апош нім з іх вой скі ВПС і ППА ад пра ца ва лі 

вя дзен не про ці па вет ра на га бою.

У Ба ры саў скім гар ні зо не пас ля пра вер кі ін-

спек та ра мі ва ен най аў та ма біль най ін спек цыі 

спраў нас ці тэх ніч ных срод каў ка ло ны, аў та ма-

біль най і гу се ніч най тэх ні кі, 31 са ка ві ка пад раз-

дзя лен ні злу чэн ня здзейс ні лі марш у пры зна-

ча ны ра ён на 227-ы агуль на вай ско вы па лі гон 

«Ба ры саў скі». У мар шы ўдзель ні ча ла больш за 

300 адзі нак узбра ен ня, ва ен най і спе цы яль най 

тэх ні кі. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» асвят ля лі та ды 

пад рых тоў ку да мар шу. Пад час пе ра хо ду ва дзі-

це лі атры ма лі прак ты ку кі ра ван ня ў скла да ных 

умо вах на двор'я. А пас ля пры быц ця на па лі гон 

ва ен на аба вя за ныя ад пра цоў ва лі шмат пы тан няў. 

Ся род іх — ар га ні за цыя ахо вы, ін жы нер на га і ты-

ла во га за бес пя чэн ня, тэх ніч нае аб слу гоў ван не 

ўзбра ен ня, ва ен най і спе цы яль най тэх ні кі, вы-

вер ка пры цэль ных пры ста са ван няў і пры стрэл ка 

ўзбра ен ня ба я вых ма шын. Ка манд на-штаб ное 

ву чэн не з бры га дай пад кі раў ніц твам 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 па ча ло ся 7 кра са ві ка.

А 13 кра са ві ка пры зва ныя з за па су ва ен на аба-

вя за ныя, якія пра хо дзі лі збо ры ў 37-й гвар дзей-

скай асоб най бры га дзе, ад пра ві лі ся да до му.

— Пад час комп лекс най пра вер кі Уз бро е ных 

Сіл бы ла пра ве ра на сіс тэ ма ад ма бі лі за ван ня, — 

за зна чыў мі ністр аба ро ны Анд рэй Раў коў. — 

У рам ках гэ та га бы ла сфар мі ра ва на 37-я гвар-

дзей ская асоб ная ме ха ні за ва ная бры га да. Вы ў 

вель мі ка рот кія тэр мі ны ад на ві лі на вы кі і ве ды, 

якія атры ма лі ў роз ных струк ту рах. І ме на ві та 

та му год на вы ка на лі па стаў ле ную пе рад ва мі за-

да чу. Бры га да бы ла пры зна на бая здоль най.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



Па дзеяПа дзея  
Мі ністр аба ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ узнагароджвае 
аднаго з удзельнікаў навучальнага праверачнага збору.
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Бры га да пры зна на бая здоль най

ГВАР ДЫЯ НЕ ЗДА ЕЦ ЦА!
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