
28 кастрычніка 2014 г. 3

Сумесны праект рэдакцыі газеты «Звязда» 
і Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь

Выпуск № 9 (38)

Пра асаб лі вас ці гэ тай пры зыў ной кам-
па ніі, а так са ма пра тое, што па тра ды цыі 
тур буе бу ду чых вай скоў цаў і іх род ных, 
рас каз вае на чаль нік га лоў на га ар га ні за-
цый на-ма бі лі за цый на га ўпраў лен ня — 
на мес нік на чаль ні ка Ге не раль на га шта-
ба Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі пал коў нік 
Аляк сандр ШКІ РЭН КА. Да рэ чы, гэ та яго 
пер шае ін тэр в'ю на но вай па са дзе.

— Аляк сандр Іва на віч, сён ня асноў ны 
пры зыў ны кан тын гент — дзе ці 1990-х. 
Як вя до ма, вы со кай на ра джаль нас цю 
тыя ча сы не ад зна чы лі ся. Ці ўплы вае 
гэ ты дэ ма гра фіч ны спад на коль касць 
пры зыў ні коў?

— Са праў ды, дэ ма гра фіч ны спад 
1990-х га доў ро біць уплыў на агуль ную 
коль касць пры зыў ні коў. Ад нак та кая дэ ма-
гра фіч ная сі ту а цыя праг на за ва ла ся. Та му 
з мэ тай поў на га і якас на га кам плек та ван-
ня Уз бро е ных Сіл, ін шых войск і во ін скіх 
фар мі ра ван няў свое ча со ва бы лі ўне се ны 
не ка то рыя змяненні і да паў нен ні ў За кон 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб вай ско вым аба-
вяз ку і вай ско вай служ бе». У пры ват нас ці, 
бы ла ад ме не на ад тэр мі ноў ка ад пры зы ву 
на ву чэн цам ся рэд ніх спе цы яль ных і сту-
дэн там вы шэй шых уста ноў аду ка цыі, якія 
атрым лі ва юць яе за мя жой, у за воч най 
(уклю ча ю чы дыс тан цый ную) фор ме на-
ву чан ня.

— Мі ністр аба ро ны не ад ной чы пад-
крэс лі ваў, што Бе ла русь ні ко лі не пя-
рой дзе на цал кам кант ракт ную служ бу. 
Тым не менш, у сён няш ніх юна коў ёсць 
вы бар — пра хо дзіць тэр мі но вую служ-
бу ці служ бу па кант рак це...

— Так, сён ня ма ла ды ча ла век пры-
зыў но га ўзрос ту ста іць пе рад вы ба рам: 
пра хо дзіць тэр мі но вую служ бу ці ад ра-
зу іс ці на служ бу па кант рак це. Ка лі ён 
вы бі рае дру гі ва ры янт, то звяр та ец ца да 
ка ман да ван ня той во ін скай час ці, дзе 
жа дае слу жыць. І ка лі ён ад па вя дае ўсім 
па ра мет рам — мае не аб ход ную спе цы-

яль насць, па ды хо дзіць па 
ста не зда роўя, па ма раль-
на-дзе ла вых якас цях — 
праз ва ен ны ка мі са ры ят 
яго афарм ля юць на служ бу 
па кант рак це. Ін фар ма цыя 
аб ва кант ных во ін скіх па-
са дах у вай ско вых час цях 
зна хо дзіц ца ў кож ным ва ен ным ка мі са ры-
я це. Ка лі ма ла ды ча ла век улад коў ва ец ца 
па кант рак це на тую па са ду, па якой мае 
спе цы яль насць (на прык лад, кі роў цы ці ку-
ха ра), то ён пра хо дзіць толь кі па чат ко вую 
агуль на вай ско вую пад рых тоў ку. А ка лі ён 
трап ляе ту ды, дзе па тра бу юц ца да дат ко-
выя ве ды, то ён спа чат ку на кі роў ва ец ца 
ў ву чэб ную во ін скую часць. Што ты чыц ца 
поў на га пе ра хо ду на кам плек та ван не ар-
міі на пра фе сій най асно ве, мы не ста ві-
лі і не ста вім пе рад са бой та кой за да чы. 
Да рэ чы, во ін скі аба вя зак за хоў ва ец ца не 
толь кі ў Бе ла ру сі: ён іс нуе і ў та кіх раз ві-
тых кра і нах, як Фін лян дыя, Аў стрыя, Нар-
ве гія, Швей ца рыя...

— Ад нос на ня даў на бе ла рус кія Уз-
бро е ныя Сі лы пе рай шлі да ра ней шай 
фор мы кам плек та ван ня вой скаў — 
асен не-вяс но вай. З чым гэ та бы ло звя-
за на? І ці апраў да на та кое вяр тан не ў 
мі ну лае?

— Час па чат ку на ву чаль на га го да быў 
звя за ны з мэ тай удас ка на лен ня сіс тэ мы 
пад рых тоў кі войск. Ра ней ён па чы наў ся 
з 1 лю та га, цяпер — з 1 снеж ня. Та кім 
чы нам, гэ та пры вя ло да змен тэр мі наў 
ад праў кі ў вой ска: за мест сту дзе ня і лі-
пе ня, як гэ та бы ло ра ней, яна ажыц цяў-
ля ец ца ў маі і ліс та па дзе. Та кія но ва ўвя-
дзен ні ака за лі ся ста ноў чы мі. Па-пер шае, 
па ступ лен не гра ма дзян ва ўста но вы аду-
ка цыі па ча се пе ра ста ла су па даць з ме-
ра пры ем ства мі пры зы ву. Ад па ла не аб ход-
насць пра да стаў лен ня ад тэр мі но вак для 
пра ця гу аду ка цыі вы пуск ні кам ся рэд ніх 
уста ноў аду ка цыі. Па-дру гое, дзесь ці на 

2-5% змен шы лі ся се зон ныя за хвор ван ні. 
Ка лі юна кі пры хо дзі лі ў ар мію ў сту дзе ні, 
па каз чык пра студ ных за хвор ван няў быў 
тро хі вы шэй шым. І са мае га лоў нае: мы 
прак тыч на да ну ля звя лі ма са выя скар гі 
гра ма дзян, звя за ныя з тым, што ме ра пры-
ем ствы пры зы ву ў чэр ве ні-лі пе ні ад ры ва-
юць іх ад пад рых тоў кі і зда чы вы пуск ных 
эк за ме наў і аба ро ны дып лом ных прац. 
Са праў ды, гэ та бы ла праб ле ма. Сёння 
яна ад сут ні чае.

— Тра ды цый на пры зыў на служ бу ў 
рэ зер ве ажыц цяў ляў ся толь кі во сен ню. 
Сё ле та ён ад быў ся яшчэ і вяс ной. Гэ та 
ста не доб рай тра ды цы яй ці бы ло, як 
ка жуць, вы клю чэн нем з пра ві лаў?

— Пры зыў гра ма дзян на служ бу ў рэ-
зер ве на роў ні з ажыц цяў лен нем маг чы-
мас ці юна кам вы ка наць свой кан сты ту-
цый ны аба вя зак па аба ро не Ай чы ны, у 
пер шую чар гу, на кі ра ва ны на за бес пя-
чэн не мэ та на кі ра ва най пад рых тоў кі не аб-
ход ных рэ сур саў. З мэ тай на за па шван ня 
ў ра ё нах кам плек та ван ня войск спе цы я-
ліс таў, якіх не ха пае, сё ле та мы са праў ды 
пе рай шлі на служ бу ў рэ зер ве два ра зы 
ў год. Бу дзе гэ та па ста ян ным ці не, ад на-
знач на ска заць не мо жам. Гэ та за ле жыць 
ад па трэ бы ў спе цы я ліс тах у за па се. Тым, 
ка го гэ та хва люе, ра ім са чыць за ўка за мі 
Прэ зі дэн та, якія афі цый на пуб лі ку юц ца, у 
тым лі ку ў га зе це «Звяз да». Ка лі да ваць 
ка рот ка тэр мі но вы пра гноз, то і гэ тай вяс-
ной мы бу дзем пры зы ваць юна коў для 
пра хо джан ня служ бы ў рэ зер ве.

— Ці не пла ну ец ца па вя лі чыць пры-
зыў ны ўзрост?

— Сён ня пры зыў ных рэ сур саў да стат-
ко ва для якас на га кам плек та ван ня Уз-
бро е ных Сіл, ін шых войск і во ін скіх фар-
мі ра ван няў. Пры зыў ны ўзрост у нас не 
мя няў ся яшчэ з са вец кіх ча соў і ў блі жэй-
шы час мя няц ца не бу дзе. Гэ тае пы тан не 
на ват не раз гля да ец ца.

— А ці спра вяд лі ва, на ваш по гляд, 
пры зы ваць у ар мію юна ка, яко му хут-
ка споў ніц ца 27 га доў, на ўвесь тэр мін 
пра хо джан ня служ бы?

— А ці спра вяд лі ва тое, што та кі юнак 
яшчэ не ад слу жыў да 27 га доў, не вы ка-

наў свой кан сты ту цый ны аба вя зак? Важ-
на ра зу мець, што ў кож на га гра ма дзя ні на 
на шай кра і ны ёсць пра ва на ад тэр мі ноў ку. 
Ён мо жа яго рэа лі за ваць, а мо жа і ад мо віц-
ца. У юна ка ёсць вы бар — пай сці ў ар мію 
ў 18 га доў ці вы ка рыс таць ад тэр мі ноў ку, 
якая яму не аб ход ная для рэа лі за цыі ін шых 
сва іх пра воў і па трэб. Ад нак ня ма ла і та кіх 
пры зыў ні коў, якія ад маў ля юц ца ад ад тэр-
мі ноў кі, бо хо чуць, каб іх пры зва лі за раз. 
Та му ма ла до му ча ла ве ку, які да цяг нуў да 
гра ніч на га пры зыў но га ўзрос ту, трэ ба бы-
ло вы зна чыц ца, ка лі ад слу жыць у ар міі яму 
бы ло важ ней — та ды ці ця пер. Па га дзі це-
ся, тэр мін не ма лы: амаль 9 га доў ён рэа лі-
зоў ваў сваё пра ва на ад тэр мі ноў ку.

— Як толь кі ма ла ды ча ла век за кан-
чвае на ву чаль ную ўста но ву, яго пры-
зы ва юць у вой ска. Пры чым гэ та вы-
зва ляе юна ка ад раз мер ка ван ня, ка лі 
ён ву чыў ся на бюд жэ це. Гэ та не стра-
та для дзяр жа вы, якая вы дат коў ва ла 
срод кі на яго на ву чан не?

— У ад па вед нас ці з За ко нам Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь «Аб вай ско вым аба вяз ку і 
вай ско вай служ бе», уста лёў ва ец ца пры-
яры тэт во ін скай служ бы пе рад ін шы мі 
ві да мі дзяр жаў най служ бы і пра цоў най 
дзей нас ці. Гэ ты пры яры тэт вы яў ля ец ца ў 
спы нен ні гра ма дзя на мі пра цы, на ву чан ня 
і ін шай дзей нас ці пры пры зы ве або доб ра-
ах вот ным па ступ лен ні на ва ен ную служ бу, 
пры зы ве на служ бу ў рэ зер ве, на збо ры, 
а так са ма ў па вы ша ным уз роў ні са цы яль-
най аба ро не нас ці гра ма дзян, якія ста лі ў 
ар мей скія ра ды. Ка лі ў дзяр жа ве іс нуе во-
ін скі аба вя зак, то ўсе ка тэ го рыі гра ма дзян 
муж чын ска га по лу па він ны мець да яго 
роў ныя ад но сі ны. Важ на ра зу мець, што 
пра цу зна хо дзяць не толь кі пас ля за кан-
чэн ня ВНУ. А служ ба ў ар міі за ліч ва ец ца 
ў агуль ны пра цоў ны стаж.

— Не ка то рыя юна кі, каб ухі ліц ца ад 
вай ско вай служ бы, за вод зяць сям'ю. 
У та кіх вы пад ках ім пра да стаў ля юц ца 
ад тэр мі ноў кі. Гэ та рэ ве ранс у бок па-
вы шэн ня на ра джаль нас ці?

— Мож на і так лі чыць. Ка лі ёсць дзі ця 
ва ўзрос це да трох га доў, то та кі гра ма-
дзя нін мае пра ва на ад тэр мі ноў ку. З мэ-
тай па ляп шэн ня дэ ма гра фіч най сі ту а цыі 
Мі ніс тэр ствам аба ро ны бы ло іні цы я ва на 
ўня сен не ад па вед ных змен у за ка на даў-
ства. І ўжо з гэ тай вяс ны ма ла дыя лю дзі, 
якія ма юць тра іх і больш дзя цей, вы зва ля-
юц ца ад пры зы ву, а пры зыў ні кам, якія вы-
хоў ва юць два іх дзя цей, пра да стаў ля ец ца 
ад тэр мі ноў ка. Та кім чы нам, гра ма дзя нін 
так са ма ста іць пе рад вы ба рам: або ён 
аба ра няе Ай чы ну, або па ляп шае дэ ма-
гра фіч ную сі ту а цыю ў кра і не.

(Заканчэнне на 4-й стар.)

Аляк сандр ШКІ РЭН КА: 

«АБА РО НА АЙ ЧЫ НЫ — УСЕ НА РОД НАЯ СПРА ВА 
І СПРА ВА КОЖ НА ГА ГРА МА ДЗЯ НІ НА»

Аляк сандр Шкі рэн ка на ра дзіў ся ў 
га рад скім па сёл ку Пле шча ні цы Ла-
гой ска га ра ё на. Стаць вай скоў цам 
ма рыў яшчэ з дзя цін ства. Бы ло на 
ка го раў няц ца: дзя ду ля, удзель нік 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, ге ра іч-
на за гі нуў на фрон це, баць ка год на 
пра хо дзіў афі цэр скую служ бу. Ва-
ен ная ды нас тыя Шкі рэн каў тры ма 
па ка лен ня мі не за вяр шы ла ся: сён ня 
ста рэй шы сын Аляк санд ра Іва на ві-
ча спа сці гае азы май стэр ства ў ва-
ен ным ву чы лі шчы. Сам пал коў нік у 
1992 го дзе скон чыў Ар джа ні кі дзаў-
скае вы шэй шае агуль на вай ско вае 
ва ен нае ка манд нае ву чы лі шча. 
Служ бу пра хо дзіў у Бе ла ру сі. У роз-
ных вай ско вых злу чэн нях і час цях 
зай маў па са ды ад ка ман дзі ра мо-
та страл ко ва га ўзво да да на мес ні ка 
на чаль ні ка шта ба бры га ды па ма бі-
лі за цый най пра цы. За тым ву чыў ся 
на ка манд на-штаб ным фа куль тэ це 
Ва ен най ака дэ міі, на фа куль тэ це 
Ге не раль на га шта ба.

Ар мей скі дай джэстАр мей скі дай джэст  ��

За сваю гіс то рыю — а гэ-
та 95 га доў — ва ен ная су вязь 
прай шла ня лёг кі шлях раз віц-
ця. З най прас цей шых гу ка вых 
і зро ка вых срод каў су вя зі для 
пе ра да чы сіг на лаў і ка ман даў 
не па срэд на на по лі бою яна пе-
ра ўтва ры ла ся ў шы ро ка раз га-
лі на ва ныя шмат ка наль ныя аў-
та ма ты за ва ныя сіс тэ мы, здоль-
ныя за бяс пе чыць су вязь амаль 
на не аб ме жа ва ную ад лег ласць. 
І гэ та ўда ец ца як пры да па мо зе 
ста цы я нар ных, так і ру хо мых 
аб' ек таў, якія зна хо дзяц ца на 
зям лі, у па вет ры, на ва дзе і на-
ват пад ва дой.

Вы кон ва ю чы рэ аль ныя прак-
тыч ныя за да чы ў мір ны час, ва-
ен ныя су вя зіс ты зна хо дзяц ца ў 
па ста ян най ба я вой га тоў нас-
ці. Апе ра тыў насць кі ра ван ня 
злу чэн ня мі і во ін скі мі час ця мі, 
свое ча со васць і эфек тыў насць 
пры мя нен ня ба я вых срод каў і 
зброі за ле жаць ад ста ну і функ-
цы я на ван ня ва ен най су вя зі. А з 
гэ тым, на шчас це, як раз усё ў 
па рад ку. Ужо амаль за вер ша на 
асна шчэн не ста цы я нар най сет кі 
су вя зі Уз бро е ных Сіл ліч ба вы мі 

сіс тэ ма мі пе ра да чы, ін тэн сіў на 
вы кон ва юц ца ра бо ты па аб ста-
ля ван ні між гар ні зон най аў та ма-
тыч най сет кі за сак рэ ча най су вя-
зі, скон ча на бу даў ніц тва ліч ба-
вай ра дыё рэ лей най су вя зі.

— Сі ла мі прад пры ем стваў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь мы ства-
ра ем срод кі ра дыё-, ра дыё рэ-
лей най, тра пас фер най су вя зі 
і за бяс печ ва ем імі на шы злу-
чэн ні і во ін скія час ці. Стан цыі 
спа да рож ні ка вай су вя зі па куль 
за куп ля ем у Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, — рас ка заў на чаль нік 
су вя зі Уз бро е ных Сіл — на-
чаль нік упраў лен ня су вя зі Ге-
не раль на га шта ба Уз бро е ных 
Сіл Бе ла ру сі ге не рал-ма ёр Ге-
надзь КА ЗА КОЎ. — У на шай 
кра і не ўжо за вяр ша ец ца ства-
рэн не на цы я наль най сіс тэ мы 
спа да рож ні ка вай су вя зі. Па куль 
мы вы ка рыс тоў ва ем рэ сурс ра-
сій скіх кас міч ных апа ра таў, але, 
ства рыў шы сваю на цы я наль ную 
сіс тэ му, пя рой дзем да рэ сур су 
на шых спа да рож ні каў. Пры чым 
бу дзе на ла джа на су мес нае вы-
ка ры стан не ар бі таль ных гру по-
вак.

У на гу з су час ны мі тэх на ло гі-
я мі — ме на ві та так раз ві ва ец ца 
ва ен ная су вязь. Не сак рэт, што 
як раз ад пер шых і за ле жыць, 
на коль кі хут кай і якас най яна 
бу дзе. Но выя ін фа ка му ні ка-
цый ныя тэх на ло гіі пры мя ня юц-
ца не толь кі пры ма дэр ні за цыі 
вуз лоў су вя зі і асоб ных ру хо мых 
комп лек саў, але і ўка ра ня юц ца 
ў струк ту ру сіс тэ мы кі ра ван ня 
су вяз зю. Су час ны аў та ма ты за-
ва ны пункт кі ра ван ня да зва ляе 
ажыц цяў ляць ма ні то рынг ста ну 
ўсіх ліч ба вых сіс тэм су вя зі, ды-
яг нос ты ку аў та ма тыч ных тэ ле-
фон ных стан цый, зме ны ў па ра-
мет рах апа ра ту ры, ві дэа су вязь 
з аба не нта мі і ві дэа на зі ран не за 
най больш важ ны мі аб' ек та мі су-
вя зі. Пры чым ліч ба выя срод кі 
су вя зі не аб ме жа ва ны да лё-
кас цю рас паў сю джан ня: ча сам 
ін фар ма цыя за лі ча ныя хві лі ны 
пе ра адоль вае сот ні ці на ват ты-
ся чы кі ла мет раў.

Да рэ чы, боль шасць гэ тых 
рэа лі за ва ных за дум на ле жыць 
бе ла рус кім рас пра цоў шчы кам. 
Толь кі ў гэ тым го дзе звыш 50 
ру хо мых апа рат ных і стан цый 
су вя зі ай чын най вы твор час ці 
па сту пі ла ў вой скі су вя зі. Но-
вы мі пе ра нос ны мі ра дыё стан-
цы я мі апош ня га па ка лен ня да 
кан ца го да бу дуць так са ма за-
бяс пе ча ны агуль на вай ско выя 
час ці і пад раз дзя лен ні бе ла-
рус кай ар міі. Як ад зна чыў на-
чаль нік ад дзе ла ААТ «Агат-
сіс тэм» Яў ген КРЭЙ ДЗІК, 
пра дук цыя ўлас най вы твор-
час ці пры зна ча на для асна-
шчэн ня ліч ба вы мі срод ка мі 
су вя зі ўсіх сі ла вых ве дам стваў. 
«Бе ла рус кая тэх ні ка зна хо-
дзіц ца на ўзроў ні пе ра да вых 
су свет ных узо раў, — пад крэс-
ліў прад стаў нік Дзяр жаў на га 
ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ-
та. — Яна пра хо дзіць шлях ад 
рас пра цоў кі, вы твор час ці да 
па стаў кі па тэн цы яль ным спа-
жыў цам. Вель мі ра дуе, што 
гэ тым у асноў ным зай ма ец ца 
мо ладзь, яны — бы лыя сту дэн-
ты вя ду чых ВНУ кра і ны».

На ту раль на, су час ная тэх-
ні ка су вя зі па тра буе вы со ка га 
пра фе сі я на ліз му і ў ва ен ных 
су вя зіс таў. Не вы пад ко ва пад-
рых тоў ка вай скоў цаў ажыц цяў-
ля ец ца з улі кам па ступ лен ня на 
ўзбра ен не но вых і ма дэр ні за ва-
ных срод каў і комп лек саў.

— Но вая тэх ні ка знач на па-
шы ры ла маг чы мас ці ў за бес-
пя чэн ні су вяз зю кі раў ніц тва 
Уз бро е ных Сіл, — мяр куе ка-
ман дзір ба таль ё на 86-й бры-
га ды су вя зі пад пал коў нік 
Дзміт рый ГРЫ ГА РО ВІЧ. — У 
пры ват нас ці, ру хо мы ма біль ны 
ву зел су вя зі да зво ліў за мя ніць 
сён ня дзе сяць ма шын на дзве, 
а коль касць аса бо ва га скла ду 
па мен шы ла ся ў 10 ра зоў. Ру хо-
мыя ра дыё рэ лей ныя ліч ба выя 
стан цыі, больш вя до мыя пад 
наз вай «Цыт рус», раз горт ва-

юц ца ў аў та ма тыч ным рэ жы-
ме, што знач на зні жае пра ца-
ём касць і ска ра чае час на яе 
ўлад ка ван не. На прык лад, ра-
ней шая ана ла гіч ная стан цыя 
раз горт ва ла ся на пра ця гу га-
дзі ны і 45 хві лін. Сён ня на гэ та 
за трач ва ец ца 55 хві лін, на ват 
уліч ва ю чы тое, што экі паж з 
дзе ся ці ча ла век зменшыўся да 
шас ці. Нель га не ад зна чыць, 
што па вя лі чы ла ся і да лё касць 
су вя зі. Ка лі ра ней гэ та бы ло 
40 кі ла мет раў, то ця пер мак сі-
маль ны ін тэр вал — 50-70 кі ла-

мет раў. Вы рас ла і коль касць 
ка на лаў, якую ства рае та кая 
стан цыя: больш як 300 ка на лаў 
за мест ра ней ша га 21. Ця пер 
во і нам-су вя зіс там не па трэб ны 
спе цы яль ныя па лат кі, мес ца 
для хар ча ван ня: усё гэ та зна-
хо дзіц ца ў бы та вым ад се ку, 
раз ме шча ным на стан цыі.

Ра дыё рэ лей ная стан цыя 
«Ярус» ад но сіц ца да менш 
ма гут ных і ма ла ка наль ных. 
Стан цыя «Ме гат рон» за мя ні ла 
шмат ка наль ныя ру хо мыя апа-
рат ныя, якія за бяс печ ва лі су-
вязь па ка бель ных лі ні ях. Яшчэ 
ад на ўні каль ная кан струк тар-
ская рас пра цоў ка — «Мус кат». 
Гэ та ма біль ны ву зел су вя зі, які 
да зво ліў за мя ніць звыш 10 ма-
шын, якія ра ней за бяс печ ва лі 
су вяз зю ка манд ныя пунк ты Уз-
бро е ных Сіл. Ад ным сло вам, 
ство ра ны ўсе ўмо вы, каб на ват 
у по лі су вязь бы ла, як той ка заў, 
на вы шэй шым уз роў ні.

Усе но выя ўзо ры прай шлі 
экс плу а та цыю і ўжо зна хо дзяц-
ца на ўзбра ен ні больш за год, а 
не ка то рыя — і за два. Тэх ні ка 
су вя зі на ват прай шла вы пра ба-

ван нем бо ем: яна ак тыў на вы ка-
рыс тоў ва ла ся пад час ву чэн няў 
«За хад-2013» і ня даў на, у хо дзе 
так ты ка-спе цы яль ных ву чэн няў 
злу чэн няў і вай ско вых час цей 
су вя зі.

— Сён ня вы ні кі ба я вой і апе-
ра тыў най пад рых тоў кі войск 
су вя зі вы со кія, — пад су ма ваў 
Ге надзь Ка за коў. — На ўзбра ен-
не па стаў ле на ка ля сот ні асоб-
ных узо раў, 11 з якіх — ру хо мыя 
комп лек сы су вя зі. Ідзе пад рых-
тоў ка кад раў: мы прад' яві лі сур'-
ёз ныя па тра ба ван ні да на шых 
спе цы я ліс таў. Ад нак спы няц ца 
мы не бу дзем. З кож ным днём 
ба чым, што тэх ні ка мя ня ец ца, 
та му перыядычна ўно сім ка-
рэк ты вы ў на ву чан не. Не ма гу 
не ад зна чыць, што і афі цэ ры, 
і пра пар шчы кі, і на ват сяр жан-
ты — вы со ка пад рых та ва ныя 

спе цы я ліс ты. У вой сках су вя зі 
сён ня ня ма ча ла ве ка, які не мае 
аду ка цыі. На ват сал дат тэр мі но-
вай служ бы — прак тыч на вы ха-
дзец з ка ле джа су вя зі.

Та кім чы нам, мож на спа дзя-
вац ца, што не толь кі ар мія, а і 
ўво гу ле кра і на бу дзе заў сё ды 
на су вя зі. А ка лі рап там і ўзнік-
нуць не па лад кі, то іх бу дзе ка му 
лік ві да ваць.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та Аляк санд ра ШАБ ЛЮ КА

�

На су вя зі!На су вя зі!  ��

Су мес ная ка манд на-штаб ная 
трэ ні роў ка па су праць па вет-
ра най аба ро не дзяр жаў — 
удзель ніц СНД ад бы ла ся на 
бе ла рус кай зям лі, а дак лад-
ней — у не бе. Дзя жур ныя 
сі лы па су праць па вет ра най 
аба ро не Бе ла ру сі і Ра сіі пра-
дэ ман стра ва лі свае маг чы-
мас ці па вы ка нан ні за дач 
ба я во га дзя жур ства.

Дзя жур ныя сі лы не толь кі за-
бяс пе чы лі ўстой лі вую пра вод ку 
цэ ляў і вы да чу ін фар ма цыі на 
ка манд ныя пунк ты злу чэн няў і 
во ін скіх час цей, але і кі ра ван не 
дзе ян ня мі дзя жур ных сіл авія цыі. 
Ад ным сло вам, уза е ма дзе ян не з 
дзя жур ны мі сі ла мі па су праць па-
вет ра най аба ро не Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі на ла дзіць уда ло ся.

Ор га ны кі ра ван ня, дзя жур-
ныя раз лі кі зе ніт ных ра кет ных і 
ра дыё тэх ніч ных вой скаў, пунк ты 
на вя дзен ня авія цыі, па вет ра ныя 
су дны Бе ла ру сі і Ра сіі роз ных ты-

паў — та кім быў маш таб трэ ні роў-
кі. Уся го пад час яе пра вя дзен ня 
за дзей ні ча лі ка ля 20 са ма лё таў і 
вер та лё таў.

Экі па жы зні шчаль ні каў Міг-
29 і вер та лё таў Мі-8, Мі-24 шу-
ка лі, вы яў ля лі і пе ра хоп лі ва лі 
па вет ра ныя аб' ек ты, што вы-
кон ва лі мі сію кант роль ных цэ-
ляў, па вет ра ных суд наў, якія 
ўга ня юць, і па ру шаль ні каў дзяр-
жаў най мя жы. Са ма лёт бе ла-
рус кіх Ва ен на-па вет ра ных сіл 
і вой скаў су праць па вет ра най 
аба ро ны Ан-26, які «ўга ня лі», у 
па вет ра най пра сто ры пе ра сек 
мя жу Бе ла ру сі з Ра сі яй. Ад нак 
экі па жам са ма лё таў Су-27 дзя-
жур на га звя на на шых су се дзяў, 
якія нес лі ба я вое дзя жур ства на 
аэ ра дро ме Ба ра на ві чы, уда ло ся 
пе ра ха піць умоў ных па ру шаль-
ні каў.

У хо дзе вы ка нан ня за дач трэ-
ні роў кі так са ма ад пра цоў ва лі ся 
пы тан ні пры мя нен ня но вых срод-
каў вы яў лен ня ніз ка вы сот ных і 

ма ла па мер ных цэ ляў. Эфек тыў-
насць — на ві да во ку. Па сло вах 
ка ман ду ю ча га Ва ен на-па вет ра-
ны мі сі ла мі і вой ска мі су праць-
па вет ра най аба ро ны Уз бро е-
ных Сіл Бе ла ру сі Але га ДВІ-
ГА ЛЕ ВА, за да чы, па стаў ле ныя 
пе рад удзель ні ка мі трэ ні роў кі, 
бы лі вы ка на ны. «Уза е ма дзе ян-
не ў га лі не су праць па вет ра най 
аба ро ны бы ло і за ста ец ца ад ным 
з важ ней шых і пер ша чар го вых 
кі рун каў су пра цоў ніц тва дзяр-
жаў — удзель ніц СНД у ва ен най 
сфе ры», — пад крэс ліў ге не рал-
ма ёр.

МО ТА СТРАЛ КІ: 
ІС ПЫ ТЫ 
НА ПРА ФПРЫ ДАТ НАСЦЬ

Ка ля 250 вай скоў цаў, да 60 адзі нак ба я вой і спе цы яль най 
тэх ні кі бы ло вы ка ры ста на ў ка манд на-штаб ным ву чэн ні. 
На гэ ты раз іс пыт тры ма лі мо та страл кі з 19-й асоб най 
гвар дзей скай ме ха ні за ва най бры га ды Паў ноч на-за ход-
ня га апе ра тыў на га ка ман да ван ня.

На па лі го не Ле пель скі па на ва ла ды на міч ная ву чэб ная ат мас-
фе ра. Усё бы ло ары ен та ва на на раз віц цё іні цы я ты вы і твор час ці 
вай скоў цаў. Ме на ві та па іх па ля вой вы вуч цы, зла джа нас ці кі-
ра ван ня бры га ды і пад раз дзя лен няў ацэнь ва лі ўзро вень пад-
рых та ва нас ці да вы ка нан ня за дач па пры зна чэн ні. Ка ман дзі ры 
і служ бо выя асо бы ор га наў кі ра ван ня атры ма лі на вы кі ў ар га ні-
за цыі бес пе ра пын на га кі ра ван ня пад раз дзя лен ня мі пад час пад-
рых тоў кі аба ро ны і вя дзен ня імі аба рон чых дзе ян няў. І ўсё гэ та 
ва ўмо вах скла да ных аб ста він, якія хут ка мя ня лі ся, шы ро ка га 
пры мя нен ня ін фар ма цый на га ўздзе ян ня, срод каў ра дыё элект-
рон най ба раць бы, а так са ма ак тыў най дзей нас ці дэ сант на-ды-
вер сій ных сіл з бо ку ўмоў на га пра ціў ні ка.

Вы дат на спра віц ца з па стаў ле ны мі за да ча мі да па мог не толь кі 
пра фе сі я на лізм вай скоў цаў, а і ма дэр ні за ва ныя ўзо ры ўзбра ен ня 
і ва ен най тэх ні кі як ай чын най, так і ра сій скай вы твор час ці, што 
зна хо дзяц ца на ба зе злу чэн ня.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

ПРА ВЕР КА БО Е ГА ТОЎ НАС ЦІ

Лю бы муж чы на па ві нен прай сці 
во ін скую служ бу і атры маць 
ва ен на-ўлі ко вую спе цы яль насць. 
І, як па каз ва юць па дзеі ў све це, 
на ват рэ лі гій ныя пе ра ка нан ні 
не пе ра шка джа юць гра ма дзя нам 
вы кон ваць свой аба вя зак 
па аба ро не Ай чы ны.

Экс клю зіў нае ін тэр в'юЭкс клю зіў нае ін тэр в'ю  ��

Ка ман дзір уз во да су вя зі, на чаль нік ра дыё рэ лей най стан цыі 
стар шы лей тэ нант Сяр гей КЛАЧ КО асвой вае но вую тэх ні ку.

СЁ ЛЕ ТА ВОЙ СКІ СУ ВЯ ЗІ 
УЗ БРО Е НЫХ СІЛ БЕ ЛА РУ СІ 
АД ЗНА ЧА ЮЦЬ 95-ГОД ДЗЕ

НЕРВ 
АР МІІ

Су вязь — як па вет ра. Яе не за ўва жа еш, 
але іс на ваць без яе не маг чы ма. 
Асаб лі ва ў ар міі. На ла джа ва ю чы 
су вязь пад аў та мат ныя чэр гі і вы бу хі 
сна ра даў, сал да ты Вя лі кай Ай чын най 
за бяс печ ва лі ін фар ма цы яй цэ лыя 
пад раз дзя лен ні. Свое ча со ва атры ма ныя 
звест кі ча сам вы ра ша лі ход шмат лі кіх 
ба ёў і апе ра цый. 303 ва ен ныя 
су вя зіс ты бы лі ўда сто е ны Зор кі Ге роя 
Са вец ка га Са ю за, 12 ча ла век ста лі 

поў ны мі ка ва ле ра мі ор дэ на Сла вы. 
Ка ля 600 час цей су вя зі ўзна га ро дзі лі 
ор дэ на мі, 58 з іх на бы лі ста тус 
гвар дзей скіх.
Сён ня ва ен ная су вязь па-ра ней ша му 
за ста ец ца не ад' ем най част кай кі ра ван ня 
вой ска мі, яго ма тэ ры яль най ас но вай. 
Нерв ар міі — так на зы ва юць вой скі 
су вя зі. І са праў ды, вуз лы і лі ніі су вя зі, 
быц цам нер во выя ва лок ны, звяз ва юць 
увесь ар га нізм вай ско вага жыц ця.

Які вы бар ста іць пе рад сён няш ні мі пры зыў ні ка мі, ча му 
на служ бу ў рэ зер ве па ча лі пры зы ваць яшчэ вяс ной 
і што не мо жа да зво ліць са бе амаль кож ны з нас, у ад роз нен не 
ад су час на га вай скоў ца?
Ня гле дзя чы на ха лод нае во сень скае на двор'е, для не ка то рых 
гэ тая па ра над звы чай га ра чая. Юна кі, якія ўжо прай шлі 
пры зыў ныя ка мі сіі, рых ту юць па трэб ныя рэ чы, ма раль на 
на строй ва юц ца на тое, што на ней кі час не ўба чаць род ных 
і бліз кіх...
Пры зыў ны мі ка мі сі я мі га ра доў і ра ё наў у да чы нен ні 
да гра ма дзян пры ня та больш за 70 ты сяч ра шэн няў. 
Пра да стаў ле на звыш 34 ты сяч ад тэр мі но вак, знач ную част ку 
з якіх (амаль 70%) скла да юць ад тэр мі ноў кі для пра ця гу 
аду ка цыі. Акра мя та го, не ка то рыя гра ма дзя не атры ма лі 
ад тэр мі ноў кі па ста не зда роўя, ся мей ных аб ста ві нах 
і для на быц ця ва ен на-тэх ніч ных спе цы яль нас цяў. Ад праў ка 
но ва га па паў нен ня ў вой скі пра цяг нец ца да кан ца ліс та па да. 
Сё ле та ар мей скія ра ды кра і ны па поў няць ка ля 10 ты сяч 
ча ла век. Акра мя та го, ка ля дзвюх ты сяч юна коў бу дуць 
пра хо дзіць служ бу ў рэ зер ве.

Ад праў ка ў вой ска — хва лю ю чы мо мант для кож на га пры зыў ні ка.


