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На па лі го не «Асі по віц кі» дня мі бы ло 
не па на двор'і го ра ча. І гэ та ня гле-
дзя чы на тое, што лю та ва лі «Ура га-
ны» і «Смер чы»...

Рэ ак тыў ныя сіс тэ мы зал па ва га агню, 
гаў бі цы «Мста-Б», а так са ма ін шае ўзбра-
ен не — уся го ка ля 120 адзі нак ва ен най і 
спе цы яль най тэх ні кі — бы лі за дзей ні ча-
ны пад час ка манд на-штаб но га ву чэн ня 
з ра кет ны мі вой ска мі і ар ты ле ры яй. Ба-
я вое май стэр ства больш як 500 ва ен-
на слу жа чых аса біс та аца ніў на чаль нік 
ра кет ных вой скаў і ар ты ле рыі — на-
чаль нік упраў лен ня ра кет ных войск 
і ар ты ле рыі Ге не раль на га шта ба Уз-
бро е ных Сіл ге не рал-ма ёр Ге надзь 
КАЗ ЛОЎ СКІ.

Рэз ка па ру ша ю чы ці шы ню, сна ра ды 
пры го жа вы піс ва лі тра ек то рыю агню. Але 
ма ла хто ве дае, што за гэ тай пры ваб най 
кар цін кай — што дзён ная ба я вая ву чо ба 
ра кет чы каў і ар ты ле рыс таў.

— Усе аг ня выя за да чы вы ка на ны на 
«доб ра» і «вы дат на», — ад зна чыў на-
чаль нік шта ба — на мес нік на чаль ні ка 

ра кет ных вой скаў і ар ты ле рыі Уз бро-
е ных Сіл пал коў нік Мі ха іл ЧЫ ГІ ЛЕЙ-
ЧЫК. — Сал да ты і сяр жан ты тэр мі но-
вай служ бы, ва ен на слу жа чыя ў рэ зер ве, 

афі цэ ры грун тоў на пад рых-
та ва ны. Доб рыя, глы бо кія 
ве ды, па ка за ныя шта ба мі 
час цей, а так са ма ўме лае 
кі ра ван не ра кет ны мі вой-
ска мі і ар ты ле ры яй да зво-
лі лі да біц ца та ко га вы со ка-
га вы ні ку.

Ка манд на-штаб ное ву-
чэн не ра кет ных вой скаў і 
ар ты ле рыі — вяр шы ня пад-
рых тоў кі ўся го ро ду вой-
скаў. Згод на з яго тэ май, 
ра кет чы кі і ар ты ле рыс ты 
ад пра цоў ва лі вы ка нан не ба я вых за дач 
як пры пра вя дзен ні спе цы яль ных, так і 
аба рон чых дзе ян няў.

— Ка лі за да ча вы ка на на, ка ман дзір 
ад чу вае го нар за свой экі паж, — пры-
зна ец ца ка ман дзір ба я вой ма шы ны 
«Ура ган» гвар дыі ма лод шы сяр жант Кі-
рыл Го луб. Ня гле дзя чы на тое, што ў 
вой ску юнак уся го толь кі пя ты ме сяц, 
во пыт ба я вых пус каў у яго ўжо ёсць. Па 
аду ка цыі Кі рыл — ін жы нер-бу даў нік, але 
да спа до бы яму прый шла ся і вай ско вая 
спе цы яль насць. Не вы пад ко ва пас ля 
за кан чэн ня тэр мі но вай служ бы юнак 

пла нуе за стац ца ў ар міі. Стаць афі цэ-
рам — ця пер яго ма ра.

Удас ка наль ва лі сваё май стэр ства пад-
час ву чэн ня і тыя, хто пра хо дзіць служ бу 
ў рэ зер ве. Для Мі ха і ла Ас кер кі і Дзміт рыя 
Гра мы кі гэ та ўжо трэ ція, за ключ ныя, збо ры. 
Хлоп цы на ват су му юць, што хут ка раз ві та-
юц ца з ар мі яй. Мі ха іл, у цы віль ным жыц ці 
на стаў нік фі зіч най куль ту ры, лі чыць, што 
ва ен ная на ву ка ка рыс ная лю бо му муж-
чы ну, і не важ на, но сіць ён па го ны ці не. 
«Да аба ро ны сва ёй Ра дзі мы па ві нен быць 
га то вы кож ны», — па га джа ец ца з ім Дзміт-
рый і ка жа, што ім вель мі па шан ца ва ла з 
ка ман дзі рам, які на ву чыў іх кі ра ваць та кой 
вы со ка тэх на ла гіч най збро яй.

— Усе гра ма дзя не, якія за вяр ша юць 
служ бу ў рэ зер ве ў на шым вай ско вым 
злу чэн ні, атры ма лі ва ен на-ўлі ко вую 

спе цы яль насць ар ты ле рыс та, — га во-
рыць на мес нік ка ман дзі ра 51-й гвар-
дзей скай ар ты ле рый скай бры га ды 
гвар дыі пад пал коў нік Сяр гей АЛЯК-
САНД РАЎ. — Ня гле дзя чы на ка рот кі пе-
ры яд на ву чан ня, яны ста лі са праўд ны мі 
ар ты ле рыс та мі. Ця пер, у ад па вед нас ці 
са сва ёй па са дай, мо гуць без праб лем 
спра віц ца з па стаў ле ны мі за да ча мі. Ар-
ты ле рыя — зброя ка лек тыў ная, та му, ка лі 
кож ны бу дзе доб ра сум лен на вы кон ваць 
свае аба вяз кі, доб ры вы нік атры ма ец ца 
ва ўся го ка лек ты ву.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kаnуutа@zvіаzdа.bуФо
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«БА ГІ ВАЙ НЫ» НА НО СЯЦЬ УДАР
Ра кет чы кі і ар ты ле рыс ты вы тры ма лі іс пыт на пра фе сі я на лізм

Пра фе сія ва да ла за заўж ды 
бы ла над звы чай скла да най 
і не бяс печ най. Са пёр, як вя-
до ма, уво гу ле па мы ля ец ца 
толь кі раз. А што ад чу ва юць 
ва да ла зы-са пё ры, ка лі спус-
ка юц ца пад ва ду, каб пад няць 
не бяс печ ныя бо еп ры па сы, ка-
рэс пан дэн ты «Звяз ды» да ве-
да лі ся з пер шых вус наў.

У бе ла рус кай ар міі гэ тых спе цы-
я ліс таў на зы ва юць штуч ны мі кад-
ра мі. Каб па зна ё міц ца з ад ным з 
іх, да вя ло ся ехаць у Ма гі лёў — на 
ба зе 188-й ін жы нер най бры га ды 
як раз пра хо дзі лі ву чэн ні ва да ла-
заў.

На пір се шмат люд на. Ад ны толь-
кі апус ка юц ца ў во зе ра Ся рэд няе, 
якое з'яў ля ец ца рэ чы шчам ра кі 
Дуб ра вен кі, ін шыя ўжо вы хо дзяць 
з ва ды. Яў ген Во ра наў пры кмет-
на вы лу ча ец ца ся род ка лег-ва да-
ла заў. Кант ра лю ю чы спус кі сва іх 
ма лод шых та ва ры шаў, з ве дан нем 
спра вы ён па праў ляе ва да лаз ны 
рыш ту нак, дае ўста ноў ку на вы-
ка нан не за да чы: рас пі ла ваць спа-
чат ку дрэ ва, а по тым ме тал. І ўсё 
гэ та — пад ва дой. Не ўза ба ве ва-
да лаз апус ціц ца ў во зе ра і сам: 
дзесь ці ж трэ ба ўдас ка наль ваць 
пра фе сій нае май стэр ства!

Яў ген Во ра наў слу жыць стар-
шым ін струк та рам-ва да ла зам у 
103-й па вет ра на-дэ сант най бры-
га дзе ў Ві цеб ску. Ён — на чаль нік 
раз вед ва да лаз на га ад дзя лен ня 
ін жы нер на-са пёр най ро ты. А гэ-
та зна чыць, што не прос та мо жа 
ажыц цяў ляць по шу ка выя ра бо ты 
пад ва дой, а і да ста ваць ад туль 
бо еп ры па сы, пра во дзіць як су ха-
пут нае, так і пад вод нае раз мі ні ра-
ван не. Але ў асноў ным «па да рун кі» 
Вя лі кай Ай чы най вай ны (а звы чай-
на зна хо дзяць ме на ві та іх) зні шча-
юць на су шы, на спе цы яль на пры-
зна ча ных для гэ та га па лі го нах.

— Пад ва дой усё ця жэй: і знай-
сці, і пад няць, і абяс шко дзіць, на ват 
пе ра соў вац ца, бо част ка сіл ідзе 
на са гра ван не, — рас каз вае ва да-
лаз-са пёр. — На шмат скла да ней 
вы зна чыць і сту пень не бяс пе кі: 
пад ва дой бо еп ры па сы за ржа ве лі, 
зна хо дзяц ца ва ўмо вах прак тыч на 
ну ля вой бач нас ці. Знай сці вы бу хо-

вае рэ чы ва да па ма га юць 
пад вод ныя мі на шу каль-
ні кі, але час та да во дзіц-
ца пра ца ваць прос та 
на воб ма цак. Па куль 
па ды ма еш бо еп ры па сы 
на зям лю, вя до ма ж, ры-
зы ку еш. Абяс шко дзіць іх 
пад ва дой — зна чыць на-
нес ці ўрон на ва коль на му 
ася род дзю.

Яў ген Во ра наў — ва-
да лаз з 11-га до вым ста-
жам. Ка лі ішоў у ар мію, 
на ват па ду маць не мог, 
што тут за ста нец ца, а 
тым больш атры мае пра-

фе сію, якую па лю біць на заўж ды. 
Ця пер ён, ва да лаз пер ша га кла-
са, на ву чае ва да лаз най і са пёр най 
спра вам бай цоў, якія пры хо дзяць у 
бры га ду пас ля «ву чэб кі».

Але ні хто не ад мя няў і вы ка-
нан не за дач. Яў ген — заў сё ды ў 
эпі цэнт ры над звы чай ных сі ту а цый. 
Ра зам з ка ле га мі вы цяг ваў з ра кі 
Сож авія цый ную бом бу ча соў Вя-
лі кай Ай чын най (не звы чай ную зна-
ход ку зра бі лі ў цэнт раль ным пар ку 
Го ме ля), абяс шкодж ваў фу гас ную 
бом бу ў Алек санд рыі, па пя рэдж ваў 
тра ге дыю ў Ор шы, ка лі пад мос там 
у Дняп ры ад не куль узя лі ся шэсць 
мі на мёт ных мін...

За га ды служ бы Яў ген Во ра наў 
абяс шко дзіў ка ля 10 ты сяч бо е-
пры па саў. Пра вёў пад ва дой амаль 
ты ся чу га дзін. Спус ка ец ца ту ды ў 
лю бое на двор'е. Не пе ра шко да 
для ва да ла заў і лёд. Але пры мі нус 

двац ца ці, як ка жуць спе цы я ліс ты, 
пад ва ду ўжо не пой дзеш — за-
мерз не рыш ту нак.

Да рэ чы, ра бо ту ва да ла заў ня-
даў на аб лег чыў но вы рыш ту нак. 
Ва жыць ён ця пер уся го 47 кі ла гра-
маў. Ра ней шы — амаль удвая ця-
жэй шы, але, як ка жуць ва да ла зы, 
пад ва дой гэ тая ва га не ад-
чу ва ец ца. Но вы рыш ту нак 
больш ма біль ны, а су час ныя 
тэх на ло гіі аб лег чы лі вя дзен-
не гу тар кі з ва да ла зам пад 
ва дой. Акра мя та го, мож на 
кант ра ля ваць, на якой глы-
бі ні ён зна хо дзіц ца, якія дзе-
ян ні ажыц цяў ляе.

Ва да лаз не пра цуе адзін. 
Заў сё ды ёсць спе цы я ліс ты, 
якія яго за бяс печ ва юць: 
да па ма га юць апра нуц ца, 
рас пра нуц ца. Па куль ва да-
лаз зна хо дзіц ца пад ва дой, 
нех та па ві нен тры маць з ім 
су вязь і ў лю бую хві лі ну пры 
ўзнік нен ні па за штат най сі-
ту а цыі кі нуц ца на да па мо гу. 
Гэ та фі зіч на пад рых та ва ныя 
лю дзі, бо пад ва дой мо жа 
зда рыц ца ўсё, што хо чаш.

— Не вя лі кі страх ёсць 
заў сё ды, — пры зна ец ца 
Яў ген Во ра наў. — Як па-
вя дуць ся бе тыя ці ін шыя 
бо еп ры па сы ў пэў най сі ту а-

цыі, асаб лі ва з улі кам ча су, які яны 
пра ля жа лі ў ва дзе, ні хто не ве дае. 
Але нех та ж па ві нен вы кон ваць 
гэ ту ра бо ту. Ды і якое жыц цё без 
ад рэ на лі ну?!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kаnуutа@zvіаzdа.bу
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Кі раў нік шко лы ва да ла заў, ка ман дзір раз вед ва да лаз на га ўзво-
да, ва да лаз-ін струк тар 188-й ін жы нер най бры га ды гвар дыі стар-
шы пра пар шчык Аляк сандр АН ЧУК:

— На ша шко ла — адзі ная на ву чаль ная ўста но ва ў кра і не па пад-
рых тоў цы ва да ла заў у ін та рэ сах Уз бро е ных Сіл. Тут ву чац ца сал да ты 
тэр мі но вай служ бы, па вы ша юць сваю ква лі фі ка цыю афі цэ ры, пра пар-
шчы кі, ня штат ныя ва да ла зы, якія ў бу ду чы ні змо гуць кі ра ваць ва да-
лаз ны мі ра бо та мі. Акра мя на ву чан ня, за ва да ла за мі 188-й ін жы нер най 
бры га ды за ма ца ва ны дзве воб лас ці па пад вод ным раз мі ні ра ван ні: Ма-
гі лёў ская і Го мель ская. У асноў ным да ста ём з-пад ва ды бо еп ры па сы 
ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны, якія пас ля зні шча ем.

Стар шы афі цэр шта ба ўпраў лен ня ін жы нер ных 
вой скаў Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл пад-
пал коў нік Сяр гей ДЗЯМ ЧЫ ШЫН:

— Каб стаць ва да ла зам, трэ ба прай сці вель мі 
жорст кі ад бор. Па тра ба ван ні да зда роўя яшчэ больш 
стро гія, чым у лёт чы каў. У лю дзей, якія пра цу юць пад 
ва дой, шмат спе цы фіч ных за хвор ван няў. Пе рад тым 
як пра хо дзіць мед ка мі сію, ча ла век ад праў ля ец ца ў 
ба ра ка ме ру. Там ства ра ец ца ад па вед ны ціск, і мы 
гля дзім, мо жа гэ ты ча ла век без шко ды для жыц ця 
зна хо дзіц ца пад ва дой ці не. Акра мя та го, ва да лаз 
па ві нен быць фі зіч на пад рых та ва ным. Ця га ві тасць — 
ад на з асноў ных якас цяў лю дзей гэ тай пра фе сіі. Ча-
ла век па ві нен быць і псі ха ла гіч на ўстой лі вым: ка лі ён 
па чы нае па ні ка ваць яшчэ на бе ра зе, у ва ду мы яго 
ўжо ні ко лі не пус цім — ва да па мы лак не да руе.

Уз бро е ным Сі лам — Уз бро е ным Сі лам —   ��
100 га доў100 га доў

Да 100-год дзя Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, 
якое бу дзе ад зна чац ца ў лю тым на ступ на га 
го да, га зе та «Звяз да» прэ зен туе но вую 
руб ры ку. На шы чы та чы па зна ё мяц ца 
з су час ны мі ге ро я мі бе ла рус кай ар міі, 
з ты мі, хто сва ёй што дзён най пра цай 
на дзей на за бяс печ вае мір і спа кой 
у на шай кра і не, для ка го аба ро на 
Ра дзі мы — больш чым пра фе сія. Зай ма ю чы 
роз ныя вай ско выя па са ды, лю дзі 
ў па го нах пра цяг ва юць ба я выя тра ды цыі 
сва іх ге ра іч ных продкаў, якія ад ста я лі 
на шу не за леж насць у га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, з го на рам вы ка на лі 
ін тэр на цы я наль ны аба вя зак у Аф га ні ста не, 
без за па вет на слу жы лі Ай чы не ў мір ны час...

ТЫ СЯ ЧЫ ГА ДЗІН 
ПАД ВА ДОЙ,
або Той, хто ры зы куе двой чы

Сям'я Аніс ка ві чаў 
з вёс кі Мі хал ка ві чы 
знай шла пры ста ні-
шча ў па сёл ку Усць-
Ко ен. Ад туль баць-
кі Ка зі мі ра з дня ў 
дзень вы праў ля лі ся 
на ле са па вал. Сам 
жа Ка зі мір, ста рэй-
шы з дзя цей, быў 
за ня ты на вы ваз цы 
на рых та ва най драў-
ні ны.

У па чат ку 1942-
га юна ка пры зва лі 
ў Чыр во ную Ар мію. 
Прай шоў пад рых тоў ку на кур сах 
ма лод ша га ка манд на га са ста ву і, 
атры маў шы зван не сяр жан та, быў 
на кі ра ва ны на Ка рэль скі фронт. 
Слу жыць вы па ла ў аэ ра сан ным 
ба таль ё не ма та ры за ва най пя хо-
ты, а дак лад ней на спе цы яль ных 
сан ях з авія цый ным ру ха ві ком, 
пры кры тых спе ра ду бро не плі той. 
Дзя ку ю чы доб рай ма неў ра нас ці і 
пра ход нас ці па ба ло ціс тай мяс цо-
вас ці, аэ ра са ні бы лі на дзей ны мі і 
не за мен нымі.

— Нам пры хо дзі ла ся зма гац ца 
з моц ным, доб ра экі пі ра ва ным пра-
ціў ні кам, у асноў ным з фі на мі, — 
ус па мі нае Ка зі мір Ля вонць е віч. — 
Бы ла па стаў ле на за да ча — лю бой 
ца ной, утрым лі ва ю чы ак тыў ную 
аба ро ну, не да ваць маг чы мас ці 
во ра гу пра ры вац ца ў на прам ку 
Ла даж ска га во зе ра, дзе пра ля-
га ла так зва ная да ро га жыц ця. І 
мы з гэ тай за да чай спраў ля лі ся, 
не ўсту па ю чы фін скім лыж ні кам у 
ма неў ра нас ці на сва іх аэ ра сан ях, 
асна шча ных авія ма то ра мі.

У та кіх умо вах фран та вая 
служ ба для на ша га зем ля ка пра-
цяг ва ла ся да вяс ны 1945 го да. 
За тым яго, як і мно гіх вай скоў-
цаў, хто меў пад рых тоў ку кі роў-
цы, зня лі з роз ных фран тоў для 
па трэб тан ка вых вой скаў, коль-
касць якіх па вя ліч ва ла ся пры 
пад рых тоў цы для вы ра шаль на-
га на ступ лен ня на бер лін скім 
на прам ку. Сяр жант Аніс ка віч у 
па ско ра ным рэ жы ме прай шоў 
ву чо бу ў Свярдлоўску. Тут жа, 
у цэнт ры Ура ла, быў на ла джа-
ны вы пуск зна ка мі тых Т-34, бая-
здоль насць якіх вы со ка ацэнь ва-
лі на ват пра ціў ні кі.

Спе цы яль ны во ін скі эша лон з 
мност вам тан каў на плат фор мах 
за трое су так пе ра адо леў шлях 
да пры фран та вой зо ны. Ужо не-
па срэд на пе рад лі ні яй фрон ту ба-
я выя ма шы ны са сва і мі экі па жа мі 
па кі ну лі са стаў і ру шы лі з ба я мі 
да ра кі Одэр. Фар сі ра ва лі вод ную 
пе ра шко ду, і ўжо 25 кра са ві ка на-
шы «трыц цаць чац вёр кі» вый шлі 

на ўскра і ну ста лі цы Гер ма ніі.
Рас па ча лі ся жорст кія баі на 

бер лін скіх ву лі цах. Тан кіс ты, якіх 
пад трым лі ва лі ма гут ныя са ма-
ход ныя ар ты ле рый скія ўста ноў кі 
СУ-100, дзей ні ча лі ў шчыль ным 
уза е ма дзе ян ні з пя хо тай. Гар мат-
ным аг нём руй на ва лі ба ры ка ды, 
пад аў ля лі ку ля мёт ныя гнёз ды і 
ва ро жыя гар ма ты з іх ба я вы мі 
раз лі ка мі. У та кіх эк стрэ маль ных 
умо вах, дзе на кож ным па ва ро-
це пад піль ноў ва ла смя рот ная 
не бяс пе ка, мно гае за ле жа ла ад 
ме ха ні ка-кі роў цы, яго жа лез най 
вы трым кі, здоль нас ці пры маць 
ім гнен ныя ра шэн ні.

Але ўсё ж ба я вая ма шы на, 
якой кі ра ваў тан кіст Аніс ка віч, 
двой чы бы ла пад бі та. Пер шы 
раз ад пра мо га па пад ан ня ку му-
ля тыў на га сна ра да, якім па гну ла 
гар ма ту. Дру гім ра зам — «фаў-
стам», свай го ро ду рэ ак тыў ным 
сна ра дам, пра бі ла ве жу, у вы ні ку 
за гі нуў ка ман дзір тан ка. Ме ха-
нік-кі роў ца Аніс ка віч уца леў, бо 
зна хо дзіў ся ў ніж нім ад се ку.

І вось ад гры ме лі апош нія зал-
пы, над рэйх ста гам за па лым неў 
чыр во ны сцяг Пе ра мо гі. Ка зі мір 
Ля вонць е віч дэ ма бі лі за ваў ся толь-
кі во сен ню 1946-га. Улад ка ваў ся 
ў ар цель бы та вых па слуг, на ба зе 
якой паз ней быў ство ра ны быт-
кам бі нат. Больш за 40 га доў ад-
пра ца ваў там ша фё рам, ска ля сіў 
Ла гой шчы ну ўздоўж і ўпо пе рак. 
За шмат га до вую са ма ад да ную 
пра цу на ні ве бы та во га аб слу гоў-
ван ня на сель ніц тва ўзна га ро джа-
ны ор дэ нам Пра цоў на га Чыр во-
на га Сця га, які кра су ец ца по бач з 
ба я вым ор дэ нам Сла вы ІІІ сту пе ні 
і ме да лём «За ад ва гу».

Лёс па да рыў жы ха ру пры лег-
лай да Ла гой ска вёс кі Цер ха ві чы 
ак тыў нае даў га лец це: у чэр ве ні 
ве тэ ран ад зна чыць сваё 96-год-
дзе. Ёсць у яго і пэў ны за пас тры-
ва лас ці, які ён збя рог на кру тых 
да ро гах жыц ця.

Вік тар НЕ СЦЯ РО ВІЧ, 
г. Ла гойск

�

Ка зі мір АНІС КА ВІЧ (спра ва) 
з ба я вым та ва ры шам. Бер лін, 1945 год.

Сал да ты Пе ра мо гіСал да ты Пе ра мо гі  ��

Ад Ка рэ ліі — 
да Бер лі на

Прай шоў у га ды Вя лі кай Ай чын най 
ве тэ ран з Ла гой шчы ны

Пад' ём у дэ сант ні каў у дзень скач коў з па-
ра шу там звы чай на ран ні. Перш чым зай сці 
на борт са ма лё та, трэ ба па спець па сне даць, 
пад рых та ваць аму ні цыю, атры маць зброю і 
па ра шут, прай сці ін струк таж... Ад ным сло вам, 
звы чай ны дзень ба я вой пад рых тоў кі сал да та, 
але гэ ты — 5 кра са ві ка 2017 го да — гвар дыі 
ра да вы 38-й асоб най гвар дзей скай дэ сант-
на-штур ма вой бры га ды Дзміт рый СТРА ЧУК 
за пом ніў лі та раль на па хві лі нах.

— У Ві цеб скім аэ ра пор це прай шлі пра вер ку па-
ра шу таў у «каз лах» (гэ та зна чыць на хі ле ны асноў ны 
па ра шут аба пі ра ец ца на на хі ле ны за па сны па ра-
шут), — пры гад вае дэ сант нік. — По тым на дзе лі па-
ра шу ты, па да гна лі пад ся бе пад вяс ную сіс тэ му. Нас 
яшчэ раз пра ве ры лі афі цэ ры па вет ра на-дэ сант най 
служ бы. Усё бы ло як звы чай на. Га лоў нае, і на строй 
доб ры, бо со ней ка свя ці ла, цёп ла. Не без лёг ка га 
хва ля ван ня, вя до ма.

Гэ ты ска чок для Дзміт рыя быў ужо сё мым па лі ку, 
з Іл-76 ажыц цяў ляў дэ сан та ван не ўжо трэ ці раз.

— Пры ля цеў транс парт ны са ма лёт, і на шая гру па 
з 30 па ра шу тыс таў пад ня ла ся на борт, — ус па мі нае 
па дзеі та го дня Дзі ма. — Жэ ня Жар скі ішоў на пе ра-
дзе праз ад на го дэ сант ні ка, у ма ім па то ку па пра вым 
ба ку. Уз ля це лі, вый шлі на ба я вы курс. Пра гу ча ла 
ка ман да: «Пад рых та вац ца!» Мы пад рых та ва лі ся і 
па ка ман дзе «пай шоў» на кі ра ва лі ся адзін за ад ным 
да вы ха ду...

І вось ён ад ліч вае сам са бе: «Пяць сот адзін, пяць-
сот два, пяць сот тры, коль цы...» За ша ляс це лі за 
спі най стро пы, пра цяг вае лі чыць: «Пяць сот ча ты ры, 
пяць сот пяць. Ку пал!» Ту за ну ла не над та моц на — 
ку пал рас крыў ся.

«За дзі раю ўверх га ла ву, ба чу, што мой па ра-
шут поў ны, пра цуе нар маль на, — пра цяг вае дэ-
сант нік. — Азір нуў ся па ба ках, упэў ніў ся, што па-
блі зу ня ма ін шых па ра шу тыс таў, раз вяр нуў ся па 
на прам ку вет ру і сы шоў ад во сі ру ху са ма лё та, каб 
не су тык нуц ца з ле вым па то кам. Упэў не ны, што ўсё 
зра біў пра віль на, стаў рых та вац ца да пры зям лен ня, 
але мой па ра шут рап там стаў то раз ва роч вац ца, то 
за ві саць, то пра валь вац ца ўніз. Я ўзяў ся за стро пы 
кі ра ван ня, пад няў га ла ву і ўба чыў, што па ку па ле 
май го па ра шу та нех та пра бя гае...»

Да зям лі за ста ва ла ся ня шмат: пры клад на 80—
100 мет раў. У вы ні ку рэз ка га па ры ву вет ру ад бы ло-

ся сы хо джан не па ра шу тыс таў у па вет ры. Сі ту а цыя, 
вель мі не бяс печ ная для двух дэ сант ні каў, па гор шы-
ла ся яшчэ тым, што ў Яў ге на Жар ска га ку пал па ра-
шу та па чаў гас нуць. Дзміт рыю Стра чу ку спат рэ бі ла ся 
ўся го не каль кі ім гнен няў, каб пры няць пра віль нае 
ра шэн не. Ён за фік са ваў ру ка мі згас лы ку пал та ва ры-
ша — і, як ака за ла ся, вы ра та ваў яму жыц цё.

— Ней кі час мы зні жа лі ся амаль по бач, по тым я 
ад чуў, што і мой ку пал гас не, але ў гэ ты час Яў ген 
ад крыў за па сны, — ус па мі нае Дзміт рый. — Ста ла 
ляг чэй, і мой ку пал зноў на поў ніў ся. Пас ля пры зям-
лен ня мя не яшчэ кры ху пра цяг ну ла па зям лі, па куль 
ку пал не згас.

...А тым ча сам ву чэн ні пра цяг ва лі ся. Дэ сант ні кі 
38-й дэ сант на-штур ма вой бры га ды на кі ра ва лі ся ва 
ўка за ны ра ён, за ха пі лі мост, аб ста ля ва лі па ля выя 
аба рон чыя па зі цыі і да ве ча ра ўтрым лі ва лі іх ад 
умоў на га пра ціў ні ка. Усе ву чэб на-ба я выя за да чы бы-
лі вы ка на ны. Вы вуч ку брэсц кіх гвар дзей цаў вы со ка 
аца ніў ка ман ду ю чы сі ла мі спе цы яль ных апе ра-
цый Уз бро е ных Сіл ге не рал-ма ёр Ва дзім ДЗЕ-
НІ СЕН КА, ад зна чыў шы іх зла джа ныя і пра віль ныя 
дзе ян ні ў па вет ры і на зям лі.

Алег ГРА БЕН НІ КАЎ

�

Дзміт рый СТРА ЧУК не лі чыць ся бе ге ро ем. 
У па доб най сі ту а цыі, на яго дум ку, так па сту піў бы 

кож ны дэ сант нік.

Гвар дзей цыГвар дзей цы  ��

Дзень, што за пом ніц ца 
на ўсё жыц цё

Як май стэр ства і кем лі васць да па маг лі па пя рэ дзіць тра ге дыю
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2017 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101  -  -

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 4 119 2 209

5 Средства в банках 1104 5 259 5 279

6 Ценные бумаги 1105 5 124 5 279

7 Кредиты клиентам 1106 49 67

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 1 812 1 812

11
Имущество, предназначенное для 
продажи

1110  -  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 272 279

14 ИТОГО активы 11 16 635 14 925

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201  -  -

17 Средства банков 1202 7 365 7 493

18 Средства клиентов 1203  2  2

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  -  -

20
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207  7 33

23 ВСЕГО обязательства 120 7 374 7 528

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 4 671 4 671

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 4 958 4 958

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 1 482 1 482

29 Накопленная прибыль 1215 (1 850) (3 714)

30 ВСЕГО собственный капитал 121 9 261 7 397

31
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 16 635 14 925

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

на 1 апреля 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2017 01.04.2016

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 195 621

2 Процентные расходы 2012  - 10

3 Чистые процентные доходы 201 195 611

4 Комиссионные доходы 2021  -  4

5 Комиссионные расходы 2022  3  5

6 Чистые комиссионные доходы 202 (3) (1)

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами

204  -  -

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 

205 (131) 924

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (2 046) 2 817

12 Прочие доходы 208  - 234

13 Операционные расходы 209 243 539

14 Прочие расходы 210  -  -

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 1 864 (1 588)

16
Расход (доход) по налогу на 
прибыль

212  -  -

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 864 (1 588)

Председатель
Ликвидационной комиссии С.А. Тимошек

Главный бухгалтер М.В. Хорова

Дата подписания: 6 апреля 2017 года УНП 807000227

Страш ную вест ку пра па ча так вай ны з фа шысц кай Гер ма ні яй 
Ка зі мір Аніс ка віч па чуў, зна хо дзя чы ся да лё ка ад ра дзі мы, — 
у Рэс пуб лі цы Ко мі. Сю ды, у паў ноч ны край, яго баць коў як 
«спец пе ра ся лен цаў» пры му со ва вы вез лі ра зам з ча тыр ма 
дзець мі ў 1935 го дзе. Гэ та быў тра гіч ны час для са май пра-
ца ві тай і ад нос на ня бед най част кі ся лян ства, якую вы сы ла лі 
ў ад да ле ныя, не аб жы тыя мяс ці ны.


