
Падрыхтоўка грамадзян па ваенна-тэхнічных спецыяльнасцях у 

навучальных арганізацыях Рэспубліканскага дзяржаўнага грамадскага 

аб'яднання «ДТСААФ» 

У Гродзенскай вобласці падрыхтоўка грамадзян па ваенна-тэхнічных 

спецыяльнасцях вадзіцель катэгорыі «В,С» (перападрыхтоўка з катэгорыі «В» на 

«С») праводзіцца ў раѐнных арганізацыйных структурах «ДТСААФ» (далей – РАС 

«ДТСААФ» ). У Гродзенскай вобласці існуюць 6 РАС «ДТСААФ», якія праводзяць 

падрыхтоўку грамадзян для Узброеных Сіл, іншых войскаў і воінскіх 

фарміраванняў Рэспублікі Беларусь, такія як Гродзенская РАС «ДТСААФ», 

Ваўкавыская РАС «ДТСААФ», Лидско-Бярозаўская РАС «ДТСААФ», Ашмянская 

РАС «ДТСААФ», Слонімская РАС «ДТСААФ» і Смаргонская РАС «ДТСААФ». 

Навучальныя арганізацыі камплектуюцца прызыўнікамі, якія падлягаюць 

чарговаму прызыву на тэрміновую ваенную службу і якія адказваюць 

патрабаванням службы ва Узброеных Сілах, іншых войсках і воінскіх 

фарміраваннях. 

Да напрамкі прызыўнікоў на навучанне ў навучальныя арганізацыі праводзіцца 

медыцынскі агляд, для вызначэння катэгорыі прыгоднасці да ваеннай службы і да 

кіравання механічным транспартным сродкам катэгорый «В, С» па стане здароўя. 

Папярэдні адбор прызыўнікоў для ўкамплектавання навучальных арганізацый 

праводзіцца з неабходным рэзервам для поўнага выканання задання на 

падрыхтоўку. 

На падрыхтоўку вадзіцеляў не накіроўваюцца прызыўнікі, якія маюць 

судзімасць, якія знаходзяцца пад следствам, адмоўна характарызуюцца, якія 

складаюцца ў шлюбе, якія маюць права на адтэрміноўку, вызваленне ад прызыву 

на тэрміновую ваенную службу або рэлігійныя перакананні і веравучэнне, якія не 

дапускаюць нясенне ваеннай службы з ужываннем гвалту, нашэннем і ужываннем 

зброі. 

Навучанне прызыўнікоў праводзіцца ў дзѐнны час з ліку непрацуючай моладзі 

або ў вячэрні час з ліку якія працуюць (непрацуючых) ці навучэнцаў выпускных 

курсаў (класаў) устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, устаноў прафесійна-тэхнічнай 

адукацыі, устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі падлягаюць чарговаму прызыву 

на тэрміновую ваенную службу. Пачатак навучання для вясновага прызыву 26 

лістапада (перападрыхтоўка з 4 сакавіка), для восеньскага прызыву 26 мая 

(перападрыхтоўка з 4 верасня). 

Прызыўнікі, прызнаныя прызыўнымі камісіямі непрыдатнымі да ваеннай 

службы, а таксама прызыўнікі, у якіх паўстала права на адтэрміноўку ці 

вызваленне ад прызыву, да далейшага навучання не дапускаюцца і адлічваюцца з 

навучальных арганізацый. 

Прызыўнікі прызнаныя прызыўнымі камісіямі непрыдатнымі па стану здароўя, 

маральна-дзелавым якасцям або па іншых прычынах для праходжання тэрміновай 

ваеннай службы ва ўнутраных войсках МУС, органах памежнай службы, войсках 

КДБ, але прыдатнымі для праходжання тэрміновай ваеннай службы, 

накіроўваюцца на ўкамплектаванне Узброеных Сіл і транспартных войскаў 

Рэспублікі Беларусь.  

Пры не здачы прызыўнікамі экзаменаў органам Дзяржаўнай аўтамабільнай 

інспекцыі МУС іх адпраўка пераносіцца на больш познія тэрміны. Прызыўнікі, якія 

не здалі экзамены, накіроўваюцца ў войскі, для якіх яны рыхтаваліся па 



спецыяльнасці кіроўца аўтамабіля і раней пры камплектаванні навучальных 

арганізацый былі адабраныя прадстаўнікамі войскаў. 

У Гродзенскай РАС «ДТСААФ» праводзіцца падрыхтоўка прызыўнікоў па 

спецыяльнасці «радиотелеграфист». Патрабаванні для накіравання прызыўнікоў 

для падрыхтоўкі па спецыяльнасці «радиотелеграфист» аналагічныя патрабаванням 

для накіравання прызыўнікоў для падрыхтоўкі па спецыяльнасці «Вадзіцель 

катэгорыі «В,С»»  

Па пытаннях атрымання ваенна-тэхнічных спецыяльнасцяў або 

спецыяльнасцяў роднасных ваенна-ўліковым вы можаце звярнуцца ў ваенны 

камісарыят Шчучынскага раёна. 


