
У ім дзве во ін скія час ці ўжо 

змя ні лі пра піс ку на но выя ка зар-

мы. Яны аб ста ля ва ны ду ша вы мі 

ка бі на мі і праль ны мі ма шы на мі. 

Ад чы ні ла свае дзве ры і чац вёр тая 

ста ло вая. Не ўза ба ве скон чыц ца 

ра монт двух клу баў. А ў ве рас-

ні пач нуц ца ра бо ты яшчэ ў ад ной 

ста ло вай і ў ме ды цын скай ро це.

Акра мя та го, у на ву чаль ным 

цэнт ры быў пра ве дзе ны ці ка вы 

экс пе ры мент. У ча ты рох во ін скіх 

час цях быў кры ху зме не ны рас-

па ра дак дня. Пад' ём па чаў ад бы-

вац ца не а 6-й ра ні цы, а на га дзі-

ну паз ней. І ака за ла ся, што гэ та 

ста ноў ча паў плы ва ла не толь кі 

на якасць на ву чан ня, але і на ма-

раль на-псі ха ла гіч ны стан ва ен на-

слу жа чых. Ме на ві та та му ву чэб-

ныя вай ско выя час ці і пе рай шлі 

на пад' ём а 7-й.

— Згод на з агуль на вай ско вы-

мі ста ту та мі сон ва ен на слу жа ча га 

му сіць скла даць 8 га дзін, — ка жа 

на чаль нік 72-га гвар дзей ска га 

аб' яд на на га ву чэб на га цэнт-

ра пад рых тоў кі пра пар шчы-

каў і ма лод шых спе цы я ліс таў 

гвар дыі пал коў нік Ула дзі слаў 

БУДЗІК. — Мы па да лі пра па но-

вы кры ху змя ніць гэ тае па ла жэн-

не, каб сон скла даў не менш за 

8 га дзін.

У мес цах раз мя шчэн ня аса бо-

ва га скла ду за пра ца ва ла но вая 

сіс тэ ма ві дэа на зі ран ня. У ад ной 

ка зар ме пра цу юць 64 ка ме ры. 

14 з іх раз ме шча ны не па срэд на 

там, дзе сал да ты жы вуць, яшчэ 

па дзве — на лес віч ных пра лё тах. 

Пад ува гу аб' ек ты ва трап ляе ўсё, 

што ад бы ва ец ца ў бу дын ках. Кар-

цін ка з яго вы во дзіц ца на спе цы я-

лі за ва ны вя лі кі ма ні тор і за хоў ва-

ец ца ў ві дэа ар хі ве на пра ця гу трох 

з па ло вай тыд няў. Якасць кар цін кі 

да зва ляе раз гле дзець усё да дро-

бя зей, па коль кі сіг нал пе рад аец ца 

ў фар ма це HD. Пі шуць ка ме ры і 

гук — ад чу валь ныя мік ра фо ны ло-

вяць на ват ці хі шэпт. Акра мя та-

го, ка ме ры на ўва хо дзе ска ну юць 

твар ва ен на слу жа ча га і рас па зна-

юць яго, што да зва ляе ад соч ваць 

усе пе ра мя шчэн ні і дзе ян ні ў ка-

зар ме. У тым лі ку — і са чыць за 

мес ца мі за хоў ван ня зброі.

— Та кой сіс тэ май асна шча ны 

пяць вай ско вых час цей, — сцвяр-

джае Ула дзі слаў Бу дзік. — Па-

сту по ва яна бу дзе ўста ля ва на і 

ў ін шых ка зар мах. А так са ма — 

у мед ро це і ста ло вай пас ля за-

вяр шэн ня ка пі таль на га ра мон ту 

бу дын каў.

Тэ атр, як вя до ма, па чы на ец ца 

з ве шал кі, а по быт у ка зар ме — 

з ува хо да. Пас ля ка пі таль на га 

ра мон ту на ўва хо дзе ў бу ды нак, 

дзе жы вуць сал да ты 59-й шко лы 

па пад рых тоў цы спе цы я ліс таў па 

экс плу а та цыі аў та ма біль най тэх-

ні кі і ра монт ных пад раз дзя лен няў, 

з'я ві ла ся ве лі зар нае элект рон нае 

таб ло. Яно пра цуе ў рэ жы ме звы-

чай на га га дзін ні ка-тэр мо мет ра. 

Але праз не каль кі се кун даў кар-

цін ка змя ня ец ца. Ра да во га Ка ля-

ду з 3-й ву чэб най ро ты він шу юць 

з днём на ра джэн ня.

Ужо ча ты ры га ды, як ка зар мы 

пе ра ве дзе ны на га ра чае во да за-

бес пя чэн не. Двух' ярус ныя лож кі 

ады шлі ў мі ну лае. На тум бач ках — 

рам кі з фо та здым ка мі. Па коі для 

ўмы ван ня аб ста ля ва ны праль ны мі 

ма шы на мі і ду ша вы мі ка бі на мі.

Ці каў лю ся: як час та мо гуць 

сал да ты зва ніць да до му?

— Мы да зво лі лі та кім чы нам 

за хоў ваць фо та здым кі род ных 

і блізкіх сал дат, — ка жа на чаль нік 

59-й шко лы пад рых тоў кі спе-

цыя ліс таў па экс плу а та цыі аў-

та ма біль най тэх ні кі і ра монт ных 

пад раз дзя лен няў пад пал коў нік 

Эду ард НІ КУЛЬ ЧА. — Гэ та доб ра 

паў плы ва ла на мік ра клі мат. Ма-

біль ныя тэ ле фо ны ў нас вы да юц ца 

толь кі ў воль ны ад ву чо бы час.

Між тым у на ву чаль ных кла сах 

уста ноў ле ны комп лекс ныя трэ на-

жо ры. Кур сан ты асвой ва юць тры 

спе цы яль нас ці — ка ман дзі ра тан-

ка Т-72Б, на вод чы ка-апе ра та ра і 

ме ха ні ка-кі роў цы. Ра да вы Алег 

ЧАР КАС вя дзе на эк ра не ма ні-

то ра танк, ні бы та ў кам п'ю тар най 

гуль ні. Дэ таль на пра ма лёў ва юц ца 

ўсе маг чы мыя ня роў на сці. Але на 

гэ тым па да бен ства і за кан чва ец-

ца. Асоб на на эк ран вы ве дзе на 

пры бор ная па нэль — усе лям пы, 

ры ча гі, як і ў са праўд ным тан ку.

— Я рых ту ю ся да са праўд на-

га кі ра ван ня. Споў ні ла ся толь кі 

тры ме ся цы, як слу жу. Але ўжо 

пра ехаў не адзін кі ла метр у са-

праўд ным тан ку. Аклі ма ты за цыя 

пра хо дзіць вель мі хут ка, роз ні цы 

па між вір ту аль ным і рэ аль ным кі-

ра ван нем вель мі ма ла.

Але, як ка жуць, вай на вай ной, 

а абед па рас кла дзе. У 72-м ву чэб-

ным цэнт ры пас ля ра мон ту ад кры-

ла ся ста ло вая. Што ж у ёй но ва га?

— У нас хар чу юц ца больш за 

ты ся чу ва ен на слу жа чых, — ка-

жа на чаль нік хар чо вай служ бы 

72-га Аб' яд на на га ву чэб на га 

цэнт ра ка пі тан Аляк сей ДЗЯ-

ЛЕН ДЗІК. — Ра цы ён раз на стай-

ны. Што ме сяц мы апыт ва ем ва ен-

на слу жа чых і ста ра ем ся пад стро-

іц ца пад іх гус ты. Про сяць буль бу 

фры, су шы. Але зра зу ме ла, што 

та кую ежу мы ў сал дац кі ра цы ён 

уклю чыць не мо жам. Боль шасць 

пі са лі, што не ха пае буль бя но га 

пю рэ. Мы зра бі лі так, каб 3-4 ра зы 

на ты дзень яго да ва лі. Ста лі кры-

ху час цей да ваць і боршч па-хат-

ня му. І мы імк нём ся мак сі маль на 

зра біць так, каб сал да ты хар ча ва-

лі ся як до ма.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



ВАЙ СКО ВАЕ 
БРА ТЭР СТВА

На чаль нік Ге не раль на га шта-

ба Уз бро е ных Сіл — пер шы 

на мес нік мі ніст ра аба ро ны 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ге не рал-

ма ёр Алег Бе ла ко неў на ве даў 

з афі цый ным ві зі там Кі тай. Ён 

су стрэў ся з ге не рал-пал коў ні-

кам Лі Цзо чэ нам, на чаль ні кам 

Аб' яд на на га шта ба Цэнт раль-

на га ва ен на га са ве та Кі тай-

скай На род най Рэс пуб лі кі.

Пад час пе ра га во раў ба кі пад-

крэс лі лі важ насць ума ца ван ня і 

раз віц ця парт нёр скіх ад но сін па між 

на шы мі кра і на мі ў ва ен най сфе ры, 

па цвер дзі лі ста ноў чую ды на мі ку 

раз віц ця ўсе ба ко ва га, да вер на га 

стра тэ гіч на га парт нёр ства і ўза-

е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва на 

пад мур ку моц на га сяб роў ства. Так-

са ма бы лі аб мер ка ва ныя ак ту аль-

ныя пы тан ні да лей ша га раз віц ця 

двух ба ко ва га ва ен на га су пра цоў-

ніц тва ў та кіх га лі нах, як су мес ная 

ба я вая пад рых тоў ка, ва ен ная аду-

ка цыя, уза е ма дзе ян не ў рам ках 

ва ен на га склад ні ка Шан хай скай 

ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва.

ДЭ САНТ 
ІДЗЕ Ў АТА КУ

У Пад ня бес най ад бы ло ся су-

мес нае бе ла рус ка-кі тай скае 

ан ты тэ ра рыс тыч нае ву чэн не 

«Ата ку ю чы со кал».

Вы кон ваць ба я выя за да чы ў 

кі тай скі го рад Цзі нань ад пра ві лі-

ся ва ен на слу жа чыя 38-й асоб най 

гвар дзей скай дэ сант на-штур ма вой 

бры га ды. Ра зам са сва і мі ка ле га мі 

з про ці лег ла га бо ку еў ра зій ска га 

ма це ры ка яны ад пра ца ва лі спе цы-

яль ныя дзе ян ні. Пад час ак тыў най 

фа зы ву чэн ня быў пра ве дзе ны 

ро зыг рыш так тыч ных эпі зо даў су-

мес ных дзе ян няў пад раз дзя лен няў 

спе цы яль на га пры зна чэн ня дзвюх 

кра ін па вы зва лен ні за лож ні каў і 

зні шчэн ні тэ ра рыс таў. Як за зна чыў 

на чаль нік шта ба — пер шы на мес-

нік ка ман ду ю ча га сі ла мі спе цы-

яль ных апе ра цый Уз бро е ных Сіл 

пал коў нік Вік тар Гу ле віч, аса бо вы 

склад атры маў бяс цэн ны до свед, 

па ка заў шы вы дат ную вы вуч ку, 

а так са ма імк нен не і здоль насць 

вы кон ваць ба я выя за да чы на най-

вы шэй шым уз роў ні.

СТА ЛІ 
МЕ ДА ЛІС ТА МІ

Тры ўзна га ро ды за ва я ва лі 

прад стаў ні кі Уз бро е ных Сіл 

Бе ла ру сі на чэм пі я на це Еў ро-

пы па лёг кай ат ле ты цы ў аса-

біс тым за лі ку. Пра пар шчык 

Воль га Ма зу ро нак ста ла най-

леп шай у ма ра фо не. Мак сім 

Не да се каў, які з'яў ля ец ца 

спарт сме нам-ін струк та рам 

Спар тыў на га ка мі тэ та Уз бро-

е ных Сіл, вый граў ся рэб ра-

ны ме даль на спа бор ніц твах 

у скач ках у вы шы ню. На ра-

хун ку ма лод ша га сяр жан та 

кант ракт най служ бы Дзміт-

рыя Дзю бі на — «брон за» ў 

спар тыў най ха дзе на 50 кі ла-

мет раў.

Так са ма на шы ар мей скія спарт-

сме ны вяр ну лі ся з дву ма ме да ля мі 

на між на род ных спа бор ніц твах се-

рыі Гран-пры па страль бе з лу ка. 

Ра да вы Кі рыл Фір саў вый граў «зо-

ла та» ў скла дзе ка ман ды. А спарт-

смен-ін струк тар Спарт ка мі тэ та 

Узбро е ных Сіл Ка ры на Дзё мін ская 

за ня ла трэ цяе мес ца ў аса біс тым 

за лі ку.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

У пад мас коў най Ку бін цы на тэ ры то рыі 

кан грэс на -вы ста вач на га цэнт ра «Па тры-

ёт» у гэ тыя дні пра хо дзіць ад на з най-

буй ней шых ра сій скіх вы ста вак — Між-

на род ны ва ен на-тэх ніч ны фо рум «Ар-

мія-2018».

Яго ўдзель ні ка мі ста лі звыш 1200 кам па ній 

з амаль двух дзя сят каў кра ін све ту, а з афі цый-

ным ві зі там вы стаў ку на ве да лі 102 дэ ле га цыі. 

Свае на цы я наль ныя экс па зі цыі прад ста ві лі Ар-

ме нія, Бе ла русь, Кі тай, Па кі стан, Ін дыя, Ка зах-

стан, Сла ва кія і Тур цыя.

Сё ле та на фо рум пры еха ла звыш 20 бе ла-

рус кіх ар га ні за цый і кам па ній роз най фор мы 

ўлас нас ці і ве да мас на га пад па рад ка ван ня. 

Яны пры вез лі са мыя су час ныя і перс пек тыў-

ныя ўзо ры пра дук цыі ва ен на га і двай но га пры-

зна чэн ня.

Мі ністр аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі Сяр-

гей ШАЙ ГУ азна ё міў ся з экс па зі цы я мі аба рон-

ных прад пры ем стваў, у тым лі ку — з пра дук-

цы яй, што дэ ман стра ва ла ся на ка лек тыў ным 

стэн дзе Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ар га ні за та рам 

яко га вы сту пі ла «Бел спец знеш тэх ні ка». На-

мес нік стар шы ні Дзяр жаў на га ва ен на-пра мыс-

ло ва га ка мі тэ та, кі раў нік бе ла рус кай дэ ле га цыі 

Дзміт рый Пан тус пра ін фар ма ваў аб маг чы-

мас цях і перс пек ты вах ай чын най аба рон кі 

і яе ўдзе ле ў су мес ных бе ла рус ка-ра сій скіх 

пра ек тах.

На цы ры мо ніі ад крыц ця вы стаў кі пры сут-

ні чаў мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй РАЎ-

КОЎ, які на ве даў кан цэрн «Ка лаш ні каў» і су-

стрэў ся з прад стаў ні ка мі На ву ко ва-вы твор чай 

кар па ра цыі «Урал ва гон за вод». Як па ве да мі-

лі ў Мі ніс тэр стве аба ро ны, у ме жах су стрэч 

на Між на род ным ва ен на-тэх ніч ным фо ру ме 

«Ар мія-2018» бе ла рус кая дэ ле га цыя за клю-

чы ла кант ракт на па стаў ку ра дыё ла ка цый най 

стан цыі «Соп ка» з кан цэр нам «Ал маз-Ан тэй». 

Так са ма ва Уз бро е ныя Сі лы Бе ла ру сі бу дзе 

на кі ра ва на чар го вая пар тыя снай пер скіх він-

то вак вы твор час ці кан цэр на «Ка лаш ні каў». 

З кі раў ніц твам «Урал ва гон за во да» прай шлі 

пе ра га во ры на конт да лей шай ма дэр ні за цыі 

тан каў Т-72 да ўзроў ню Т-72Б3, а з «Вер та лё-

та мі Ра сіі» — аб пост га ран тый ным су пра ва-

джэн ні вер та лё таў Мі-8МТВ-5.

Афі цый ная дэ ле га цыя Дзярж кам ва енп ра-

ма так са ма пра вя ла па спя хо выя пе ра га во ры 

з пер шым на мес ні кам Фе дэ раль най служ бы 

па ва ен на-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве Анд рэ ем 

Бай цо вым і мі ніст рам аба рон най і аэ ра кас-

міч най пра мыс ло вас ці Рэс пуб лі кі Ка зах стан 

Бей бу там АТАМ КУ ЛА ВЫМ. На су стрэ чах аб-

мяр коў ваў ся ход рэа лі за цыі су мес ных пра ек-

таў і азна ча ны асноў ныя на прам кі да лей ша га 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва.

Акра мя та го, ка лек тыў ную экс па зі цыю бе-

ла рус кай аба рон кі на ве даў мі ністр аба ро ны 

Бур кі на-Фа со Жан-Клод Бу да. Яго за ці ка ві лі 

бес пі лот ныя ля таль ныя апа ра ты, ба я выя мо ду-

лі дыс тан цый на га кі ра ван ня. У сваю чар гу, мі-

ністр аба ро ны Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў, 

які агле дзеў экс па зі цыю «Бел тэх экс пар та», 

пра явіў ці ка васць да ка рыс най на груз кі для 

бес пі лот ні каў і маг чы мас цяў па іх су мес най 

вы твор час ці.

Сяр гей ЭМ БЕРГ.

525 жніўня 2018 г. ПЛАЦДАРМ
Аты-ба тыАты-ба ты  

Бес пі лот ні кі, кон ны ка тыль ён і цяж кая ар ты ле рыя

ПАД' ЁМ — ПАД' ЁМ — 
А 7-А 7-йй ГА ДЗІ НЕ ГА ДЗІ НЕ
Ці ка вы экс пе ры мент пра хо дзіць у бе ла рус кай армііЦі ка вы экс пе ры мент пра хо дзіць у бе ла рус кай арміі

К
А ПІ ТАЛЬ НЫ ра монт — рэч ня прос тая, але вель мі ка рыс-

ная, па коль кі ён скі ра ва ны на тое, каб па леп шыць по бы-

та выя ўмо вы. Як раз ён і пра хо дзіць у час цях і злу чэн нях 

Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі. Ся род ін ша га, ён іс тот на зме ніць і 72-і 

Аб' яд на ны ву чэб ны цэнтр пад рых тоў кі пра пар шчы каў і ма лод-

шых спе цы я ліс таў.

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.


