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Ш
ТО ж пра вя ра ла ся на 

ву чэн нях, якія доў жы лі-

ся цэ лы ты дзень? Перш 

за ўсё, ува га звяр та ла ся на ўзро-

вень та го, як жа ор га ны кі ра ван ня 

і вай ско выя фар мі ра ван ні абу ча ны 

сва ім спе цы яль нас цям і на коль кі 

яны здоль ны кі ра ваць вы дзе ле ны-

мі сі ла мі і срод ка мі пад час вы ка-

нан ня па стаў ле ных пе рад імі за дач. 

Да 7500 ва ен на слу жа чых па каз ва лі 

свае ўмен ні і здоль нас ці. На па лі-

го нах гру ка та лі 260 адзі нак бра ня-

тан ка вай тэх ні кі. А ў не ба ўзня лі ся 

30 са ма лё таў і вер та лё таў.

Ву чэн не бы ло раз лі ча на на два 

эта пы.

На пер шым з іх мер ка ва ла ся 

ад пра ца ваць кі ра ван не пад на ча-

ле ны мі злу чэн ня мі і во ін скі мі час-

ця мі пры вы ка нан ні па стаў ле-

ных за дач, у тым лі ку — пад-

час ба раць бы з не за кон ны мі 

ўзбро е ны мі фар мі ра ван ня мі і 

ды вер сій ны мі гру па мі пра ціў-

ні ка. Для пры крыц ця важ ных 

ва ен ных і дзяр жаў ных аб' ек таў 

на рошч ва лі ся гру пі роў кі ВПС і 

вой скаў ППА. Яны ад на ча со-

ва вя лі па вет ра ную раз вед ку 

і спы ня лі да стаў ку гру заў для 

ды вер сій на-раз вед валь ных 

груп і не за кон ных уз бро е ных 

фар мі ра ван няў. Так, на па лі-

го не «Ру жан скі» вой скі, якія 

аба ра ня лі ру беж, атры ма лі ў 

да па мо гу авія цый ныя срод кі 

па ра жэн ня. А пад раз дзя лен-

ні сіл спе цы яль ных апе ра цый 

ад пра цоў ва лі ба раць бу з ды-

вер сій на-раз вед валь ны мі гру поў-

ка мі пра ціў ні ка.

У гэ ты ж час на Ба ры саў скім па-

лі го не ка ман дзі ры і іх пад на ча ле-

ныя ад пра цоў ва лі так ты ку вя дзен-

ня бою ў аба ро не. Умо вы ак тыў най 

фа зы ву чэн няў бы лі мак сі маль на 

на блі жа ны да ба я вых. Раз вед чы кі 

да ла жы лі аб тым, што да на шых 

па зі цый пад бі ра ец ца аэ ра ма біль ны 

дэ сант пра ціў ні ка. Пе рад не за кон-

ным уз бро е ным фар мі ра ван нем 

ста іць за да ча: вы біць на шых мо та-

страл коў з зай ма е мых імі па зі цый 

і ава ло даць тэ ры то ры яй. Але дзе 

там — за гу ча лі стрэ лы зе ніт на-ра-

кет ных комп лек саў.

Цэ лі ў не бе зні шча ны. Баі пра-

цяг ва юц ца ўжо на зям лі. Зай ма ю-

чы па зі цыю для аба ро ны, агры за-

юц ца аг нём тан кі. Аб ста ноў ка ды-

на міч ная і змя ня ец ца вель мі хут ка, 

ледзь не кож ную хві лі ну. У та кіх 

умо вах ка ман дзі ры пад раз дзя лен-

няў ад точ ва юць май стэр ства зла-

джа най ра бо ты. Тут па тра бу юц ца 

не стан дарт ныя па ды хо ды, каб вы-

ра шыць ву чэб на-ба я выя за да чы. 

А для гэ та га, у сваю чар гу, трэ ба 

вель мі скру пу лёз на ве даць уз бра-

ен не і вай ско вую тэх ні ку. А яшчэ — 

вель мі хут ка ары ен та вац ца ва ўмо-

вах аб ме жа ва на га ча су і не да хо пу 

ін фар ма цыі.

— Пе рад вай скоў ца мі бы ла па-

стаў ле на за да ча зні шчыць аэ ра-

ма біль ны дэ сант пра ціў ні ка сі ла-

мі пад раз дзя лен няў 19-й асоб най 

ме ха ні за ва най бры га ды з ба я вой 

страль бой, — за зна чыў 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 ге не рал-ма ёр Анд рэй ЖУК. — 

Аг ня вую пад трым ку за бяс печ ва лі 

ар ты ле рый скія пад раз дзя лен ні 

гру пы ар ты ле рыі і 231-й арт бры-

га ды. Вя лі кае зна чэн не мы на да лі 

ты ла во му і ме ды цын ска му за бес-

пя чэн ню. Па стаў ле ныя за да чы бы лі 

вы ка на ны.

— Ка манд на-штаб ное ву чэн не 

Уз бро е ных Сіл, якое за раз пра во-

дзіц ца, не пад па дае пад ка тэ го-

рыю на зі ра е ма га ў ад па вед нас ці 

з па ла жэн ня мі Вен ска га да ку мен-

та 2011 го да. Мы аба вя за лі ся за-

пра шаць на зі раль ні каў на ву чэн ні 

боль ша га маш та бу, — па ве да міў 

на чаль нік упраў лен ня ве ры фі-

ка цыі дэ парт амен та між на род-

на га ва ен на га су пра цоў ніц тва 

Мі ніс тэр ства аба ро ны Бе ла ру сі 

Анд рэй ЦА РЫК. — Ра зам з тым мы 

хо чам пра дэ ман стра ваць сваю ад-

кры тасць, пры хіль насць прын цы пу 

ўза ем нас ці. Та му Бе ла русь за пра сі-

ла для на зі ран ня за гэ тым ву чэн нем 

вай ско вых на зі раль ні каў з су сед ніх 

кра ін, у пры ват нас ці з Лат віі, Літ вы, 

Укра і ны. Ад кож най з кра ін пры еха лі 

па два прад стаў ні кі.

Агу лам жа за ву чэн ня мі на-

зі ра лі акрэ ды та ва ныя ў на шай 

кра і не ата шэ і на зі раль ні кі амаль 

з 20 кра ін све ту. Як яны ацэнь ва-

юць іх уз ро вень?

— Я вель мі ра ды, што ма гу па-

гля дзець на ак тыў ную фа зу асноў-

на га эта пу ка манд на-штаб но га 

ву чэн ня, — ска заў ва ен ны ата шэ 

Рэс пуб лі кі Бал га рыя ў Бе ла ру сі 

пал коў нік Ста ні слаў ГЕН КАЎ. — 

Мы па ба чы лі раз на стай ныя ба я выя 

дзе ян ні па ўтры ман ні аба рон ча-

га ру бя жа і зні шчэн ні пра ціў ні ка, 

а так са ма авія цый ную і аг ня вую 

пад трым ку. Уз ро вень зла джа нас ці 

вель мі вы со кі. Ня гле дзя чы на тое, 

што ву чэн не бы ло не на зі ра е мае, я 

і мае ка ле гі — ата шэ з ін шых кра-

ін — бы лі за про ша ны сю ды. За гэ та 

ад свай го імя і ўсіх сва іх 

ка лег дзя кую кі раў ніц тву 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі.

— Гэ та пер шае ме ра-

пры ем ства ў Бе ла ру сі, у 

якім я ўдзель ні чаю як ва-

ен на слу жа чы сва ёй кра і-

ны, — ад зна чыў ата шэ па 

пы тан нях аба ро ны Рэс-

пуб лі кі Сер бія пал коў нік 

Са ша МАМ ЧЫ ЛА ВІЧ. — 

Ду маю, што ву чэн ні доб-

ра ар га ні за ва ны, спла-

на ва ны і вель мі доб ра 

рэа лі за ва ны. Раз на стай-

ныя ро ды Уз бро е ных Сіл 

рэа лі зу юць па стаў ле ныя 

пе рад імі за да чы. Я лі чу, 

што яны гэ та ро бяць на 

вы со кім уз роў ні.

А пад пал коў нік Ге не раль на-

га шта ба Гер ма ніі Свэн ХІЛЬ ГЕ-

ФОРТ за зна чыў, што двух ба ко вая 

ад кры тасць ву чэн няў — гэ та вель мі 

важ ная рэч у лю бых двух ба ко вых 

ста сун ках. На ву чэн ні ў Гер ма ніі так-

са ма за пра ша юц ца на зі раль ні кі.

Ба ры саў скі па лі гон стаў толь кі 

ад ным з шас ці, чыя ву чэб на-ма тэ-

ры яль ная ба за бы ла за дзей ні ча на 

для та го, каб вы ка наць усе па стаў-

ле ныя пе рад ор га на мі ва ен на га кі-

ра ван ня, злу чэн ня мі і вай ско вы мі 

час ця мі за да чы. І толь кі па лі го на-

мі ву чэн ні не аб ме жа ва лі ся. Ра ё-

ны і ўчаст кі мяс цо вас ці ў Брэсц кай, 

Гро дзен скай, Мін скай і Ма гі лёў скай 

аб лас цях так са ма бы лі вы ка ры ста-

ны для ва ен ных мэт.

Ка ман да ваў ву чэн ня мі на чаль нік 

Ге не раль на га шта ба — пер шы на-

мес нік мі ніст ра аба ро ны Бе ла ру сі 

ге не рал-ма ёр Алег БЕ ЛА КО НЕЎ. 

Пас ля та го як ак тыў ная фа за ву-

чэн няў скон чы ла ся, ён уру чыў ва-

ен на слу жа чым, якія вы зна чы лі ся 

най леп шым уз роў нем пад рых тоў кі, 

па мят ныя па да рун кі. Ацэн ку ва ен-

ныя атры ма лі ста ноў чую.

Як жа па чу ва юць ся бе сал да-

ты, якія яшчэ не каль кі хві лін та му 

дзей ні ча лі ў мак сі маль на жорст кай 

ба я вой аб ста ноў цы?

Ка ман дзі ру ад дзя лен ня 

191-й гру пы ар ты ле рыі 19-й гвар-

дзей скай асоб най ме ха ні за ва най 

бры га ды Сяр гею ВЕ РА СО ВІ ЧУ 

споў ні ла ся не так даў но 27 га доў. 

Ён слу жыць ужо 16 ме ся цаў. Менш 

чым праз 60 дзён яго ча кае дэ ма бі-

лі за цыя. До ма на Ві цеб шчы не яго 

ча ка юць жон ка і ча ты рох га до вая 

дач ка. Пе рад вой скам кі ра ваў ма-

лоч на-та вар ным комп лек сам. А па 

вы ні ках ву чэн няў яго ўзна га ро дзі лі 

ме да лём.

— У скла дзе кант роль най гру пы 

мы вы мя ра лі даль насць і ка рэк та-

ва лі страль бу. Я за ся каў раз ры вы 

і пе ры я дыч на ра біў дак ла ды. Гэ та 

пер шае маё ву чэн не. Бы ло вель мі 

ці ка ва. Са мі вы бу хі так са ма вель-

мі эфект ныя. Ра ней та кое ба чыў 

толь кі ў кі но, а тут усё ў рэ жы ме, 

як ка жуць, нон-стоп.

А вось у на мес ні ка ка ман дзі-

ра ўзво да 3-й ро ты 19-й асоб най 

ме ха ні за ва най бры га ды Сяр гея 

Па та пен кі, які так са ма слу жыць 

16 ме ся цаў, гэ тыя ву чэн ні пер шы-

мі не ста лі.

— На вод чык-апе ра тар ка рэк та-

ваў маю страль бу, каб я дак лад на 

па цэ ліў ва ўсе мі шэ ні. Стра ляў з 

гар ма ты і ку ля мё та. Да та го ў кра-

са ві ку ўдзель ні чаў у бры гад на-так-

тыч ных ву чэн нях на Абуз-Ляс ноў-

скім па лі го не. Ноч чу мы аба ра ня лі 

свой ла гер ад на па дзен ня пра ціў-

ні ка. Сам я з По лац ка. Хут ка па-

еду ўжо да до му. Там мя не ча ка юць 

баць кі і сяст ра.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

ДЫ ВЕР САН ТАМ 
ПА СТАЎ ЛЕ НЫ 

ЗА СЛОН
Ак тыў ная фа за ка манд на-штаб но га 

ву чэн ня Уз бро е ных Сіл прай шла 

ў Бе ла ру сі ў ве рас ні. Сё ле та яно 

з'яў ля ец ца фі наль ным эта пам 

у сіс тэ ме ба я вой, апе ра тыў най 

і ма бі лі за цый най пад рых тоў кі вой скаў. 

Яго тэ ма пра ду гледж ва ла пад рых тоў ку 

і вы ка ры стан не сіл для ад біц ця 

агрэ сіі су праць на шай кра і ны. Яна 

бы ла вы зна ча на з улі кам уз нік нен ня 

ў су свет най прак ты цы но вых вы клі каў 

і па гро з дзяр жа ве.


