
25 сакавіка 2015 г. 3

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

Выпуск № 3 (43)

Каб паў дзель ні чаць у ме ра-
пры ем стве, у ста лі цу ар ты ле рыі, 
як у на ро дзе на зы ва юць Асі по ві-
чы, з'е ха ла ся звыш 500 вай скоў-
цаў і ка ля 150 адзі нак ба я вой і 
спе цы яль най тэх ні кі. У ба я вых 
стрэль бах бы лі за дзей ні ча ны 
рэ ак тыў ныя сіс тэ мы зал па ва га 
агню «Смерч» і «Ура ган», са ма-
ход ныя гаў бі цы «Ака цыя», «Гваз-
дзік» і «Мста-Б».

— На пра ця гу ме ся ца ва ен-
на слу жа чыя вы кон ва лі ба я выя 
за да чы па па ра жэн ні пла на вых 
і па за пла на вых умоў ных цэ ляў 
і па пра вя дзен ні контр уда раў 
вой ска мі апе ра тыў на га ка ман-
да ван ня, — га во рыць на чаль нік 
ра кет ных вой скаў і ар ты ле рыі 
Паў ноч на-за ход ня га апе ра тыў-
на га ка ман да ван ня Уз бро е ных 

Сіл пал коў нік Мі ха іл ЧЫ ГІ ЛЕЙ-
ЧЫК. — Асаб лі васць гэ та га па ля-
во га вы ха ду ў на ступ ным: па коль-
кі ўсе ар ты ле рый скія бры га ды з 
ня даў ня га ча су ўзбро е ны ад ноль-
ка ва, мно гім вай ско вым пад раз-
дзя лен ням да вя ло ся пра ца ваць 
на но вым для ся бе ві дзе тэх ні кі.

У хо дзе кант роль ных за ня ткаў 
ва ен на слу жа чыя ад пра цоў ва-
лі пы тан ні пла на ван ня аг ня во га 
па ра жэн ня і кі ра ван ня дзе ян ня-
мі вай ско вых час цей і злу чэн няў 
ра кет ных вой скаў і ар ты ле рыі, 
вя дзен ня імі вы со ка ма неў ра-
ва ных дзе ян няў. На прак ты цы 
асво і лі пры мя нен не бес пі лот ных 
авія цый ных комп лек саў у раз вед-
валь на-аг ня вой сіс тэ ме.

Рэ ак тыў ныя сіс тэ мы зал па ва га 
агню «Ура ган» вы пус ці лі ра ке ты 

ад на ча со ва, быц цам са праўд ны 
ўра ган пра нёс ся над па лі го нам. 
Прос та аглу шы лі на ступ ныя 
зал пы: ад стра ля лі ся ма гут ныя 
«Смер чы», якія зна хо дзяц ца на 
ўзбра ен ні 336-й рэ ак тыў най ар-
ты ле рый скай бры га ды. Як рас ка-
за лі ў бры га дзе, гэ та яшчэ не ўсе 
маг чы мас ці тэх ні кі. Спра ва ў тым, 
што пус кі ад бы лі ся не са штат ных 
сна ра даў, а ву чэб на-трэ ні ро вач-
ным кам плек там. А ўсё та му, што 
да лё касць па лі го ну не да зва ляе, 
што на зы ва ец ца, раз гу ляц ца: 
звы чай на ра ке та, вы пу шча ная са 
«Смер ча», мо жа тра піць у цэль на 
ад лег лас ці да 70 кі ла мет раў.

На па лі го не ка ля вёс кі Пра та се-
ві чы вы стра іў ся ды ві зі ён з 18 гаў-
біц «Мста-Б». У ару дзій ных раз лі-
ках — рэ зер віс ты з 231-й ар ты ле-
рый скай бры га ды. Тэх ні ка стра ляе 
на ад лег лас ці да 27 кі ла мет раў. Як 
ад зна чыў ка ман дзір 11-й ба та рэі 
4-га цяж ка га гаў біч на га ар ты-
ле рый ска га ды ві зі ё на 231-й ар-
ты ле рый скай бры га ды Вік тар 
ЦІ МА ШЭН КА, пад час кант роль-
на га за ня тку па кіраванні аг нём 
ар ты ле рыі вай скоў цы, якія пра хо-
дзяць служ бу ў рэ зер ве, спра ві лі ся 
з па стаў ле най за да чай на ад зна кі 
«доб ра» і «вы дат на». «Я атры маў 
вя лі кае за да валь нен не ад зла джа-

нас ці пра цы раз лі каў, якія тра пі лі ў 
цэ лі ад на ча со вым зал пам», — пад-
крэс ліў стар шы лей тэ нант.

Пад час ба я вых стрэль баў на 
па лі го не бяс пе ка зна хо дзі ла ся на 
са мым вы со кім уз роў ні. Ня гле дзя-
чы на тое, што гэ ты пе ры яд го да 
лі чыц ца най больш  бяс печ ным, бо 
гры боў і ягад, якія так пры ваб лі ва-
юць мяс цо вых жы ха роў, па куль 
ня ма, на ўсіх блі жэй шых да ро гах 
і на ват сця жын ках круг ла су тач на 
дзя жу ры ла ачап лен не. Усё прай-
шло без ін цы дэн таў.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА, 
Ма гі лёў ская воб ласць

�

Цэх па ра мон це і зо на за хоў ван ня лёг кай 
і страл ко вай зброі ўра чыс та ад кры ты ў 
Го ме лі. Пра ве дзе ныя на тэ ры то рыі 1868-й 
ар ты ле рый скай ба зы ўзбра ен ня ра бо ты — 
вы нік су мес най дзей нас ці Мі ніс тэр ства 
аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь з АБ СЕ, ЕС і 
ПРА АН.

У вай ско вай час ці, што зна-
хо дзіц ца не па срэд на ў шмат на-
се ле ным ра ё не Го ме ля, зра бі-
лі ўсё, каб зброя за хоў ва ла ся 
мак сі маль на бяс печ на. Да рэ чы, 
што і з'яў ля ец ца га лоў най мэ-
тай пра ек та, які мае наз ву «На-
рошч ван не па тэн цы я лу ў воб-
лас ці кі ра ван ня за па са мі лёг кай 
і страл ко вай зброі і за бес пя чэн ні 
іх бяс печ на га за хоў ван ня». Тут 
бы ла за ме не на сіс тэ ма элект-
ра за бес пя чэн ня, зроб ле ны ка пі-
таль ны ра монт схо ві шчаў страл-
ко вай зброі, уста ля ва ны но выя 
сіс тэ мы ага родж і асвят лен ня, 
аб' ек та вая ахоў ная і па жар ная 
сіг на лі за цыі.

На бры фін гу афі цый ныя 
прад стаў ні кі ба коў — удзель-
ні каў пра гра мы ад зна чы лі, што 
рэа лі за ва ныя ме ра пры ем ствы да зво ляць па вя лі-
чыць уз ро вень за ха ва нас ці лёг кай і страл ко вай 
зброі, а так са ма эфек тыў насць ра бо ты па ўлі ку і 
кант ро лю за яе на яў нас цю і ста нам. Так са ма бы ло 
агу ча на, што рэа лі за цыя пра ек та за бяс пе чыць ад-
па вед насць ахо вы мес цаў скла дзі ра ван ня зброі як 
па тра ба ван ням на цы я наль на га за ка на даў ства, так 
і рэ ка мен да цы ям, якія змя шча юц ца ў Комп лекс ных 
нар ма ты вах ААН па раз збра ен ні, дэ ма бі лі за цыі і 
ін тэ гра цыі (ІDDRS) і прак тыч ным кі раў ніц тве АБ СЕ 
«Кі ра ван не за па са мі і ахо ва ва ен ных скла доў».

Па ста ян ны ка ар ды на тар ААН/ПРА АН у Бе ла-
ру сі Са на ка СА-
МА РА СІН ХА даў 
вы со кую ацэн ку 
якас ці рэа лі за цыі 
пра ек та: «Гэ та бу-
дзе спры яць ума-
ца ван ню ста біль-
нас ці ў Цэнт раль-
най і Ус ход няй 
Еў ро пе за кошт 
уз мац нен ня мер 
бяс пе кі ў мес цах 
скла дзі ра ван ня 
лёг кай і страл ко-
вай зброі, што да-
зво ліць змен шыць 
ры зы кі яе рас паў-
сюдж ван ня. Тут 
ар га ні за ва на ўсё 
ў ад па вед нас ці з 
най леп шы мі еў-
ра пей скі мі стан-

дар та мі. Са мае важ нае — аб мен ве да мі, су час ны мі 
тэх на ло гі я мі, маг чы мас ці на ву чан ня для пер са на лу. 
Гэ тае па зі тыў нае су пра цоў ніц тва трэ ба пра цяг ваць».

Па сол і кі раў нік прад стаў ніц тва ЕС Май ра МО-
РА ад зна чы ла, што вы дат ка ва ныя гро шы бы лі на-
кі ра ва ны на па трэб ную спра ву: «Мы за не па ко е ны 
ўво гу ле сі ту а цы яй у рэ гі ё не, сі ту а цы яй у Еў ро пе, 

ка лі зброя мо жа тра піць у ру кі 
не тых лю дзей, для якіх яна пры-
зна ча на. Гэ та і тэ ра рыс ты, гэ та і 
прад стаў ні кі кры мі наль на га све-
ту. Як сцвяр джа юць вай скоў цы, 
у Бе ла ру сі не бы ло за фік са ва на 
вы пад каў знік нен ня страл ко вай 
зброі, ад нак на пад тры ман не сіс-
тэ мы яе за ха ва нас ці іш ло знач на 
больш срод каў, чым ця пер, пас-
ля ма дэр ні за цыі».

Вы ка наў ца аба вяз каў на-
мес ні ка мі ніст ра аба ро ны Бе-
ла ру сі па ўзбра ен ні ге не рал-
ма ёр Сяр гей СІ МА НЕН КА за-
ўва жыў, што ця пер Мі ніс тэр ства 
мае дак лад ныя звест кі не толь кі 
пра на яў насць і тэх ніч ны стан 
зброі ў кож най з вай ско вых час-
цей, але і ўсю ін фар ма цыю пра 
яе пе ра соў ван не: «Кан струк тар-

скім бю ро Го ме ля пра ве дзе на ра бо та па рас пра-
цоў цы і ўка ра нен ні пра грам на га за бес пя чэн ня ў 
ін та рэ сах улі ку ўсіх адзі нак страл ко вай зброі. Мы 
га то вы па дзя ліц ца ім з ін шы мі кра і на мі. На шы мі 
рас пра цоў ка мі ўжо за ці ка ві лі ся ка ле гі з Мі ніс тэр-
ства аба ро ны Кір гі зіі».

Да рэ чы, ма дэр ні за цыя пра хо дзіць у 13 вай ско вых 
час цях рэс пуб лі кі. Сён ня на фі нан са ван не пра ек та 
дзяр жа ва мі-ўдзель ні ца мі АБ СЕ, Еў ра пей скім са юзам 
і ўра дам Бе ла ру сі вы дат ка ва на больш за $3,2 млн. 
Для за вяр шэн ня па трэб на яшчэ ка ля $4,6 млн.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

Ва ен на-транс парт ны са ма лёт 
«Ан-26». Мы ля цім 
у Ба ра на ві чы. Хут касць — 
400 кі ла мет раў у га дзі ну, 
вы шы ня — 2400 мет раў. 
Лю бу ю чы ся пры га жос цю род най 
Бе ла ру сі, яе па лет ка мі, за ўва жаю 
ў ілю мі на та ры зні шчаль нік. 
Ён быў зу сім по бач. 
Ста ла не па са бе...

Мы збі лі ся з марш ру ту, па ве да міў ка-
ман дзір ка раб ля. «Су-27» атры маў сіг-
нал і вы ле цеў нам на да па мо гу. Пры го жа 
ма неў ру ю чы, ён пра вёў нас да аэ ра дро-
ма. Мы — на мес цы! У 61-й зні шчаль най 
авія цый най ба зе. Праў да, з марш ру ту 
мы ні коль кі не збі ва лі ся. Усё бы ло толь кі 
ле ген дай, акра мя та го, што зні шчаль-
нік на су страч нам усё ж та кі вы ля таў. 
Але не для та го, каб па ка заць марш рут, 
а пра дэ ман стра ваць, што ў лю бой сі ту-
а цыі — ня хай гэ та бу дзе збой з кур су 
або па ру шэн не па вет ра най пра сто ры 
кра і ны — на ша авія цыя заў сё ды на па-
га то ве.

І днём, і ноч чу, без вы хад ных і свят Ва-
ен на-па вет ра ныя сі лы і вой скі су праць-
па вет ра най аба ро ны Бе ла ру сі ня суць 
ба я вое дзя жур ства. У тым, што ро бяць 
яны гэ та пра фе сій на, пе ра ка на лі ся і мы, 
прад стаў ні кі ай чын ных СМІ, для якіх да 
20-год дзя Аб' яд на най сіс тэ мы су праць па-
вет ра най аба ро ны дзяр жаў — удзель ніц 
СНД ка ман да ван не ВПС і СПА ар га ні за-
ва ла «па вет ра ны» прэс-тур. І пе ра лёт з 
аэ ра дро ма Ма чу лі шчы на ба ра на віц кую 
зям лю быў толь кі яго па чат кам.

ВО ЧЫ І ВУ ШЫ 
СУ ПРАЦЬ ПА ВЕТ РА НАЙ 
АБА РО НЫ

Пе рад тым, як мы ўзня лі ся ў не ба, 
на чаль нік ра дыё тэх ніч ных вой скаў — 
на чаль нік упраў лен ня ка ман да ван ня 
Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў су-
праць па вет ра най аба ро ны пал коў нік 
Ігар НА СІ БЯНЦ рас ка заў, што ў мір ны 
час ра дыё тэх ніч ныя вой скі вы ра ша юць 
дзве асноў ныя за да чы: ахоў ва юць дзяр-
жаў ную мя жу Бе ла ру сі і кант ра лю юць 
вы ка ры стан не яе па вет ра най пра сто-
ры. Дзе ля гэ та га на ба я вое дзя жур ства 
што дзень за сту пае ка ля 300 вай скоў цаў 
пад раз дзя лен ня, пра цуе больш за сот ню 
ра дыё ла ка цый ных стан цый і пе ра соў-
ных ра дыё вы са та ме раў, функ цы я нуе 
два дзя сят кі ка манд ных пунк таў з аў та-
ма ты за ва ны мі комп лек са мі.

— Адзі ная аў та ма ты за ва ная элект-
рон ная сіс тэ ма пры зна ча на для та го, каб 
свое ча со ва вы явіць па вет ра ны аб' ект, 
апа знаць, ідэн ты фі ка ваць яго і да зво ліць 
ка манд на му скла ду пры няць ра шэн не аб 
да лей шым пры мя нен ні сіс тэ мы су праць-
па вет ра най аба ро ны, — па ве да міў на-
чаль нік ра дыё тэх ніч ных вой скаў. — Ка лі 
гэ та са ма лёт або вер та лёт, які за кон на 
вы ка рыс тоў вае па вет ра ную пра сто ру 

Бе ла ру сі, то ён пра ля ціць па пры зна ча-
ным марш ру це і ні хто яму пе ра шка джаць 
не бу дзе. Ка лі ж гэ та па ру шаль нік вы ка-
ры стан ня па вет ра най пра сто ры, у спра ву 
ак тыў на ўсту па юць срод кі су праць па вет-
ра най аба ро ны.

На ўзбра ен ні ра дыё тэх ніч ных вой скаў 
ста яць ра дыё ла ка цый ныя стан цыі ай-
чын най вы твор час ці «Ра са» і «Ус ход», 
якія з гэ та га го да се рый на па стаў ля юц-
ца ў вой скі. «Што ты чыц ца комп лек саў 
срод каў аў та ма ты за цыі, то мы пе ра-
ўзбро і лі ся прак тыч на на 90%, — удак-
лад ніў Ігар На сі бянц. — Гэ тым па куль 
не мо гуць па хва ліц ца ні ва Укра і не, ні ў 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі».

Ле тась ра дыё тэх ніч ныя вой скі не за фік-
са ва лі ні вод на га па ру шэн ня дзяр жаў най 
мя жы Бе ла ру сі. А што ты чыц ца па ру шэн-
няў вы ка ры стан ня па рад ку па вет ра най 
пра сто ры, бы ло за рэ гіст ра ва на 18 вы пад-
каў. Як пра ві ла, гэ та па лё ты мо та дэль та -
п ла наў, дэль та лё таў, па рап ла наў.

СУ МЕС НАЕ БА Я ВОЕ 
ДЗЯ ЖУР СТВА

Пас ля та го, як мы пры зям лі лі ся на аэ-
ра дро ме Ба ра на ві чы, на су страч нам вый-
шаў пі лот «Су-27». Наш су пра ва джа ю чы, 
штур ман эс кад рыл лі 159-га гвар дзей-

ска га зні шчаль на га авія цый на га пал ка 
Ва ен на-па вет ра ных сіл Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі гвар дыі ма ёр Дзя ніс Жа раб цоў, 
ад ра зу ад зна чыў, што бе ла рус кае не ба 
ні чым не ад роз ні ва ец ца ад ін ша га.

— Яно ўсю ды ад ноль ка вае! — удак лад-
ніў лёт чык. — Тут та кія ж аб ло кі, як у Ра сіі. 
Ад роз нен няў пры ня сен ні ба я во га дзя жур-
ства па між на шы мі кра і на мі ня ма. У нас 
адзі ная сіс тэ ма су праць па вет ра най аба-
ро ны. Та му ўсе дзе ян ні, якія мы вы кон ва ем 
з мэ тай ахо вы па вет ра ных ру бя жоў, аб са-
лют на ідэн тыч ныя. Адзі ны ню анс — ме тэа-
ра ла гіч ныя асаб лі вас ці. У нас на поў на чы 
на двор'е мо жа па мя няц ца тры ра зы за ад ну 
га дзі ну. У Бе ла ру сі я та ко га не за ўва жаў.

На га да ем, на аэ ра дро ме Ба ра на ві чы 
су мес на з на шы мі авія та ра мі ня суць ба-
я вое дзя жур ства ра сій скія экі па жы са ма-
лё таў «Су-27». Дзя ніс Жа раб цоў, на прык-
лад, у на шай кра і не ўжо трэ ці раз. За гэ ты 
час здзейс ніў больш за дзе сяць па лё таў 
над на шай тэ ры то ры яй. Уво гу ле за ўсю 
служ бу на ля таў больш за 930 га дзін, 50 з 
якіх пра вёў у не бе над Бе ла рус сю.

— У эпо ху вы со кіх хут ка сцяў, ка лі на 
пры няц це ра шэн няў не аб ход ны не га-
дзі ны, а хві лі ны і се кун ды, вель мі важ на 
свое ча со ва атры маць ін фар ма цыю аб па-
вет ра ным ста но ві шчы, — пад крэс ліў ка-
ман ду ю чы Ва ен на-па вет ра ны мі сі ла мі 
і вой ска мі су праць па вет ра най аба ро ны 
ге не рал-ма ёр Алег ДВІ ГА ЛЕЎ. 

(Заканчэнне на 4-й стар.)

Спра вы вай ско выяСпра вы вай ско выя  ��

СПЛАЎ ФАНТАЗІІ 
І МУДРАСЦІ

Ня гле дзя чы на сот ні 
кі ла мет раў, ве тэ ра ны з 
Бе ла ру сі і Ра сіі змаг лі 
па гу та рыць адзін з ад ным 
у рэ жы ме рэ аль на га ча су. 
Skype-мост па між Мінск ам 
і Маск вой ар га ні за ва лі 
ак ты віс ты Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са ю за 
мо ла дзі і Ра сій ска га са ю за 
мо ла дзі.

Ідэю та ко га не стан дарт на га 
па ды хо ду за па зы чы лі ў аў та ра 
пра ек та «У страі ан лайн» Ган ны 
Мя дзе лец, удзель ні цы рэс пуб лі-
кан ска га маладзёжнага кон кур су 
«100 ідэй для Бе ла ру сі». Ра зам 
са сва і мі ад на курс ні ка мі-ва лан цё-
ра мі ру ху БРСМ «Доб рае сэр ца» 
дзяў чы на да па ма гае ве тэ ра нам 
звя зац ца са сва і мі ад на па лча на мі 
праз су час ныя срод кі су вя зі.

— Ця пе раш ні год — асаб лі вы: 
па ра шэн ні кі раў ні коў дзяр жаў ён 
аб' яў ле ны Го дам ве тэ ра наў Вя-
лі кай Ай чын най вай ны (у Ра сіі) і 
Го дам мо ла дзі (у на шай рэс пуб-
лі цы), — за зна чыў стар шы ня 
рэс пуб лі кан ска га са ве та Бе-
ла рус ка га гра мад ска га аб' яд-
нан ня ве тэ ра наў Ана толь НО-
ВІ КАЎ. — Мы лі чым, што гэ та 
вель мі муд рае ра шэн не, па коль-
кі сплаў юнац ка га за па лу, фан-
та зій, жа дан ня зра біць як ма га 
больш і так са ма жыц цё ва га во-
пы ту, муд рас ці ве тэ ра наў — гэ та 
тое, што па трэб на для па спя хо-
ва га пра соў ван ня на шай рэс пуб-
лі кі на пе рад па ўсіх кі рун ках.

У фар ма це ан лайн-кан фе-
рэн цыі ад быў ся і ад кры ты дыя-
лог «Мо ладзь Бе ла ру сі і Ра сіі: 
тра ды цыі і бу ду чы ня». Лі да ры 
пяр віч ных ар га ні за цый БРСМ і 
ак ты віс ты РСМ ра зам з ве тэ ра-

на мі Вя лі кай Ай чын най вай ны 
аб мер ка ва лі рэа лі за цыю су-
мес ных гра ма дзян ска-па тры я-
тыч ных пра ек таў, пры све ча ных 
свят ка ван ню 70-год дзя Вя лі кай 
Пе ра мо гі. Да рэ чы, толь кі Бе ла-
рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо-

ла дзі пла нуе ажыц ця віць шэ раг 
но вых па тры я тыч ных пра ек таў. 
Ся род іх — усе бе ла рус кі пра ект 
«Дзя куй за Пе ра мо гу!», агуль на-
рэс пуб лі кан скі па тры я тыч ны пра-
ект «Вяс на 45-га го да», па тры-
я тыч ная ак цыя «Квет кі Вя лі кай 
Пе ра мо гі», агіт по езд кан цэрт ных 
бры гад «Са лют Пе ра мо гі».

— Для нас вель мі важ на та кі-
мі пра ек та мі пад тры маць на шых 
ве тэ ра наў, — лі чыць пер шы 
сак ра тар Цэнт раль на га ка мі тэ-
та БРСМ Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ. — 
Важ на, каб не толь кі ў год юбі лею 
Вя лі кай Пе ра мо гі, а і па ста ян на 
мо ладзь ад да ва ла да ні ну па ва гі 
гэ тым лю дзям. Асаб лі ва сён ня, ка-
лі яшчэ жы выя свед кі тых па дзей. 
Мы, мо ладзь, га во рым аб тым, 
што мы па мя та ем і га на рым ся. І 
дзя ку ю чы сён няш ня му ме ра пры-
ем ству мы яшчэ раз ка жам пра 
тое, што Бе ла русь — кра і на, дзе 
да маў ля юц ца аб мі ры, пля цоў ка 
для ўрэ гу ля ван ня лю бых ва ен ных 

кан флік таў. Вель мі сім ва ліч на, 
што бе ла рус кая мо ладзь, мо ладзь 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі, ве тэ ра ны 
Са юз най дзяр жа вы вы сту па юць 
за мір як га лоў ную каш тоў насць 
на зям лі, як са мую важ ную за ва-
ё ву для ча ла вец тва.

У Маск ве са бра лі ся ўдзель ні кі 
Ра сій ска га са ю за мо ла дзі з усёй 
вя лі кай кра і ны. Прад стаў ні кі ма-
ла дзёж най ар га ні за цыі ад Ула-
дзі вас то ка да Ка лі нінг ра да з'е-
ха лі ся ў ра сій скую ста лі цу, каб 
па гу та рыць з бе ла рус кі мі ка ле га-
мі. На су вязь з Мінск ам вый шлі і 
ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най вай-
ны — пал коў нік у ад стаў цы Леў 
Яс на поль скі і ўдзель нік апе ра цыі 
«Баг ра ці ён» у скла дзе 3-га Бе ла-
рус ка га фрон ту Алег Ку бец кі.

Пра Бе ла рус кую на сту паль-
ную апе ра цыю Алег Мі хай ла віч 
па мя тае і сён ня. «У скла дзе кон-
на-ме ха ні за ва най гру пы мы іш лі 
па ля сіс та-ба лот най мяс цо вас-
ці, — рас каз ваў ве тэ ран. — Нас 
вя лі пар ты за ны. Вель мі шмат 
ура жан няў у мя не за ста ло ся ад 
юных пар ты за наў — кам са моль-
ска га ўзрос ту, зу сім хлап чу коў. 
Уво гу ле Бе ла русь па кі ну ла на 
мя не та кое глы бо кае ўра жан не, 
што я на ват не ве даю, кім ся бе 
лі чыць: ці то рус кім, ці то бе ла-
ру сам».

Так са ма ўдзель нік апе ра цыі 
«Баг ра ці ён» да даў, што ма ла-
дзёж ныя ар га ні за цыі адыгрывалі 
ў га ды вай ны вель мі вя лі кую ро-
лю. «Вель мі хо чац ца, каб так 
бы ло і сён ня, — вы ка заў над-
зею ве тэ ран. — Та му нам трэ ба 
час цей уза е ма дзей ні чаць, каб 
мо ладзь ад чу ва ла тую вя лі кую 
ад каз насць, якая ля жыць на на-
шых дзвюх кра і нах».

Пад час ад кры та га дыя ло гу 
аб мяр коў ва лі і ства рэн не ва ен на-
па тры я тыч на га цэнт ра ў Брэсц-
кай крэ пас ці. Да рэ чы, бу доў ля 
там ужо па ча ла ся. Ад крыц цё за-
пла на ва на ў Дзень Пе ра мо гі. За-
вяр шы ла ся су стрэ ча па ка лен няў 
па тры я тыч най ак цы яй «Го луб мі-
ру». Мо ладзь і ве тэ ра ны вай ны 
вы пус ці лі ў не ба бе ла снеж ных 
пту шак, якія сім ва лі зу юць мі ра-
люб насць.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

Фо
та

 А
ля

кс
ан

др
а Ш

АБ
ЛЮ

КА
.

На па лі го неНа па лі го не  ��

ТРА ПІЦЬ У ЦЭЛЬ!
На днях на па лі го не «Асі по віц кі» бы ло па-са праўд на му 
го ра ча. Вы пус кі ра кет змя ня лі ся аг ня вы мі зал па мі, 
а мяс цо выя жы ха ры час ад ча су ўздрыг ва лі ад гру ка ту 
ра за рва ных бо еп ры па саў. Пра во дзі лі ся кант роль ныя 
за ня ткі па кі ра ван ні ра кет ны мі ўда ра мі і аг нём ар ты ле рыі 
з Паў ноч на-за ход нім апе ра тыў ным ка ман да ван нем.
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� Вы гляд з ілю мі на та ра: «Су-27» су пра ва-
джае нас да аэ ра  дро ма.
�  У ка бі не са ма лё та «Ан-26».
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ПА ВЕТ РА НАЯ ВАРТА

Зброя за ся мю зам ка мі

Тут ра ман ту юць штык-на жы.

Ад крыц цё цэ ха па ра мон це і зо ны за хоў ван ня лёг кай і страл ко вай зброі.


