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Раз бу раль ныя вой ны, 

якая пра кат ва лі ся 

па тэ ры то рыі на шай 

кра і ны, па кі ну лі пас ля 

ся бе без ліч да сюль 

вель мі не бяс печ ных 

бо еп ры па саў. Ліч бы прос та 

аша лам ляль ныя — за 

мі ну лы год бе ла рус кія 

са пё ры абяс шко дзі лі 

больш за 24 ты ся чы 

вы бу хо ва не бяс печ ных 

прад ме таў. Сё ле та за 

10 ме ся цаў іх коль касць 

пе ра ва лі ла ўжо 

за 30 ты сяч. І ў асноў ным 

гэ тая «спад чы на» 

да ста ла ся нам ад абедз вюх 

су свет ных вой наў. Зу сім 

ма лая част ка пры па дае 

на до лю бо еп ры па саў, 

якія не вы бух ну лі пад час 

ву чэб ных стрэль баў 

на па лі го нах.

Але як бы там ні бы ло, а 

лік ві да ваць не бяс пе ку ў лю бым 

вы пад ку трэ ба. У на шай кра і не 

дзей ні ча юць 29 пе ра соў ных груп 

раз мі ні ра ван ня Уз бро е ных Сіл і 

16 са пёр на-пі ра тэх ніч ных груп 

унут ра ных вой скаў Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў. А ў ліс та па дзе 

на ба зе су праць мін най служ бы 

2-й ін жы нер най бры га ды быў 

ство ра ны су праць мін ны цэнтр 

Уз бро е ных Сіл.

— У су час ных ва ен ных кан флік-

тах коль касць бо еп ры па саў, што 

ўжы ва юц ца, іс тот на вы рас ла, — за-

зна чыў на чаль нік ін жы нер ных вой-

скаў Уз бро е ных Сіл — на чаль нік 

упраў лен ня ін жы нер ных вой скаў 

Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных 

Сіл Анд рэй КУРАКОЎ. — Ста ла 

больш і вы пад каў ужы ван ня са ма-

роб ных вы бу хо вых пры лад. На ту-

раль на, трэ ба бы ло знай сці на гэ тыя 

вы клі кі адэ кват ны ад каз. Мы па він ны 

пад няць на но вы ўзро вень пад рых-

тоў ку са пё раў, па вя лі чыць коль касць 

та кіх спе цы я ліс таў... І раз ліч ва ем, 

што ства рэн не гэ та га цэнт ра да зво-

ліць эфек тыў на ўка ра няць пе ра да вы 

до свед.

На чаль ні кам супраць мін на га 

цэнт ра быў пры зна ча ны Сяр гей 

ДЗЯМ ЧЫ ШЫН. Ён рас ка заў пра 

за да чы пад раз дзя лен ня.

— Цэнтр пры зна ча ны для пад-

рых тоў кі і па вы шэн ня ква лі фі ка-

цыі ва ен ных спе цы я ліс таў у вы-

ка нан ні за дач па раз мі ні ра ван ні. 

Акра мя та го, тут бу дуць збі раць, 

аб агуль няць і ана лі за ваць ін фар-

ма цыю аб раз віц ці ін жы нер ных 

бо еп ры па саў і вы ка ры стан ні са-

ма роб ных вы бу хо вых пры лад. 

З'я віц ца так са ма ба за да ных пра 

мі на не бяс печ ныя ўчаст кі мяс цо-

вас ці на тэ ры то рыі кра і ны, мес цы 

зна хо джан ня і зні шчэн ня вы бу хо-

ва не бяс печ ных прад ме таў. Так-

са ма тут бу дзе ад бы вац ца ўза е-

ма дзе ян не па пы тан нях раз мі ні-

ра ван ня з прад стаў ні ка мі ін шых 

вой скаў і во ін скіх фар мі ра ван няў 

на шай кра і ны. І ка неш не ж, на шы 

спе цы я ліс ты зой муц ца раз мі ні-

ра ван нем, пра вя дзен нем вы бу-

хо вых ра бот, по шу кам і абяс-

шкодж ван нем бо еп ры па саў. Мы 

бу дзем браць удзел у лік ві да цыі 

над звы чай ных сі ту а цый, у тым 

лі ку і за то раў на вод ных аква то-

ры ях пад час вес на вых па во дак. 

Гэ та толь кі част ка шы ро ка га ко ла 

на шых за дач...

Цэнтр ад са ма га па чат ку ўкамп-

лек та ва ны вель мі да свед ча ным ка-

манд ным і вы клад чыц кім скла дам. 

Ва ен на слу жа чыя па чы на юць ра бо-

ту не з ну ля — яны ўжо на ву ча лі-

ся ў між на род ных цэнт рах ін шых 

дзяр жаў. Тэ о рыя пад ма цоў ва ец ца 

і прак ты кай — у вай скоў цаў ужо 

на за па ша ны ве лі зар ны до свед у 

раз мі ні ра ван ні тэ ры то рыі Бе ла-

ру сі. На вель мі вы со кім уз роў ні і 

тэх ніч нае асна шчэн не — яно пры-

зна ча на для по шу ку, абяс шкодж-

ван ня і зні шчэн ня не бяс печ ных 

прад ме таў.

І ўсё гэ та мож на бы ло ўба чыць 

на свае во чы.

— Пад рых тоў ка спе цы я ліс таў 

у га лі не раз мі ні ра ван ня ад бы ва-

ец ца па этап на — ад прос та га да 

скла да на га, — пра цяг вае Сяр гей 

Дзям чы шын. — На пер шым эта-

пе яны пра хо дзяць тэ а рэ тыч ную 

пад рых тоў ку, ка рыс та ю чы ся на-

шай ву чэб на-ма тэ ры яль най ба-

зай. Для гэ та га ў нас ство ра ны тры 

ад мыс ло выя на ву чаль ныя кла сы. 

А вось і на ша экі пі роў ка — су час-

ныя су праць ас кол ка выя аба рон чыя 

кас цю мы. Адзін з іх рас пра ца ва ны 

і зроб ле ны ў Бе ла ру сі. Ва га яго 

вя лі кая — 65 кі ла гра маў. Але ён 

аб ста ля ва ны сіс тэ май унут ра на га 

аха ло джан ня, каб са пёр не пе ра-

гра ваў ся. У па доб ных кас цю мах 

ра сій скія са пё ры пра ца ва лі ў Сі рыі, 

і гэ тая экі пі роў ка да ка за ла сваю 

эфек тыў насць у ба я вых умо вах.

Су пра цоў ні кі цэнт ра так са ма 

па ка за лі, як пра цу юць са пё ры. 

Для гэ та га ство ра ны ад мыс ло выя 

трэ на жор ныя кла сы, якія імі ту юць 

дзі ця чы па кой, кух ню, гру пу ў дзі-

ця чым сад ку... Там на прак ты цы 

ад пра цоў ва юц ца ўсе сак рэ ты 

раз мі ні ра ван ня. Са пёр, як вя до-

ма, пра ва на па мыл ку не мае. 

І не бяс пе ка па чы на ец ца з дзвя-

рэй — хто ве дае, мо жа, з та го бо-

ку за кла дзе на «рас цяж ка»? Каб 

псі ха ла гіч на пад рых та ваць вай-

скоў цаў, у ву чэб ных рас цяж ках 

пра ду гле джа ны гу ка выя эфек ты. 

Ска жам, ад чы ніў ён ша фу, не пра-

ве рыў шы за га дзя, — і пра гу чаў 

умоў ны «вы бух». Але на са мрэч 

«вы бу хоў ка» мо жа зна хо дзіц ца 

дзе за ўгод на — у га за вай плі це, 

пад ца цач ным тан кам і на ват пад 

ды ва ном на пад ло зе.

Па ка за лі са пё ры і тое, як яны 

шу ка юць сна ра ды ў зям лі.

— Па вы ні ках раз вед кі ар га ні-

зоў ва ец ца су цэль нае раз мі ні ра-

ван не, — рас каз вае Анд рэй Ку-

ра коў. — Тэ ры то рыя раз бі ва ец ца 

на сек та ры. Ка лі прад мет бу дзе 

зной дзе ны, ка ман дзір вы зна чае 

сту пень яго не бяс печ нас ці і ста-

віць за да чу або пе ра мяс ціць, або 

зні шчыць на мес цы. Пе ра вез ці 

мож на не ўсё, на жаль. На прык-

лад, ка лі сна рад мае ўзры валь нік 

і ўжо прай шоў праз ка нал ства ла, 

але з ней кай пры чы ны не вы бух-

нуў. Але пе ра важ ная боль шасць 

бо еп ры па саў Вя лі кай Ай чын най 

транс пар та бель ная.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та да дзе на 

Мі ніс тэр ствам аба ро ны.

БЕЗ ПРА ВА НА ПА МЫЛ КУ
Як пра цуе супраць мін ны цэнтр Уз бро е ных Сіл

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

Мяр ку ец ца, што ў строй 

ста не ка ля 12 ты сяч юна коў. 

У ста лі цы ж збор ны пункт 

ар га ні за ва ны на ба зе Мінск ага 

га рад ско га ва ен ка ма та, 

што мес ціц ца 

па ву лі цы Ан гар скай. Што дня 

праз яго пра хо дзіць не каль кі 

со цень ма ла дых лю дзей, якім 

зу сім хут ка да вя дзец ца жыць 

па жорст кім рас па рад ку 

і ву чыц ца вай ско вай спра ве.

...Адзін з тых, хто зу сім хут ка ста-

не ў строй, — Аляк сандр КЛІ МО-

ВІЧ. Яго прый шлі пра во дзіць дзед, 

ба бу ля і сяст ра.

— Я зай маў ся да ар міі спор там. 

Па сту піў ва ўні вер сі тэт, але пас ля 

зра зу меў, што не маё, і сы шоў ад-

туль. А ў жніў ні прый шла па вест ка. 

Не ча ка нас цю гэ та не бы ло. Ду маў 

пай сці ў спец наз або дэ сант. Але і 

па гра ніч ныя вой скі — так са ма ня-

дрэн на. Тым больш што дзя ду ля 

так са ма быў па гра ніч ні кам.

А вось Анд рэй ДЗЯТ ЧЭ НЯ — бу-

ду чы дэ сант нік, па яко га пры еха лі са 

103-й ды ві зіі з Ві цеб ска.

— Кры ху, праў да, хва люе, што 

да вя дзец ца паў та ра го да слу жыць. 

Усё-та кі ха це ла ся б ме ней, але як 

скла ла ся. Дзя ку ю чы та му, што маю 

доб рае зда роўе, раз ліч ваў тра піць 

у эліт ныя вой скі — па гра ніч ныя або 

спец наз. Але і дэ сант — так са ма 

вы дат на. Даў няя ма ра — скок нуць 

з па ра шу там. А што бу дзе да лей — 

па гля дзім!

...І вось пры зыў ні кі вы стра і лі ся ў 

шэ раг на пла цы. Лі та раль на не каль-

кі хві лін за ста ец ца да ўра чыс та га 

мі тын гу, дзе тра ды цый на пра гу чаць 

сло вы цёп лых па жа дан няў. Да пла-

ца пад цяг ва юц ца і род ныя — апош ні 

раз пе рад пра цяг лым рас стан нем 

зір нуць на сва іх бра тоў, сы ноў, уну-

каў, перш чым іх па са дзяць у аў то-

бу сы і па вя зуць у во ін скія час ці. За 

не каль кі хві лін да па чат ку мі тын гу 

па спя ваю па гу та рыць з 67-га до вым 

Вік та рам ВА РАБ' Ё ВЫМ, які пра во-

дзіць у ар мію свай го ўну ка Ва дзі ма 

АЛЬ ША НІ КА.

— Ён ра ды, што пой дзе слу-

жыць, — ка жа су раз моў ца. — Скон-

чыў Мін скі дзяр жаў ны пра фе сій на-

тэх ніч ны ка ледж бу даў ніц тва і ка му-

наль най гас па дар кі паў го да та му. 

І ця пер у яго на пе ра дзе паў та ра го да 

служ бы ў 103-й ды ві зіі ў Ві цеб ску. 

Ды і я быў ус це ша ны, ка лі да ве даў-

ся пра гэ та. Дэ сант ныя вой скі, як на 

мя не, — гэ та прэ стыж. Я сам пры-

зы ваў ся ў 1970-м го дзе, слу жыў у 

Пры бал ты цы ў вой сках спе цы яль-

на га пры зна чэн ня. Та му я дзя ліў ся 

з уну кам сва ім до све дам. Дык яшчэ 

да едзь на бал тый скае ўзбя рэж жа з 

Бе ла ру сі. А тут што? На цяг нік сеў і 

праз ча ты ры га дзі ны ў Ві цеб ску...

Пры ся гу но вае па паў нен не пры-

ме 14 снеж ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 

По вязь ча суПо вязь ча су

У БОЙ ІДУЦЬ 
АД НЫ 

СТА РЫЯ
Ве тэ ра наў Вя лі кай Ай-

чын най вай ны за пра сі лі 

па гля дзець на тое, як вай-

скоў цы 51-й гвар дзей скай 

ар ты ле рый скай бры га ды 

на па лі го не Асі по віц кі пра-

вод зяць ву чэб ныя стрэль бы. 

А тыя так са ма да лі агню. 

Кра наль нае ві дэа зня ла тэ-

ле кам па нія «Ва енТБ». Яго 

так са ма мож на па гля дзець 

на на шым сай це.

Ся род ве тэ ра наў — 

удзель нік штур му Бер лі на, 

ва ен ны жур на ліст Па вел 

Ера шэн ка, авія цый ны тэх-

нік зні шчаль на га пал ка Пётр 

Вар да мац кі, ле ген дар ны 

раз вед чык, удзель нік гру пы 

«Джэк» Ге надзь Юш ке віч, 

удзель нік апе ра цыі «Баг ра-

ці ён» Леў Шэй нкман.

Усім удзель ні кам страль-

бы ка ля 100 га доў. А Пётр 

Вар да мац кі ўжо пе ра сту піў 

це раз гэ тую мя жу!

Аты-ба тыАты-ба ты

«ДАЎ НЯЯ МА РА — СКОК НУЦЬ З ПА РА ШУ ТАМ»
Ця пер пра хо дзіць са мая ак тыў ная фа за пры зы ву
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