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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«НА ВА ГОД НІ ФЭСТ ПРЫ СМА КАЎ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»!«НА ВА ГОД НІ ФЭСТ ПРЫ СМА КАЎ СА «ЗВЯЗ ДОЙ»!
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» 
на І квар тал або І паў год дзе 2016 года, 
за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це 
ДА 14 СТУ ДЗЕ НЯ 2016 ГО ДА 
ў рэ дак цыю на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б.Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 15.01.2016 го да бу дзе ра зы гра на 
7 муль ты ва рак OURSSON і су пер прыз — ку хон ны кам байн Bosch. 
Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 25.01.2016 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31.03.2016 г. пры 
прад' яў лен ні кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на І квар тал або 
І паў год дзе 2016 г. і паш пар та. Пас ля 31 са ка ві ка вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «На ва год ні фэст 
пры сма каў са «Звяз дой»!» чы тай це ў №238 га зе ты «Звяз да» ад 09.12.2015 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 284 44 04.
ТЭР МІН ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ ГУЛЬ НІ — З 12.12.2015 ПА 31.03.2016.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 2691 ад 07.12.2015, 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

К У  Х О Н  Н Ы К У  Х О Н  Н Ы 

К А М  Б А Й Н  B O S C H 
К А М  Б А Й Н  B O S C H 

M U M 5 4 2 4 0

На на ступ ным тыд ні, у пе-
рад ка ляд ныя дні, так са ма прой-
дуць су стрэ чы на ра ён ных вуз-
лах паш то вай су вя зі (РВПС). 

21 снеж ня, з 13.00 да 16.00, 
Дзень пад піс чы ка «Звяз ды» ад-
бу дзец ца на Клі чаў скім РВПС, 
а 22 снеж ня так са ма з 13.00 
да 16.00 су стрэ нем ся на Ра га-
чоў скім РВПС. Аба вяз ко ва за-
ві тай це — бу дзе ці ка ва!

Пад піс ка-2016Пад піс ка-2016  ��

«ЗВЯЗ ДА» «ЗВЯЗ ДА» 
РА ЗАМ З ЧЫ ТА ЧА МІРА ЗАМ З ЧЫ ТА ЧА МІ

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

Выпуск № 11 (51)

Мож на сме ла ска заць, што рэ дак цыя на шай га зе ты 
ча со ва змя ні ла сваю «пра піс ку». На мі ну лым тыд ні 

бы лі пра ве дзе ны шэ раг су стрэч звяз доў цаў з чы та ча мі 
ва ўсіх аб лас цях і ста лі цы. Пры чым гэ та бы лі як ра ён ныя 
вуз лы паш то вай су вя зі, так і най буй ней шыя пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы на шай кра і ны, а так са ма ра дыё- і тэ ле сту дыі. 
Пры зна ем ся: бы ло ці ка ва і, спа дзя ём ся, ка рыс на 
для ўсіх. Чы та чы «Звяз ды» (іх у нас з'я ві ла ся больш) — 
лю дзі не абы яка выя і іні цы я тыў ныя, з ак тыў най жыц цё вай 
па зі цы яй. Яны пад ка за лі нам но выя тэ мы, якія аба вяз ко ва 
з'я вяц ца на га зет ных ста рон ках.

У бе ла рус кай ар міі па чаў ся но вы на ву чаль-
ны год. Ён абя цае за пом ніц ца шы ро кай геа-
гра фі яй і раз на стай нас цю ўза е ма звя за ных 
за дач.

Звяр та ю чы ся на апе ра тыў ным збо ры да кі ру ю-
ча га скла ду ар міі, Га лоў на ка ман ду ю чы Уз бро е ны-
мі Сі ла мі Бе ла ру сі пад крэс ліў, што «мы з'яў ля ем ся 
свед ка мі геа па лі тыч ных пра цэ саў, якія не па збеж-
на вя дуць да транс фар ма цыі сіс тэ мы між на род най 
бяс пе кі... Тры вож ныя сіг на лы раз да юц ца не па-
срэд на ля на шых ме жаў, і трэ ба быць га то вым да 
рэ ага ван ня на но выя вы клі кі і па гро зы».

Ды на мі ка ва ен на-па лі тыч на га ста но ві шча шмат 
у чым аб умоў лі вае змя нен не фор маў і спо са баў ба-
раць бы. У апош ніх у на шы дні не да хо паў дак лад на 
ня ма. А вось у ды фуз най, або яе яшчэ на зы ва юць 
сет ка вай ці гіб рыд най, вай не не пе ра маг чы, ка лі 
за быў ся пра та кое, зда ва ла ся б, звы чай нае па няц-
це, як што дзён ная ву чо ба. Яна і ста не сэр цам усіх 
пра цэ саў, якія ча ка юць вой скі ў 2016 го дзе.

Год ба я вой пад рых тоў кі. Упер шы ню ме на ві та 
так — ла ка ніч на і су ха — ка ман да ван нем вы зна-
ча на сут насць но ва га эта пу раз віц ця. Да ча го та-
кая ка тэ га рыч насць? Ад каз прос ты. Ка лі пра ві лы 
гуль ні на пла не це змя ня юц ца з рэ ак тыў най хут-
ка сцю, «стоп-кра нам» вай ны га ран та ва на мо гуць 
слу жыць толь кі на трэ ні ра ва ныя вой скі. Ін шых ва-
ры ян таў не іс нуе.

Яшчэ не так даў но лю бы кан флікт па між кра і на-
мі пра ду гледж ваў час на раз горт ван не гру по вак. 

Сён ня ўда ры на но сяц ца ў са мы не прад ка заль ны 
мо мант і ў са мым не ча ка ным мес цы. Усё гэ та дык-
туе не аб ход насць ска ра чэн ня рэ ага ван ня на лю-
быя раз драж няль ні кі. Та му ма біль на му кам па не-
нту ар міі ад да ец ца пры яры тэт. Зрэш ты, у 2016-м 
па вя лі чыц ца і ўдзель ная ва га час цей, здоль ных 
ім гнен на раз гар нуць сі лы на шля ху па гро зы. На но-
сіць не пры маль ны ўрон ма лы мі сі ла мі і без страт 
вай скоў цы бу дуць ву чыц ца бес пе ра пын на. На па-
рад ку дня — пра вер кі, ву чэн ні, стрэль бы.

То нус трэ ні роў кам на да дуць двух ба ко вы ха-
рак тар і вы ка ры стан не вой скаў аба зна чэн ня. 
Для паў на ты кар ці ны на пад раз дзя лен ні ў хо дзе 
ма нёў раў бу дзе аказ вац ца аг ня вое, ра дыё элект-
рон нае, ін фар ма цый нае ўздзе ян не. У 2016 го дзе 
не пра ду гле джа на буй на маш таб ных ву чэн няў уз-
роў ню «Шчыт Са ю за» або «За хад». Но вы пе ры яд 
ад во дзіц ца на глы бо кую рэ ві зію так тыч на га звя на. 
Пры гэ тым пра цяг нец ца прак ты ка трэ нін гаў з за-
меж ны мі ка ле га мі. Перш за ўсё, па лі ніі АДКБ. У 
ін та рэ сах ба я вой пад рых тоў кі бу дзе ар га ні за ва ны 
і ўдзел у між на род ных вай ско вых гуль нях.

Апош нім ча сам за дач у га лі не аба ро ны ста но-
віц ца ўсё больш. І бе ла рус кай ар міі для іх вы ра-
шэн ня не аб ход на па вя ліч ваць аба ро ты. Та му і ў 
гэ тым на ву чаль ным го дзе ка на на да на па лі го нах 
сці хаць не бу дзе. Што ж, чым гуч ней на стрэль бі-
шчах, тым ці шэй на ме жах.

Кан стан цін ГА ГА РЫН

�

Сён няш нюю ар мію не маг чы-
ма ўя віць без гэ та га струк тур-
на га пад раз дзя лен ня. Во пыт 
апош ніх вой наў і ўзбро е ных 
кан флік таў па ка заў, што ра-
дыё элект рон ная ба раць ба — 
не ад' ем ная част ка шмат лі кіх 
апе ра цый і ба я вых дзе ян няў 
са мых роз ных маш та баў. Не-
вы пад ко ва на шы во ін скія час ці 
асна шча юц ца са мы мі су час ны-
мі аў та ма ты за ва ны мі сіс тэ ма-
мі кі ра ван ня, ай чын ны мі прад-
пры ем ства мі ства ра юц ца но выя 
срод кі ра дыё пе ра шкод.

Без ра дыё элект рон ных срод-
каў нель га ўя віць і мір нае жыц-
цё. Не абы сці ся без пе ра нос най 
ра дыё стан цыі ўра чам хут кай 
да па мо гі, ра та валь ні кам, так-
сіс там... Мно гія з нас як без рук, 
ка лі ня ма з са бой ма біль на га тэ-
ле фо на. А без вы ха ду ў ін тэр нэт 
уво гу ле дзень мо жа быць са пса-
ва ны. Кроп цы Wі-Fі ра ду ем ся, як 
най леп ша му па да рун ку.

Але ма ла хто ве дае, што за 
якас най су вяз зю ста яць і на шы 
вай скоў цы. Пе ра ка нац ца ў гэ-
тым да вя ло ся ў 387-м цэнт ры 
тэх ніч на га кант ро лю і за бес-
пя чэн ня аба ро ны ін фар ма цыі. 
Тут скан цэнт ра ва ны «ін тэ лект» 
бе ла рус кай ар міі — ме на ві та 
так на зы ва юць спе цы я ліс таў 
ра дыё элект рон най ба раць бы. 
Вы со ка аду ка ва ныя, тэх ніч на 
пад рых та ва ныя, кем лі выя, яны 
здоль ныя ў лю бы мо мант вы-
явіць ра дыё пе ра шко ду або, на-

ад ва рот, ства рыць яе, каб дэз-
ары ен та ваць пра ціў ні ка.

— На шы спе цы я ліс ты ўдзель-
ні ча юць у шмат лі кіх ме ра пры-
ем ствах, ажыц цяў ля ю чы кант-
роль вы ка нан ня ўсіх па тра ба-
ван няў, — рас каз вае на чаль нік 
цэнт ра пад пал коў нік Аляк сей 
ГУ ШЧЫН. — Га лоў нае — не 
да пус ціць уцеч кі ін фар ма цыі па 
тэх ніч ных ка на лах.

Пры аб мер ка ван ні пы тан няў 
за кры та га ха рак та ру ў па мяш-
кан ні мо жа іс на ваць ня ма ла ка-
на лаў уцеч кі ін фар ма цыі. Сён ня 
пры на яў нас ці ў служ бо вай асо-
бы ка пі ра валь най тэх ні кі, кам-
п'ю та ра, ма біль на га тэ ле фо на, 
а так са ма пры маг чы мых срод-
ках раз вед кі ін фар ма цыю мож на 
атры маць, на ват не зна хо дзя чы-
ся ў яго ка бі не це, а ча сам і па-
за ме жа мі вай ско вай час ці. Вы-
ка рыс тоў ва ю чы спе цы яль ную 
апа ра ту ру, вай скоў цы цэнт ра 
бла кі ру юць гэ тыя ка на лы, чым 
пра ду хі ля юць маг чы масць уцеч-
кі ін фар ма цыі.

Спра віц ца з та кі мі вы со ка ін-
тэ ле кту аль ны мі за да ча мі на ўрад 
ці па сі лах сал да там тэр мі но вай 
служ бы. Іх у цэнт ры і не су стрэ-
неш. Тут слу жаць толь кі афі цэ-
ры і пра пар шчы кі, у асноў ным 
вы пуск ні кі Ва ен най ака дэ міі і 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё-
элект ро ні кі. Вы со кі ўзро вень 
пра фе сій на га май стэр ства ва-
ен на слу жа чыя да каз ва юць пад-

час ву чэн няў, якія пра вод зяц ца 
ва Уз бро е ных Сі лах.

Як пе ра ка на ны на чаль нік 
цэнт ра, спе цы я ліст ра дыё-
элект рон най ба раць бы іс тот на 
ад роз ні ва ец ца ад та го ж пе ха-
цін ца, тан кіс та або дэ сант ні ка. 
«Ка лі апош нія ідуць, стра ля юць 
і ска чуць пад час вы ка нан ня па-
стаў ле най за да чы, то спе цы я ліст 
ра дыё элект рон най ба раць бы да 
сва ёй спра вы па ды хо дзіць, ка лі 
хо ча це, з фан та зі яй: каб атры-
маць па трэб ную ін фар ма цыю, 
час та ім да во дзіц ца раз га даць 
не адзін рэ бус, — ка жа Аляк сей 
Гу шчын. — Лю дзі, якія пра цу юць 
у цэнт ры, ва ло да юць не стан-
дарт ным мыс лен нем. Ме на ві та 
та кім чы нам мож на прад ба чыць 
дзе ян ні пра ціў ні ка. Ды і звы чай-
ны сал дат на ўрад ці адо лее су-
час ную тэх ні ку, якая як мі ні мум 
па тра буе вы шэй шай аду ка цыі яе 
ка рыс таль ні ка».

Пра грэс не ста іць на мес цы. 
Ства ра ец ца больш вы со ка тэх-
на ла гіч нае аб ста ля ван не, якое 
пра цуе на най вы шэй шых час-
то тах і з'яў ля ец ца най ма біль ней-
шым. Са мы мі но вы мі ўзо ра мі 
ўзбра ен ня і тэх ні кі аб ста ля ва ны 
і цэнтр. Ад на з та кіх на ві нак — 
ма біль ны комп лекс ра дыё ма ні-
то рын гу.

— Ма шы на вы ка рыс тоў ва ец-
ца пры кант ро лі ра дыё час тот на-
га спект ра і элект ра маг ніт най 
су мя шчаль нас ці, по шу ку не зна-
ро ка вых пе ра шкод, — тлу ма чыць 
на мес нік на чаль ні ка 2-га ад дзе ла 
комп лекс на га тэх ніч на га кант ро-
лю ка пі тан Анд рэй БЫ КАЎ. — Як 
пра ві ла, яна пры цяг ва ец ца да 
ме ра пры ем стваў з удзе лам пер-
шых асоб Уз бро е ных Сіл, пад час 
ву чэн няў і, пры не аб ход нас ці, у 
гра ма дзян скім жыц ці. Удас ка на-
ле на ко ла вая ба за комп лек су, які 
пра цуе ў аў та ном ным рэ жы ме. 
Вы кон вае за да чы як у ста тыч ным 
ста но ві шчы, так і пры ру ху. Кам-
плект апа ра ту ры да зва ляе вес ці 
ра дыё ма ні то рынг ва ўсіх час то-
тах дыя па зо ну.

На ўзбра ен ні спе цы я ліс таў ра-
дыё элект рон най ба раць бы ня ма-
ла тэх на ла гіч ных на ві нак. Яны з 
за да валь нен нем вы ка рыс тоў ва-
юць іх у сва ёй пра цы, якая па-
тра буе ў тым лі ку твор ча га па ды-
хо ду. Але, як ка жуць, усе срод кі 
доб рыя, асаб лі ва ка лі ў пры яры-
тэ це — аба ро на Ра дзі мы.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Адзін за ад ным пі ло ты ўзды-
ма лі ся ўвысь. Жа лез ныя птуш кі 
рас ся ка лі па вет ра ную роў нядзь. 
У гэ ты дзень у не бе над Ба ра-
на ві ча мі мож на бы ло на зі раць 
са праўд нае па вет ра нае шоу. Так 
лёт чы кі па чы на лі но вы на ву чаль-
ны год і ра да ва лі ся най леп ша му 
для іх па да рун ку — ва ен най тэх-
ні цы, якую ў 61-ю зні шчаль ную 
авія цый ную ба зу пе рад алі пас ля 
ка пі таль на га ра мон ту.

У кра са ві ку 2014 го да па да-
ру чэн ні Прэ зі дэн та Бе ла ру сі на 
пла на вы ка пі таль ны ра монт на 
558-ы авія цый ны ра монт ны за-
вод, што ў Ба ра на ві чах, па сту пі-
лі дзе сяць са ма лё таў «МіГ-29». 
Сё ле та, у пер шы дзень зі мы, 
яны, як но вень кія, ста я лі на аэ-

ра дро ме авія ба зы. Не ўза ба ве 
за раў лі ма то ры — і зні шчаль ні кі 
сха ва лі ся за ра ніш ні мі аб ло ка-
мі. Су мнен няў не ўзні ка ла: ужо 
сён ня і тэх ні ка, і лёт чы кі га то вы 
да вы ка нан ня за дач па аба ро-
не па вет ра ных ру бя жоў на шай 
кра і ны.

— Мы ста лі свед ка мі зна мя-
наль най па дзеі ў жыц ці Уз бро е-
ных Сіл, — пад крэс ліў на мес нік 
мі ніст ра аба ро ны па ўзбра ен-
ні — на чаль нік уз бра ен ня Уз-
бро е ных Сіл ге не рал-ма ёр Ігар 
ЛА ЦЯН КОЎ. — Увод у строй ад-
ра ман та ва ных ля таль ных апа ра-
таў быў рэа лі за ва ны з пры цяг-
нен нем вы твор чых ма гут нас цей 
558-га авія цый на га ра монт на га 
за во да. Ва ўста ноў ле ныя тэр мі-

ны ля таль ныя апа ра ты бы лі ад-
ра ман та ва ны і, у ад па вед нас ці 
з гра фі кам па стаў кі, пры ня ты ў 
склад 61-й зні шчаль най авія цый-
най ба зы.

Яшчэ два са ма лё ты — штур-
ма ві кі «Су-25» — пас ля ка пі таль-
на га ра мон ту су стра ка лі ў той 
дзень у Лі дзе, дзе дыс ла ку ец ца 
116-я авія ба за. Ад ста рой авія-
тэх ні кі, па сут нас ці, за ста лі ся 
толь кі кар пу сы. Але на ват іх ня-
даў на па фар ба ва лі, та му са ма-
лё ты вы гля да юць як но вень кія. 
Лі та раль на з кан ве е ра і мно гія 
дэ та лі: «на чын ку» ў са ма лё тах 
амаль поў нас цю за мя ні лі. А як 
пры знаў ся на мес нік ка ман дзі ра 
61-й зні шчаль най авія цый най 
ба зы па бяс пе цы па лё таў пад-

пал коў нік Мі ка лай ШЫ РО КІ, у 
са ма лё тах уста ля ва на да дат ко-
вая апа ра ту ра, якая па вы шае 
іх ба я выя маг чы мас ці. «У пры-
ват нас ці, сіс тэ ма аб' ек тыў на га 
кант ро лю, што да зва ляе больш 
дэ та лё ва ана лі за ваць па лёт 
лёт чы ка, — рас ка заў лёт чык-
зні шчаль нік. — Спе цы яль ная 
ві дэа ка ме ра фік суе ўвесь па лёт 
у рэ жы ме рэ аль на га ча су, ча го 
ра ней не бы ло на са ма лё тах. 
Ана лі зу ю чы свой па лёт на зям-
лі, лёт чык змо жа пра ду хі ліць па-
мыл ку ў не бе».

Да рэ чы, пяць з дзе ся ці ад-
ра ман та ва ных зні шчаль ні каў 
да ве ры лі вы пуск ні кам Ва ен най 
ака дэ міі двух апош ніх га доў. 
Сён ня лей тэ нан ты ў не бе да ка-
за лі, што са ма лё ты — у на дзей-
ных ру ках.

— Спа дзя ю ся, што лёт чы кі 
якас на асво яць гэ тую тэх ні ку, 
якую па пра ве мож на на зваць 
су час най, — ад зна чыў 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. — У Са вец кім 
Са ю зе ў тэх ні ку за клад ва лі ся 
та кія маг чы мас ці, якія і да сён-
няш ня га дня з'яў ля юц ца най-
леп шы мі і кан ку рэн та здоль ны мі 
на су свет ным рын ку ўзбра ен ня. 

На шы лёт чы кі за раз у поў ным 
аб' ёме змо гуць па цвер дзіць на-
вы кі і ўмен ні, атры ма ныя ў па-
пя рэд нія га ды, удас ка на ліць іх 
і за бяс пе чыць мір нае не ба над 
Бе ла рус сю.

Як па ве да міў ка ман ду ю чы, 
ка пі таль ны ра монт авія тэх ні кі 
абы хо дзіц ца ў два — два з па-
ло вай ра за тан ней, чым за куп-
ка но вых са ма лё таў. І гэ та на ват 
пры ўмо ве, што Ра сій ская Фе-
дэ ра цыя пра дае нам уз бра ен не 
па ўнут ра ных для кра і ны цэ нах, 
што, без умоў на, знач на вы гад-
ней, чым на су свет ным рын ку.

Па паў ня ец ца авія цый ны парк 
і аб са лют на но вай тэх ні кай. На-
га да ем, сё ле та ў Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі бы лі за куп ле ны і ўжо 
ўве дзе ны ў экс плу а та цыю ча ты-
ры ву чэб на-ба я выя са ма лё ты 
«Як-130». Па сло вах Але га Дві-
га ле ва, яшчэ ча ты ры па сту пяць 
на ўзбра ен не бе ла рус кай ар міі 
лі та раль на ў дру гой па ло ве на-
ступ на га го да. Акра мя та го, пра-
ду гле джа ны ка пі таль ны ра монт 
як ву чэб на-ба я вых са ма лё таў, 
так і ба я вых, у тым лі ку транс-
парт най авія цыі.

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

г. Ба ра на ві чы
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У НЕ БЕ — 
«ЖА ЛЕЗ НЫЯ 

ПТУШ КІ»
Дзе сяць са ма лё таў «МіГ-29» па поў ні лі авія парк 

61-й зні шчаль най авія цый най ба зы, 
два штур ма ві кі «Су-25» пры зям лі лі ся 

на аэ ра дро ме 116-й штур ма вой авія ба зы
Фо та Аляк санд ра ШАБ ЛЮ КА.

Лёт чы кі па лё та мі за да во ле ны.

МІГ-29.

На шы дзе ціНа шы дзе ці  ��

ПА ДА РУН КІ 
СПЕЦЫЯЛЬНАГА 
ПРЫЗНАЧЭННЯ

На пя рэ дад ні на ва год ніх свят 
вы ха ван цаў Анд рэ еў ска га 
дзі ця ча га до ма па він ша ваў 
мі ністр аба ро ны. Анд рэй 
РАЎ КОЎ уру чыў хлоп чы-
кам і дзяў чат кам па да рун кі. 
Свя точ ны на строй ства ры лі 
ар тыс ты Ака дэ міч на га ан-
самб ля пес ні і тан ца Уз бро-
е ных Сіл і дзі ця чай сту дыі 
«Зо рач ка».

Га лоў нае ва ен нае ве дам ства 
кра і ны звяз вае з дзі ця чым до-
мам даў няя друж ба. Ужо тра ды-
цы яй ста ла ака зан не да па мо гі 
дзе цям. Не за леж на ад свят і дат 
лю дзі ў па го нах рэ гу ляр на да па-
ма га юць вы ха ван цам у на быц ці 
па трэб ных рэ чаў. Сё ле та, на-
прык лад, для іх бы лі за куп ле ны 
гуль ня вая пля цоў ка і пя соч ні ца, 
кам плек ты спар тыў на га адзен-

ня і абут ку. Акра мя та го, пад час 
пра вя дзен ня бя гу ча га ра мон ту 
Га лоў нае ўпраў лен не бу даў ніц-
тва і экс плу а та цыі Уз бро е ных Сіл 
за бяс пе чы ла дзі ця чы дом бу даў-
ні чы мі ма тэ ры я ла мі агуль ным 
кош там 576 міль ё наў руб лёў.

Толь кі за апош нія пяць га доў 
у ме жах ака зан ня шэф скай да-
па мо гі ў Анд рэ еў скім дзі ця чым 
до ме бы лі ад ра ман та ва ны, укам-
плек та ва ны мэб ляй і аб ста ля ва-
ны не аб ход най бы та вой тэх ні кай 
5 ква тэр ся мей на га ты пу для дзя-
цей-сі рот, ажыц цёў ле ны ра монт і 
аб ста ля ван не ак та вай за лы дзі ця-
ча га до ма, на ву чаль ных кла саў, 
ста ло вай; на бы ты аб ста ля ван не 
для кам п'ю тар на га кла са на 12 
пра цоў ных мес цаў, кам плект му-
зыч най апа ра ту ры для ак та вай 
за лы, вя лі кі плаз мен ны тэ ле ві зар 
і ма ра зіль нік, школь ныя пры ла ды 

для вы ха ван цаў; вы раб ле ны аль-
тан кі, ста лы, тум бач кі.

Што год для вы ха ван цаў ар га-
ні за ва ны на вед ван ні Мінск ага су-
во раў ска га ва ен на га ву чы лі шча, 
Дра ма тыч на га тэ ат ра бе ла рус-

кай ар міі, Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га цыр ка. Сё ле та ў дзі ця чым 
до ме за ра дзі ла ся і яшчэ ад на 
тра ды цыя — эк скур сія ў Бе ла-
рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Дзе ці 

з не цяр пен нем ча ка юць вяс ны, 
каб яшчэ раз апы нуц ца ў хра ме 
ва ен ных рэ лік вій.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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Тэх на ло гііТэх на ло гіі  ��

ВАЙ СКО ВЫ «ІН ТЭ ЛЕКТ»
Спе цы я ліс ты ра дыё элект рон най ба раць бы 

пра цу юць на вір ту аль ным уз роў ні
Ра дыё элект рон ная ба раць ба лі чыц ца ад нос на ма ла дым кі-
рун кам у ва ен най спра ве. Праў да, пер шыя пры кла ды вя дзен-
ня ра дыё раз вед кі і ства рэн ня ра дыё пе ра шкод ад но сяц ца 
яшчэ да та го ча су, ка лі ў вой ску па ча лі ка рыс тац ца ра дыё. 
Больш ін тэн сіў на ра дыё раз вед ка ста ла пры мя няц ца ў га ды 
Пер шай су свет най вай ны. А ў Вя лі кую Ай чын ную, у су вя зі з 
па дзея мі пад час Ста лін град скай біт вы, ужо бы лі ство ра ны 
ра дыё ды ві зі ё ны асо ба га пры зна чэн ня.
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МА БІЛЬ НАСЦЬ, 
БЕС ПЕ РА ПЫН НАСЦЬ 

І ЎЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЕ
Гуч ней на стрэль бі шчах, ці шэй — на ме жах


