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На чаль нік ра кет ных вой скаў 
і ар ты ле рыі Уз бро е ных Сіл — 
на чаль нік упраў лен ня ра кет ных 
вой скаў і ар ты ле рыі Ге не раль-
на га шта ба Уз бро е ных Сіл Бе-
ла ру сі ге не рал-ма ёр Ге надзь 
КАЗ ЛОЎ СКІ рас ка заў пра да сяг-
нен ні мі ну ла га го да і па дзя ліў ся, 
як аг ня вы шчыт кра і ны бу дзе 
раз ві вац ца ў най блі жэй шы час.

Іс пы ты бо ем
Клю ча вой па дзе яй для ро ду вой-

скаў, як і ў цэ лым для бе ла рус кай 
ар міі, сё ле та ста ла су мес нае стра-
тэ гіч нае ву чэн не «За хад-2017». За 
вы ка нан не за дач па на ня сен ні ра-
кет ных уда раў і аг ня вым па ра жэн ні 
ра кет чы кі і ар ты ле рыс ты, якія пры-
цяг ва лі ся да бе ла рус ка-ра сій скіх 
ма неў раў, атры ма лі вы со кую ад-
зна ку кі раў ніц тва Уз бро е ных Сіл.

— У хо дзе ўсіх ме ра пры ем стваў 
ба я вой і апе ра тыў най пад рых тоў кі 
мы яшчэ раз да ка за лі, што ра кет-
ныя вой скі і ар ты ле рыя — род вой-
скаў, які з'яў ля ец ца ас но вай аг ня во-
га па ра жэн ня, — ад зна чыў Ге надзь 
Каз лоў скі. — У лю тым пад час рап-
тоў най пра вер кі бы ло пра ве дзе на 
так тыч нае ву чэн не з ра кет ным ды ві-
зі ё нам з рэ аль ны мі ба я вы мі пус ка мі 
так тыч ных ра кет «Точ ка» на тэ ры то-
рыі на шай кра і ны. Ды ві зі ён быў пад-
ня ты па ву чэб на-ба я вой тры во зе, 
але, ня гле дзя чы на спан тан насць, 
за да чы вы ка на ны на «вы дат на».

Вы зна чы лі ся «ба гі вай ны» і на між-
на род най арэ не. У кон кур се «Май-
стры ар ты ле рый ска га агню», які ў 
ме жах «Ар мей скіх гуль няў — 2017» 
пра во дзіў ся на тэ ры то рыі Ка зах ста на, 
ся род вась мі кра ін на шы ра кет чы кі і 
ар ты ле рыс ты за ня лі дру гое мес ца, 
са сту піў шы толь кі ка за хам: як ка жуць 
пра фе сі я на лы, на сва ёй тэ ры то рыі 
заў сё ды ва я ваць ляг чэй.

Та ко га ро ду вай ско выя спа бор-
ніц твы, а так са ма ву чэн ні — адзі ная 
маг чы масць у мір ны час пра ве рыць 
бо е га тоў насць вой скаў. «За зна чы-
масць ра кет ных вой скаў і ар ты ле-

рыі я не бу ду ка заць: пра гэ та доб-

ра ска за лі гар ма ты, — пе ра ка на ны 

ге не рал-ма ёр. — Узяць сі ту а цыю 

ў той жа Сі рыі, Укра і не, дзе вай на 

ўжо даў но ста ла ар ты ле рый скай 

ду эл лю. А ўзга даць па дзеі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, поў на маш таб нае 

ар ты ле рый скае на ступ лен не пад 

Ста лін гра дам, якое прад вы зна чы-

ла пе ра мож ны зы ход апе ра цыі. 

Не здар ма ж на шы вой скі на зва лі 

«ба га мі вай ны». І ў су час ных умо-

вах гэ та па цвяр джа ец ца».

Эпо ха «Па ла нэ за»
Ра кет ныя вой скі і ар ты ле рыя 

імк лі ва па паў ня юць свой ар се нал 
но вы мі ўзо ра мі ўзбра ен ня і ва ен-

най тэх ні кі. Акра мя та го, што но вая 
зброя на бы ва ец ца за мя жой, а так-
са ма па спя хо ва ма дэр ні зу ец ца тое, 
што ёсць, су час ныя срод кі аг ня во га 

і ра кет на га па ра жэн ня вы хо дзяць з 

кан ве е раў і прад пры ем стваў на шай 

кра і ны.

Го нар ай чын на га аба рон на-пра-

мыс ло ва га комп лек су — рэ ак тыў-

ная сіс тэ ма зал па ва га агню «Па ла-

нэз», якая за рэ ка мен да ва ла ся бе 

як са мая ма гут ная зброя ра кет ных 

вой скаў бе ла рус кай ар міі. Ад па вя-

да ю чы леп шым су свет ным ана ла-

гам, уся го ад ным зал пам на ад лег-

лас ці да 200 кі ла мет раў «Па ла нэз» 

з вы со кай дак лад нас цю ад на ча со ва 

трап ляе ў 48 асоб ных цэ ляў. Але і 
гэ та не мя жа! Пра ве дзе ныя ня даў-
на чар го выя ба я выя пус кі ма дэр ні-
за ва най вер сіі рэ ак тыў най сіс тэ мы 
зал па ва га агню пра дэ ман стра ва лі, 
што ра ке та мо жа тра піць у цэль, 

якая зна хо дзіц ца і за 300 кі ла мет-
раў ад яе.

— Па куль комп лекс «Па ла-
нэз-М» яшчэ не пры ня ты на ўзбра-
ен не, але дзяр жаў ныя вы пра ба-
ван ні за вяр ша юц ца, — удак лад-
няе на чаль нік ра кет ных вой скаў і 
ар ты ле рыі. — Ба я вы пуск ра ке ты 
на 300 кі ла мет раў ад быў ся вель-
мі доб ра, ад хі лен не ад цэ лі скла ла 
ўся го 19,3 мет ра. Для та кой да лё-
кас ці гэ та вы дат ны вы нік. Ра ке та
бы ла вы пу шча на ў Бра гін скім ра ё -
не Го мель скай воб лас ці і тра пі ла
ў цэль у Іва цэ віц кім ра ё не, што на 
Брэст чы не. Комп лекс уні вер саль-
ны: мо жа пры маць ра ке ты як 200-кі-
ла мет ро вай, так і 300-кі ла мет ро вай 
да лё кас ці. У перс пек ты ве пла ну ем 
пры мя няць з гэ та га комп лек су апе-
ра тыў на-так тыч ную ра ке ту кштал ту 
«Іс кан дэ ра».

Яшчэ ад на на він ка, якая ўжо па-
сту пі ла на ўзбра ен не вой скаў, — 
мі на мёт ны комп лекс 2С12Б, тыя ж 
ма дэр ні за ва ныя «Са ні», мі на мёт-
ны комп лекс Са вец ка га Са ю за.
Ма дэр ні за цыя неглы бо кая: за-
мя ні лі толь кі ба за выя ша сі. Ар се-
нал ар ты ле рыс таў па поў ніў і яшчэ 
адзін мі на мёт — 2Б23, так на зва ны 
«Но на-М1» на бы лі ў Ра сіі. «Мі на-
мёт доб ра ся бе за рэ ка мен да ваў у 
Па вет ра на-дэ сант ных вой сках Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі, — рас каз вае 
Ге надзь Каз лоў скі. — Гэ та год ная 
за ме на на шай «Но ны-М1», якая 
пры зна ча на для сіл спе цы яль ных 
апе ра цый».

У сяб роў стве 
з ма тэ ма ты кай

Су час ную тэх ні ку асвой ва юць не 
толь кі афі цэ ры, ва ен на слу жа чыя 
кант ракт най служ бы і пра пар шчы кі. 
У ра кет ных вой сках і ар ты ле рыі ня-

суць служ бу і звы чай ныя сал да ты, 
сяр жан ты тэр мі но вай служ бы. Тое, 
што най ноў шая зброя пад да ец ца 
вы ву чэн ню, да каз ва юць вы ні кі ба я-
вых стрэль баў. «Ды ўво гу ле «Па ла-
нэз» вель мі прос ты ў асва ен ні, але, 
без умоў на, пе ра да вая зброя па він-
на быць у ру ках пра фе сі я на лаў», 
— пе ра ка на ны ге не рал-ма ёр.

Дэ фі цы ту ў ах вот ных слу жыць 
ме на ві та тут ня ма. І гэ та ня гле дзя-
чы на тое, што ў ра кет чы кі і ар ты-
ле рыс ты імк нуц ца ад бі раць пры-
зыў ні коў з вы шэй шай аду ка цы яй. 
У вой сках шы ро ка раз ві та служ ба 
ў рэ зер ве. Усіх рэ зер віс таў рых ту-
юць на ка ман дзі раў гар мат, а гэ та 
зна чыць, што як мі ні мум трэ ба ва-
ло даць ма тэ ма ты кай.

Умо вы служ бы з кож ным го дам 
па ляп ша юц ца. На прык лад, у Асі-
по ві чах, якія ахрыс ці лі ста лі цай 
ар ты ле рыі, пра ве дзе ны ка пі таль ны 
ра монт дзвюх ка зарм, не ўза ба ве 
на бу дзе су час ны вы гляд і трэ цяя. 
Пры го жыя ўтуль ныя па мяш кан ні 
для ва ен на слу жа чых, штаб, клуб, 
за вер ша ны ра монт ма ло га ар ты-
ле рый ска га па лі го на, у цу доў ным 
ста не схо ві шча для тэх ні кі — ад ным 
сло вам, толь кі слу жы. Акра мя та го, 
бу ду юц ца жыл лё выя ка а пе ра ты вы, 
апош нім ча сам у ар міі шы ро ка раз-
ві та ўзвя дзен не арэнд на га жыл ля.

— Я даў но ўжо слу жу (33-ці 
год), але тое, што ба чу ў раз віц ці 

ар мей скай інф ра струк ту ры ў апош-

нія га ды, не ба чыў за ўсю служ бу, 

— пры зна ец ца на чаль нік ра кет ных 

вой скаў і ар ты ле рыі. — На ўзбра ен-

не трап ляе но вая тэх ні ка, ма дэр ні-

зу ец ца тое, што ёсць, — і ў гэ тым 
кі рун ку рэ аль ны пра рыў.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by



Пры зыў ная кам па нія гэ-
тай во се ні блі зіц ца да за-
вяр шэн ня. Па куль ад ны 
ўжо пры звы чай ва юц ца 
да ва ен най фор мы і ар-

мей ска га ўкла ду жыц ця, 

ін шыя за кан чва юць збі-

раць не аб ход ныя па пер-

шым ча се ў вой ску рэ чы 

і спя ша юц ца су стрэц ца 

з род ны мі і бліз кі мі.

А не ка то рыя пры зыў ні кі, 

якія пры пі са ны да ва ен ка ма-

та Са вец ка га ра ё на ста лі цы, 

дня мі атры ма лі па вест кі. Вя-

до ма, пра тое, што прый шоў 

час слу жыць, хлоп цы да ве-

да лі ся не за не каль кі дзён 

да ад праў кі, а знач на ра ней. 

Але ар мей скі да ку мент не ка-

то рым з іх вы ра шы лі ўру чыць 

ця пер — ва ўра чыс тай аб ста-

ноў цы, у Дзень пры зыў ні ка, 

які ла дзіў ся ў мін скай ся рэд-

няй шко ле №53.

Аляк сей Лу кін па па вест-
ку прый шоў з баць кам і леп-
шым сяб рам, які на днях 
так са ма па поў ніць шэ ра гі 
Уз бро е ных Сіл. Як пры зна-
ец ца Аляк сей, ён ве даў, што 

пас ля ін сты ту та пой дзе ў ар-
мію, та му па вест ка не ста ла 
для яго не ча ка нас цю. Скон-
чыў шы БДУ ІР, хло пец бу дзе 
слу жыць у ра дыё тэх ніч ных 

вой сках. Сім ва ліч на, што 

та кую ж вай ско вую спе цы-

яль насць, толь кі ў са вец кай 

ар міі, асвой ваў не ка лі і яго 

баць ка.

— У на шай сям'і слу жы лі 

ўсе муж чы ны, — га во рыць 

Аляк сандр Лу кін. — Шмат хто 

са сва я коў удзель ні чаў у Дру-

 гой су свет най вай не, меў ба я-

 выя ўзна га ро ды. Фо та зды-

 мак ад на го з іх, Аляк санд ра 

Ку ла ко ва, зме шча ны ў но вай 

экс па зі цыі Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га му зея гіс то рыі Вя-

лі кай Ай чын най вай ны. Мне 

ёсць што рас ка заць сы ну 

на конт асаб лі вас цяў служ бы 

(ду маю, яна не на шмат бу дзе 

ад роз ні вац ца ад ма ёй), сал-
дац ка га по бы ту, уза е ма ад но-
сін у ка лек ты ве. У пла не фі-
зіч най пад рых тоў кі, мяр кую, 
праб лем не ўзнік не: Лё ша 
доў гі час зай маў ся грэб ляй. 
Ма раль на бу дзе скла да ней: 
хоць ён і скон чыў уні вер сі тэт, 

але ўвесь час быў пры баць-
ках, та му не зу сім ра зу мее, 
што та кое са ма стой нае да-
рос лае жыц цё.

Як лі чыць стар шы ня Бе-

ла рус ка га гра мад ска га 

аб' яд нан ня ве тэ ра наў Іван 

ГАР ДЗЕЙ ЧЫК, які ўру чаў 

юна кам па вест кі, аба вя зак 

кож на га гра ма дзя ні на па да-

сяг нен ні 18-га до ва га ўзрос-

ту — вы ка наць свой кан сты-

ту цый ны доўг па аба ро не 

Ай чы ны. «У кож на га хлоп ца 

па він на быць па чуц цё го на ру 

за тое, што сён ня прый шоў 

яго час аба ра няць на шу зям-

лю, — пе ра ка на ны ге не рал-

ма ёр за па су. — У та кім вы-

пад ку мы з ва мі мо жам спаць 

спа кой на».

Заўт раш ніх на ва бран цаў 
прый шоў пад тры маць і вы-
пуск нік шко лы Фё дар Ма-
на ен каў, тэр мі но вая служ ба 
яко га ў 15-й зе ніт на-ра кет-
най бры га дзе на днях па ды-
 шла да за вяр шэн ня. Па сло-
вах хлоп ца, у ар міі на бі ра еш-
ся муж нас ці, за гар тоў ва еш 
муж чын скі ха рак тар, а так-
са ма ду жэ еш фі зіч на.

Праз не каль кі га доў ця-
пе раш нія стар ша клас ні кі 
так са ма па поў няць ра ды Уз-
бро е ных Сіл. Мно гія з іх з рук 
свай го ды рэк та ра атры ма лі 
па свед чан не пры зыў ні ка. Аб 
тым, што яны хо чуць аба ра-
няць сваю Ай чы ну, свед чыць 
ха ця б тое, што на пра ця гу 
не каль кіх га дзін школь ні-
кі, пры чым са ма га роз на га 
ўзрос ту, не ады хо дзі лі ад 
экс па зі цыі з асноў ны мі ўзо-
ра мі су час на га ва ен на га 
адзен ня і страл ко вай зброі, 
якую ім дэ ман стра ва лі ва ен-
на слу жа чыя 120-й асоб най 
ме ха ні за ва най бры га ды.

— Я сам слу жыў у вой ску і 
доб ра ра зу мею, што азна чае 
атры маць па вест ку ва ўра-

чыс тай ат мас фе ры, — га во-
рыць ва ен ны ка мі сар Са-
вец ка га ра ё на Мін ска пал-
коў нік Дзміт рый ПТАШ НІК. 
— Гэ та над звы чай сур' ёз ны 
мо мант у жыц ці, і вель мі важ-
на па чуць доб рыя сло вы, па-
ра ду на да ро гу.

Як свед чыць ста тыс ты-
ка, знач ная част ка сён няш ніх 
пры зыў ні коў мае вы шэй шую 
аду ка цыю. І Са вец кі ра ён — не 
вы клю чэн не. Са ма тэ ры то рыя, 
якая кан цэнт руе ў са бе вя лі-
кую коль касць на ву чаль ных 
уста ноў, быц цам аба вяз вае 
яе жы ха роў быць аду ка ва ны-
мі. За да во ле ны ў ва ен ка ма це 
і якас цю фі зіч на га раз віц ця 
пры зыў ні коў. Не вы пад ко ва 
боль шасць па тэн цый ных кан-

ды да таў у вай скоў цы атры ма-
лі ад тэр мі ноў ку не па ста не 
зда роўя, а ў су вя зі з пра ця гам 
атры ман ня аду ка цыі.

Па мер ка ван ні на мес ні-
ка кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі 
Са вец ка га ра ё на Ак са ны 
ВОЛ КА ВАЙ, якая яшчэ і 

ўзна чаль вае пры зыў ную ка-

мі сію ра ё на, іх га лоў ная за-

да ча — уся ліць ве ру ў сэр цы 
сён няш ніх пры зыў ні коў і іх 
баць коў, што ар мія — гэ та 
го нар, дыс цып лі на і што Уз-
бро е ныя Сі лы Бе ла ру сі ад-
роз ні ва юц ца вы со кім уз роў-
нем па тры я тыз му, пра фе сі я-
на ліз му і гра ма дзян скас ці.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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ПЕ РА ДА ВАЯ ЗБРОЯ — 
У РУ КАХ ПРА ФЕ СІ Я НА ЛАЎ

Не ўза ба ве на ўзбра ен не 
ра кет ных вой скаў і ар ты ле рыі 

бе ла рус кай ар міі 
па сту піць ма дэр ні за ва ная сіс тэ ма 

зал па ва га агню «Па ла нэз»
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Не ка то рыя школь ні кі ўпер шы ню так бліз ка па зна ё мі лі ся з асноў ны мі ўзо ра мі 
су час най страл ко вай зброі.

Фо
 та

 Д
зя

 ні с
а М

А Л
Ы

 Ш
Ы

 ЦА
.

Дзя ку ю чы рас пра цоў цы ай чын ных вы твор цаў, ра ке та, 
вы пу шча ная з ма дэр ні за ва на га «Па ла нэ за», ця пер мо жа тра піць у цэль,

якая зна хо дзіц ца і на 300-кі ла мет ро вай ад лег лас ці.

Аты-ба тыАты-ба ты  

ЧАС СЛУ ЖЫЦЬ
Пры зыў ні коў Са вец ка га ра ё на ста лі цы 

пра вя лі ў ар мію пад гу кі ва ен на га ар кест ра 
і слуш ныя па ра ды ста рэй ша га па ка лен ня

́


