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Ма роз ным ліс та па даў скім днём ка-

ля ва ен на га ка мі са ры я та го ра да 

Мін ска да во лі шмат люд на. Баць кі, 

бра ты, сёст ры, дзя ду лі, ба бу лі, дзяў-

ча ты пра вод зяць у ар мію ма ла дых 

хлоп цаў. У гэ ты дзень ка ля сот ні іх 

ад праў ля ец ца слу жыць у пад раз дзя-

лен ні сіл спе цы яль ных апе ра цый, су-

ха пут ныя, унут ра ныя вой скі, Мін скую 

ва ен ную ка мен да ту ру і вой скі дзяр-

жаў най бяс пе кі. Раз ві тан не ад бы ва-

ец ца пад гу кі гар мо ні ка, які пры нёс 

нех та з баць коў...

Да та го ча су, як па юна коў на збор ны 

пункт прый дуць аў то бу сы, за ста ец ца кры ху 

больш за га дзі ну. Ці ка ва, як яны па чу ва юць 

ся бе пе рад тым, як на год ці паў та ра ад пра-

віц ца ў во ін скую часць?

Кан стан цін Ма хо цін ро дам з Ві цеб скай 

воб лас ці. Але апош нім ча сам хло пец пе ра-

браў ся ў Мінск.

— За пля чы ма ў мя не па куль — толь кі 

ся рэд няя шко ла. Та му слу жыць бу ду ва сям-

нац цаць ме ся цаў. Ву чыц ца ва ўні вер сі тэт 

не па сту паў, бо ез дзіў на за роб кі ў Ра сію. 

Ну а пас ля прый шла па вест ка ў ва ен ка-

мат... Мед ка мі сію там я прай шоў за лі ча ныя 

дні. Пры зна лі год ным да во ін скай служ бы. 

Ка лісь ці ха цеў слу жыць у ста лі цы, у зна ка мі-

тай час ці 3214. Але ў вы ні ку мя не вы ра шы лі 

ад пра віць у спец наз — у Мар' і ну Гор ку. Што 

ж, так са ма ня дрэн на. Баць кі ста ноў ча па-

ста ві лі ся да та го, што мне да вя дзец ца паў-

та ра га ды пра вес ці ў та кім ро дзе вой скаў. 

Ка жуць — па ста ле еш за гэ ты час, ста неш 

больш муж ны...

Кан стан цін у шко ле тры га ды зай маў ся 

бок сам. Пэў на, гэ та і паў плы ва ла на вы бар 

мес ца яго бу ду чай служ бы ра зам з вы ні ка мі 

псі ха ла гіч на га тэс ці ра ван ня.

— Апош ні ве чар пе рад вой скам я пра вёў 

до ма. Па ся дзе лі з баць ка мі і са мы мі бліз кі-

мі сяб ра мі. А тым, хто прый дзе на збор ныя 

пунк ты, ха чу па ра іць ад но: бя ры це з са бой 

тэр мас з га ра чай гар ба тай і не хва люй це ся. 

І не са ром це ся за да ваць пы тан ні. На прык-

лад, я ўжо па спеў па гу та рыць з хлоп ца мі, 

якія слу жаць у Мар' і най Гор цы і пой дуць на 

дэ мбель праз ты дзень-дру гі. Так бы мо віць, 

раз ве даў аб ста ноў ку.

Ма ці На тал ля Крук пра во дзіць два іх дзя-

цей. Яны — па год кі, скон чы лі ву чо бу ра зам. 

Вось толь кі слу жыць бу дуць у роз ных час-

цях. Адзін бу дзе пра хо дзіць «курс ма ла до га 

бай ца» ў Ві цеб ску, а да лей служ ба пра цяг-

нец ца ў Ка ло дзі шчах. Дру гі ж пой дзе ў па-

гра ніч ныя вой скі.

— Пер шыя па вест кі прый шлі сы нам яшчэ 

ў чэр ве ні. Іх ад пра ві лі ад ва ен ка ма та ву чыц-

ца ў аў та шко лу. Праў да, ха це ла ся б у ідэа ле, 

каб яны слу жы лі ра зам: усё-та кі трэ ба бу дзе 

вы бі раць, да ка го ме на ві та пры яз джаць на 

пры ся гу. Але як ёсць, так ёсць. На апош-

ні ве чар у хат ніх сце нах пры еха лі ўсе род-

ныя — трыц цаць ча ла век.

А вось 22-га до вы Яў ген Ба жа наў ста іць 

адзін. З баць ка мі ён раз ві таў ся яшчэ ра ні-

цай. Хло пец кры ху хва лю ец ца.

— Я скон чыў ка ледж прад пры маль ніц-

тва і па гэ тай жа спе цы яль нас ці ін сты тут. 

Ужо вя до ма, што бу ду слу жыць у Мін скай 

ка мен да ту ры. На ват рас ка за лі, што бу дзе 

ўва хо дзіць у мае аба вяз кі. Гэ та бу дзе ад-

но з двух: або па тру ля ван не го ра да, або 

служ ба ў ро це га на ро вай вар ты. Сам я 

ро дам з Мін ска, та му баць кам ні ку ды ез-

дзіць не да вя дзец ца. Па коль кі я атры маў 

вы шэй шую аду ка цыю, то слу жыць мне 

ўся го год.

Па вест ка Яў ге ну не пры хо дзі ла. Гэ та 

та му, што хло пец пас ля та го, як атры маў 

дып лом, сам пай шоў у ва ен ка мат з усі мі 

да ку мен та мі.

— У мя не слу жы лі абод ва дзя ды. Па куль 

яны бы лі жы выя, то дзя лі лі ся сва і мі ўспа мі-

на мі пра ар мію. Рас каз ва лі пра цяж кас ці, з 

які мі су ты ка лі ся пад час служ бы. Мож на на-

ват ска заць, што я за воч на прай шоў «курс 

ма ла до га бай ца». Ра зам з тым я сяб рую і 

са спор там. Ра ней шмат зай маў ся фут бо-

лам, ця пер ін та рэ сы пе ра клю чы лі ся ў бок 

кам п'ю та раў.

Дзве ка рот кія гіс то рыі... А ўся го сё лет няй 

во сен ню пла ну ец ца пры зваць у вой ска да 

13 ты сяч хлоп цаў.

— Вы клі ку на пры зыў ныя ка мі сіі ўво сень 

гэ та га го да пад ля га юць ка ля 70 ты сяч ча-

ла век, — па ве да міў на чаль нік ад дзе ла 

га лоў на га ар га ні за цый на-ма бі лі за цый-

на га ўпраў лен ня ге не раль на га шта ба Уз-

бро е ных Сіл пал коў нік Алег ПА ЗНЯК. 

Па ста не на 15 ліс та па да ра ён ныя і га рад-

скія пры зыў ныя ка мі сіі пры ня лі больш за 

50 ты сяч ра шэн няў. Бы ло да дзе на больш 

за 25 ты сяч ад тэр мі но вак. 85 пра цэн таў 

з іх звя за ны з пра ця гам аду ка цыі. Ас тат-

нія раз мер ка ва лі ся па між ты мі, хто ча со ва 

ня год ны па ста не зда роўя, ся мей ным ста-

но ві шчы і атрым лі вае вай ско ва-тэх ніч ныя 

спе цы яль нас ці.

Хло пец, які прад ста віў ся Аляк санд рам, 

атры маў ад тэр мі ноў ку яшчэ ў 18 га доў. За-

раз яму споў ні ла ся 22. Ча ты ры га ды Аляк-

санд ра не пры зы ва лі ў вой ска, та му што 

ён быў адзі ным кар мі це лем у шмат дзет най 

сям'і, у якой бы ло аж но шас цё ра ма лых. 

А ця пер ад тэр мі ноў ка скон чы ла ся.

— За пля чы ма ў мя не пра фе сій на-тэх ніч-

нае ву чы лі шча. Пра ца ваў звар шчы кам. Пэў-

на, на тое, што мя не ад пра вяць у 5-ю бры-

га ду, паў плы ва ла тое, што я зай маў ся ў 

юнац тве бія тло нам. Ці ка ва, што я тут знай-

шоў сва іх зна ё мых з Ле нін ска га ра ё на. Як 

ка жуць, свет цес ны. І слу жыць бу дзем ра-

зам. Тым жа, хто атры мае па вест кі ўжо праз 

не каль кі ме ся цаў, ха чу па ра іць: не бе гай це 

ад вой ска. На вош та ўсе гэ тыя су мнеў ныя 

пры го ды?

Пры ся гу бай цы пры муць 15 снеж ня. Та ды 

ж яны ад пра вяц ца ў сваё пер шае зваль нен-

не. Але ўжо ця пер ім па ка за лі, ча му іх на-

ву чаць у спец на зе. Гэ та бы ло май стэр ства 

ва ло дан ня збро яй і эле мен ты ру ка паш на га 

бою. Адзі нае — гэ тыя спец на за ўцы паў го-

да та му так са ма ста я лі на пля цы, ча ка ю чы 

ад праў кі...

«Ухі ліс таў» ад пры зы ву за раз у Бе ла ру сі 

на ліч ва ец ца ка ля 300 ча ла век. Іх свое ча-

со ва апа вяс ці лі аб тым, што трэ ба прый сці 

ў ва ен ка мат, але свое ча со ва яны ту ды не 

пры бы лі. Бес па ка ра ным гэ та не за ста нец ца. 

Ва ен ка ма ты шу ка юць па ру шаль ні каў ра зам 

з ор га на мі ўнут ра ных спраў, каб пры цяг нуць 

да ад каз нас ці. Ім ужо аб ме жа ва ны вы езд за 

ме жы кра і ны.

30 ліс та па да за кан чва ец ца во сень скі 

пры зыў — 2018. Пас ля гэ та га дня ма тэ ры-

я лы па «ўхі ліс тах» бу дуць пе ра да дзе ны ў 

тэ ры та ры яль ныя ор га ны ўнут ра ных спраў. 

І ка лі за ня яў ку па па вест цы мак сі маль ная 

штраф ная санк цыя скла дае да пяці ба за вых 

ве лі чынь, то за ўхі лен не ад пры зы ву мож на 

атры маць і да двух га доў па збаў лен ня во лі. 

Та му час абы сці ся «ма лой кры вёй» яшчэ 

за ста ец ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Кант роль най яў цы ў ва ен ка-

мат у Бе ла ру сі па пя рэд ні чае 

Дзень пры зыў ні ка. Ён пра во-

дзіц ца ва ўсіх ра ён ных ва ен-

ка ма тах кра і ны. Гэ ты дзень 

пры све ча ны тым, хто ўжо 

пры зна ны год ным для служ-

бы ў вой ску, але па куль яшчэ 

для яго не на ды шоў час ад-

праў кі ў часць.

У Ба ры саў скім ра ё не да Дня 

пры зыў ні ка бы ла пад рых та ва-

на цэ лая кан цэрт ная пра гра ма. 

З цёп лы мі сло ва мі вы сту па лі прад-

стаў ні кі ДТСА АФ, ве тэ ра ны, якія 

дзя лі лі ся сва ім вай ско вым до све-

дам. Іх уваж лі ва слу ха ла ка ля сот ні 

юна коў...

— Я ву чыў ся на та ва ра знаў ца 

ў Ба ры са ве, — ка жа пры зыў нік 

Сяр гей ГЕ РА СІ МОЎ СКІ. — Скон-

чыў ву чо бу, і прый шла па вест ка. 

Кры ху хва ля ваў ся, але ні чо га не 

зро біш: трэ ба — зна чыць, трэ ба. 

Мед ка мі сію пра хо дзіў больш за 

ме сяц. Пры зна лі год ным аб ме жа-

ва на. Ужо вя до ма, дзе бу ду слу-

жыць, — ва ўнут ра ных вой сках у 

Мін ску. Пры чым са мае ці ка вае, 

што ка го ні рас пыт ваў з сяб роў, 

зна ё мых, род ных — ні хто там па-

куль не быў. Слу жыць мне ва сям-

нац цаць ме ся цаў. Баць кі, праў да, 

ду ма лі, што за ста ну ся слу жыць у 

Ба ры са ве, але вы бар у мя не быў 

сціп лы: або Баб руйск, або Мінск. 

Ну, да Мін ска хоць блі жэй ад-

сюль.

А вось Ілья Зя лін скі, які ву чыў-

ся ра зам з Сяр ге ем, за ста нец ца 

ў Ба ры са ве. Ці, дак лад ней, у Пе-

чах, дзе бу дзе слу жыць у тан ка вых 

вой сках. Пад час аб сле да ван ня 

хло пец на ват пра вёў не ка то ры час 

у баль ні цы, але ка мі сія пры зна ла 

яго год ным.

— Га лоў нае — не ба яц ца, — ка-

жа хло пец. — Чым да 27 га доў ха-

вац ца ад вой ска, то знач на лепш 

ад слу жыць. І пас ля ўсе да ро гі ў 

жыц ці бу дуць ад кры ты.

На чаль нік ад дзе ла пры зы ву 

на ва ен ную служ бу ва ен на га ка-

мі са ры я та Ба ры саў ска га і Круп-

ска га ра ё наў Мін скай воб лас ці 

пад пал коў нік Сяр гей КА ВА ЛЕН-

КА ўру чаў хлоп цам па вест кі на 

кант роль ную яў ку.

— Мы хо чам, каб ар мія не бы ла 

ней кай terra іncognіta для ма ла дых 

лю дзей, — ка жа Сяр гей Ка ва лен-

ка. — Псі ха ла гіч ны прын цып вель-

мі прос ты: па ло хае ме на ві та ня ве-

дан не та го, што ча кае на пе ра дзе. 

А ка лі ўсё па ка заць, рас тлу ма чыць, 

то і цікавасць у юна коў пра чнец ца 

вя лі кая. Так, ва ўста но вы аду ка-

цыі пры хо дзяць ва ен на слу жа чыя, 

рас каз ва юць пра ся бе. Вуч няў 

10—11 кла саў, якія за дум ва юц ца 

аб тым, каб на быць ва ен ную пра-

фе сію, мы зва зі лі на эк скур сію ў 

Ва ен ную ака дэ мію. Шмат пы тан-

няў за да юць баць кі. Яны да ты чац-

ца мес ца бу ду чай служ бы, яе ўмоў, 

ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня... 

Мы ні ко лі ад баць коў ні чо га не ха-

ва лі і ха ваць не бу дзем. Да па ма гае 

і ўласны до свед: я сам не каль кі 

га доў быў ка ман дзі рам ро ты.

Боль шасць ба ры саў чан да лё ка 

ад свай го го ра да не ад праў ля юц-

ца, а слу жаць у 72-м аб' яд на ным 

ву чэб ным цэнт ры. Гэ та пе ра важ на 

ма ла дыя лю дзі, якія скон чы лі ся-

рэд нія спе цы яль ныя на ву чаль ныя 

ўста но вы. У та кім вы пад ку тэр мін 

служ бы для іх скла дае паў та ра 

го да.

— Ад мет на, што з ча сам усё ме-

ней ста но віц ца «ўхі ліс таў». За раз 

яны скла да юць до лі пра цэн та ад 

агуль най коль кас ці пры зыў ні коў. 

Суд у боль шас ці вы пад каў вы но сіць 

па ста но ву аб ве лі зар ным штра фе. І 

ка лі су дзі масць зды ма ец ца і га сіц-

ца, то хлоп ца зноў ча кае вы клік на 

ме ды цын скае асвед чан не. Бы лі на-

ват у нас вы пад кі, ка лі тыя, хто быў 

асу джа ны за ўхі лен не, пас ля бы лі 

пры зва ны і ад праў ле ны ў вой ска. Я 

аса біс та пы таў ся ў іх: ну і на вош та 

па трэб ны бы лі ўсе гэ тыя пры го ды? 

Мно гія ад каз ва юць, што не ве да лі, 

ба я лі ся. І гэ та яшчэ адзін до каз та-

го, што пра во ін скую служ бу трэ ба 

юна кам рас каз ваць яшчэ да та го, 

як прый дзе па вест ка ў ва ен ка мат.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Аты-ба тыАты-ба ты

Зме наЗме на

ЛЕПШ АД СЛУ ЖЫЦЬ

Ка рэс пан дэн ты Ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» «Звяз ды» 

вы свят ля лі, вы свят ля лі, 
як пра хо дзіць пры зыўяк пра хо дзіць пры зыў

«Бя ры це з са бой «Бя ры це з са бой 
тэр мас з гар ба тай.тэр мас з гар ба тай.  
І не хва люй це ся»І не хва люй це ся»


