
В ДЕННАЯ Г1СТ0РЫЯ

Яуген КОМ АР

Падрыхтоука тэрыторьп Беларуш 
як цэнтральнай частк! Заходняга тэатра 

ваенных дзеянняу (1921—1939 гг.)
Падрыхтоука тэрыторьп’ СССР да магчымых войнау з ’яулялася адной з найважнейшых задач 

абарончага будаун ‘\цтва у м1жваенны час. Пасля завяршэння Першай сусветнай вайны 
неспрыялычае ваенна-пал1тычнае станов ’ппча / нарастание ваеннай небяспею вымушал '1 

юраун1цтва савецкай дзяржавы прымаць меры па умацаванн1 яе абароны 
/ падрыхтоуцы да магчымай агрэсИ. Адной з асноуных задач у гэтым напрамку 

было усебаковае вывучэнне магчымых тэатрау ваенных дзеянняу1.
Асноуным з \хл'\чыуся Заходи/, центральная частка я кота ахопл'тала тэрыторыю Беларусь

Ход i BbiHiKi Першай сусветнай вайны стал1 прадме- 
там паглыбленага вывучэння i анал1зу ваеннай навую 
у мнопх крахах, яюя npb iiv^ i у ёй удзел, што значна 
пауплывала на трансфармацыю родау войскау, вщау 
узбраення i наогул узброеных сш-. Змянялюя погляды 
на падрыхтоуку i вядзенне будучых войнау, вылучалР 
ся новыя \дэ\ у розных сферах ваеннай стратэгн i так- 
TbiKi. Далейшае развщцё атрымала ваенначнжынер- 
ная справа. Aнaлiз баявых дзеянняу у ходзе абарончых 
баёу каля цытадэляу у гады Першай сусветнай вай
ны2 паказау, што яны 6bmi не здольныя стрымаць на- 
цюк прац1уыка i расстрэльвалюя цяжкай артылерыяй.

Нягледзячы на выкрытыя баявым1 дзеянням1 
шматл1юя недахопы пауладкаваны крэпасцяу, удзе- 
яннях гарызонау i ix юрауыцтве, ваенныя тэарэтык!' 
лiчылi мэтазгодным стварэнне умацаваных рубяжоу 
абароны у прыграычных раёнах. У новым разумены 
абарончыя рубяжы уяулялюя як сютэма умацаваных 
раёнау (далей — УР), створаных на шыроюм фрон-

це i на значную глыбню комплексам доугачасовых 
i палявых фартыфкацыйных збудаванняу, у спалу- 
чэны з paзнacтaйнымi iнжынepнымi загародам!, i па- 
дрыхтаваных да працяглай i упартай абароны гарнР 
зонам! (самастойна або ва узаемадзеяны з палявы- 
Mi войскам!).

Будаунщтва УРау планавалася для прыкрыцця 
важных аперацыйныхнапрамкау, яюя вял1 ваунутра- 
ныя рэпёны дзяржавы, атаксамадля вырашэння га- 
лоуных задач пачатковага перыяду вайны, а менав!та: 
стрымл!ванне ворага у паграычнай зоне, адбщцё на
паду, нанясенне удару у адказ, стварэнне спрыяль- 
ных умоудля правядзення мабш1зацьн i разгортван- 
ня асноунай rpynoyxi войскау3.

Вын1кам развщця дадзенай тэорьн у еурапейсюх 
KpaiHax стала памежнае абарончае будаунщтва. Аба
рончыя збудаванн!' на мяжы узводзшюя у Белым, Гер- 
MaHii, Галандьн, Грэцьм, 1талн, Польшчы, PyMbiHii, Ф н- 
ляндьи, Франции, Чэхаславакн, Швеции i Югаапавн4.
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ВАЕННАЯ ПСТОРЫЯ

Дадзенае пытанне было актуальным i для савец- 
кай дзяржавы. У 1920-я гг. Рабоча-сялянская Чыр- 
воная арм1я (далей — РСЧА) не магла стрымаць 
агрэсю верагоднага прац^жкабез папярэднягаума- 
цавання памежных тэрыторый сродкам1 доугачасо- 
вай фартыфжацьи i дыслакацьм у ix неабходнай коль- 
касц! во1'нск|‘хчастак5.

Абарончае будаужцтва у Беларуа было часткай 
нжынернай падрыхтоую памежных тэрыторый Са- 
вецкага Саюза. Згодна з планам! ваеннага ведамст- 
ва, Заходж тэатр ваенных дзеянняу (ахопл iBay заход- 
жя межы РСФСР, БССР i УССР) разглядауся як ас- 
ноуны, а верагодным прац^жкам л!чылюя Польшча i 
Румыжя з магчымым далучэннем Ышых KpaiH6.

Пытаны аб яго падрыхтоуцы да абароны узды- 
малюя яшчэ у 1919 г. Так, 23 люеня у загадзе Рэува- 
енсавета Заходняга фронту № 04409 /  оп ставшася 
задача прыступщь да аргажзацьи вузлоу абароны у 
Новай Ладазе, Ноугарадзе, Старай Русе, Вял1к1х Лу
ках, Полацку, Барысаве, Бабруйску i Мазыры7. У ад- 
паведнасц! з iM на мясцовасц! праводзшася рэкагна- 
сцыроука, планавалася узвядзенне вузлоу абароны з 
пабудовай не менш за два капажры на вярсту з апля- 
ценнем раёнау размяшчэння i прамежкау пам1ж iMi 
дротам, уладкаваннем стралковых акопау i пабудо
вай баракаудля размяшчэння войскау8. Ужо у 1920 г. 
праводзшюя працы па узвядзенж Полацкага УРа, 
падчас яюхчасткова выкарыстоувалюя пазщьи, раз- 
мечаныя у гады Грамадзянскай вайны9.

Будаужцтва шло марудна з-за недастаткова- 
га фЫансавання, перабояу у забеспячэнж неабход- 
HbiMi матэрыялам!, неэфектыунай аргажзацьи пра
цы мясцовых органау улады. Планам штаба фронту 
на 1922 г. прадугледжвалася стварэнне пяц1 магут- 
ных умацаваных плацдармау: 1 -ы — у раёне Полац- 
ка, 2-i — Барысава, 3-i — MiHCKa, 4-ы — Бабруйска, 
5-ы — Рэчыцы. Пры гэтым галоуная увага звярта- 
лася на забеспячэнне плацдармау дарогам! i пера- 
npasaMi, падрыхтоуку да абароны чыгуначных ма- 
стоу. Папярэдж кошт названых прац склау 1 500 000 
залатых рублёу, але у вын1ку ён быу зменшаны да 
200 00010. З-за гэтага план давялося перагледзець. У 
выжку на Барысаусюм i Бабруйсюм плацдармах бы
ла праведзена толью рэкагнасцыроука, а у Полацку 
зроблены маставыя i падрыхтоучыя працы па пабу- 
дове тэт-дэ-пона11.

Наступным планам абарончага будаужцтва на 
1923—1926 гг. па Заходжм фронце планавалася узвя
дзенне у Полацюм, Барысаусюм, Бабруйсюм i Рэчыц- 
юм УРах тэт-дэ-понау, перадмаставых умацаваннях 
у мястэчках БеразЫо, Якшыца, Св1слач, Шацшю, Яю- 
мауская Слабада, на пазщьи у вярхоуях Бярэз1ны. 
Планавалася пабудаваць батальённыя трупы з гар- 
матным фланюраваннем (вядзеннем агню у фланг ба- 
явых парадкау прац1ун1ка у адз!н i два баю), без флан- 
юравання — усяго 37, ротныя апорныя пункты — 26,

бетонныя пражэктарныя устаноую — 5, перадмаста- 
выя умацаванн1 — 2, бетонныя кулямётныя пасты — 
18. Усяго натэрыторьм Беларус! планавалася узвес- 
ц\ каля 967 розных абарончых збудаванняу. Дадат- 
кова меркавалася правядзенне рэкагнасцыровак, 
будаунщтва мастоу i пазщыйных дарог. На правя
дзенне ycix прац неабходна было 17 218 961 рубель12. 
Аднак, выдаткаваць таюя значныя сродю з бюджету 
СССР, тым больш з бюджэту БССР было немагчыма.

Востры недахоп ф1нансавыхсродкауу 1920-я гг. 
стау асноуным стрымл1ваючым фактарам тэмпау 
абарончага будаун1цтва. У 1924 г. сумарныя выдатю у 
СССР на узвядзенне абарончых збудаванняу склал1 
110 000 рублёу, з ix самая вялжая сума — 35 500 руб
лёу была адпушчаная Заходняй ваеннай акрузе на 
правядзенне прац у Полацюм УРы13. Планам бу- 
даужчых абарончых прац Заходняй ваеннай акру- 
ri на 1925—1926 гг. прадугледжвалася правядзенне 
толью дарожна-маставых работ i рэкагнасцыровак. 
На усё выдаткоувалася 50 000 рублёу14. Зразумела, 
гэтых сродкау было недастаткова, да таго ж не хапала 
будматэрыялау, шанцавага Ыструмента i транспарту.

Падрыхтоучыя працы паузвядзенж умацаваных 
раёнау cпaлyчaлicя з пошукам найбольш рацыянал ь- 
ныхпадыходауу абарончым будаужцтве. Савецюя ва- 
енныя тэарэтыю у 1920—1930-я гг. у CBaix даследа- 
ваннях разглядал1 пытанн1 паумацаванж дзяржауных 
межау. Яны прапаноувал1 розныя варыянты будау- 
н1цтва i выкарыстання УРау пры эканом'и сродкау. Ix 
\дэ\ бып\ падтрыманыя юраун1цтвам абароннага ве- 
дамства. Агульным вын1кам працы стала праграма 
стварэння доугачасовага сухапутнага фронту уздоуж 
заходн1х межау Савецкага Саюза. Планам на 1927— 
1928 гг. прадугледжвалася узвядзенне чатырох ума
цаваных раёнау, з ix два (Полацю i Мазырсю) у Бела- 
рускай ваеннай акрузе15.

Згодна з npaeKTaMi УРы Myc'mi адпавядаць пэу- 
ным патрабаванням. Кабпазбегнуцьтактычнагаакру- 
жэння ворагам i скразнога уздзеяння яго артылеры'|, 
шырыня фронту планавалася каля 35—50 км. УР павн 
нен быу складацца з батальённых раёнау са шляхам! 
3H O ciH , лiнiямi сувяз!, наглядальным! пунктам!, укрыц- 
цям!, газасховшчамг Па yciM фронце i у глыб!н! раё- 
на меркавалася будаужцтва доугачасовых абарон
чых збудаванняу для артылерьи i кулямётау з бетон
ным або бранявым пакрыццём. У м!рны час гарн!зон 
УРа Myciy складацца з кулямётных ! артылерыйсюх 
частак, падраздзяленняу сапёрау i сувяз!стау, а у ва- 
енны час дапауняцца палявым! часткам!.

Першым у БССР пачалося будаужцтва Полацка
га УРа, якому надавалася адна з ключавых роляу, бо 
ён часткова прыкрывау напрамак Смаленск — Мас- 
ква i абараняу значны чыгуначны вузел Полацк, праз 
яю праходзш! найважнейшыятранспартныя камужка- 
цьи i размяшчал!ся зручныя пераправы праз Заход- 
нюю Дзв!ну.
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ВАЕННАЯ ПСТОРЫЯ

У 1927 г. поуным ходам вялася рэкаг- = :_=.1с/<з 
i праекныя працы, было пабудавана 4 жагеззсе*::-- 
ныя кулямётныя пасты16. Праекты буда\ - зм=-
нялюя i паляпшалюя, але выканаць прац^> « ===::-
ныятэрм1ны неудавалася. I толью пасля s=>z5=ze--= 
фЫансавання пачалюя асноуныя працы. я;«с= ==z:c!= 
на працягу 1930—1932 гг. Адзначым, што oyzay- _~- 
ва станоуча уплывала на развщцё горада, яго дарох- 
най сетю i нфраструктуры, п\нм сувязг

У ходзе прац па абсталяваны умацаванага рав
на у 1930 г. было узведзена 47, у 1931 г. — 133. а у 
1932 г. яшчэ 16 збудаванняу17 (франтальных куля?,чёт
ных кропак„кулямётных капаырау i паукапан1рау: ку- 
лямётных бронекаупакоу, вежавыхсупрацьтанкавых 
агнявых кропак, камандна-наз1рал ьных пунктау i схо- 
в1шчау)18. Аб’ём катталаукладанняу у будаунщтва з 
1928 па 1933 г. склау 7 855 700 рублёу19. Да 1938 г. 
у агнявую сютэму УРа уваходзта 263 кулямётныя 
доугачасовыя агнявыя кропю на 452 станкавыя куля- 
мёты i 10 процп-анкавых агнявых кропак на дзесяць 
45-мм гармату вежах танкау Т-26. Два сектары аба- 
роны — пауночны i пауднёвы — уключал1 11 баталь- 
ённых, 2 асобныя ротныя i 6 асобных узводных раё
нау. Шырыня умацаванага раёна па фронце склада- 
ла каля 55 км, глыбня ад 2 да 5 км, найменшая ад- 
даленасць ад мяжы на галоуным наюрунку — 18 км20.

3 1938 г. у СССР пачалюя працы па узмацненш i 
удасканалены юнуючых i будаунщтве новых умаца- 
ваных раёнау. Прынцыповае значэнне для развщця 
Полацкага УРа мела пастанова Галоунага ваеннага 
савета РСЧА ад 21 мая 1938 г. "Аб развщц1 юнуючых 
i будаунщтве новых умацаваных раёнау", якой пра- 
дугледжвалася будаунщтва двух вузлоу абароны на 
правым флангу i чатырох асобных апорных пунктау 
наперадзе абводу умацаванага раёна. Працягласць 
новага вузла абароны па фронце i у глыбою павЫна 
была складаць да 6 км i нал1чваць больш за 50 аба- 
рончых збудаванняу рознага тыпу21. Кошт правя- 
дзення прац i аснашчэння узбраеннем вузлоу выз- 
начауся у 32 070 000 рублёу. Аднак у 1938—1939 гг. 
узвял1 толью 38 збудаванняу, яюя не 6bmi на той час 
адпаведна абсталяваныя22. У Полацюм УРы размя- 
шчауся гарн1зон у складзе 50-й стралковай flbiBisii i 
174-га артылерыйскага палка23.

У 1931 г. пачалося будаутпцтва МазырскагаУРа, 
завершанае у 1932 г.24. Тэты умацаваны раён пры- 
значауся для прыкрыцця правядзення мабш1зацьм, 
перакрыцця усходн1х выхадау з Палесся i шляхоу да 
буйных транспартных вузлоу Гомель i Жлоб1н. Аб’ём 
кап1талаукладанняууягобудаун1цтваз 1931 па 1936 г. 
склау 10 700 000 рублёу25. Было узведзена 141 доу- 
гачасовае абарончае збудаванне: агнявыя кропю (у 
асноуным кулямётныя) франтальнага, флангавага i 
кругавога дзеяння з бронекаупакам1, камандна-на- 
з1ральныя пункты i два схов1шчы. Мазырсю умаца
ваны раён складауся з двух сектарау — пауночнага

пауднёвага, што уключал1 7 батальённых i 6 асоб- 
-ых ротных раёнау. Шырыня яго па фронце склада- 
~а 120 км, глыб1ня — ад 1 да 4,5 км, аддаленасць ад 
мяжы — 80 км26.

Да 1936 г. у склад гарызона Мазырскага УРа ува- 
ходзшг 18-ы асобны кулямётны батальён, 4-я асоб- 
ная кулямётная рота, 7-я артылерыйская брыгада, 
153-я асобная рота сувяз1 i 93-ы асобны тэрытары- 
яльны сапёрны батальён.

Паступова памежны сухапутны фронт СССР на- 
бывау канчатковыя абрысы, але у той жа час асноу- 
ны аператыуны наюрунак не быу прыкрыты. Для вы- 
праулення гэтага Савет працы i абароны СССР 15 лю- 
тага 1932 г. прыняу рашэнне аб пачатку будаун1цтва 
М1нскага УРа27. Яго аператыуна-тактычнае прызна- 
чэнне закл ючалася у прыкрыцц1 напрамку Смаленск— 
Масква, МЫска як пал1тычнага i эканам1чнага цэн- 
тра БССР, мабш1зацьм i разгортвання часцей Чыр- 
вонай армп на захад ад раю БярэзЫа. Паводле гэта
га рашэння прадугледжвалася падрыхтоука паласы 
абароны УРа працягласцю 128 км. На яго тэрыторьи 
планавалася стварэнне 10 батальённых i 7 асобных 
ротных раёнау, узвядзенне 209 збудаванняу28. На- 
мечаны план не раз змяняуся, дапрацоувауся, i кан- 
чатковы варыянтпрадугледжвау 294збудаванн1, па- 
вял1чвау глыб1ню раёна i на 40% падвышау агнявую 
шчыльнасць29. Запланаваная сума аагнаванняу скла- 
дала 12 733 000 рублёу30.

У выыку было узведзена 305 збудаванняу31, у тым 
лку 252 кулямётныя агнявыя кропю, 16 гарматных 
паукапаырау на дзве 76-мм гарматы, гарматны ка- 
naHip на чатыры гарматы i 9 проц1танкавых агнявых 
кропак з вежам1 танкау Т-26. Па стане на 1933 г. ме- 
лася 541 (па штаце муста быць 657) станковы куля- 
мёт, 150 (463) ручных, 45-мм процтанкавая гарма- 
та (9), 36 76-мм гармат (36). МЫсю УР уключау тры 
сектары абароны. Працягласць УРа па фронце скла- 
дала 140 км, у глыбню — 2—5 км, аддаленасць ад 
мяжы 2—19 км32.

У гарызон УРа уваходз1т 71 -ы, 83-i i 85-ы куля
мётныя батальёны, 158-ы артполк, асобная рота су- 
вяз!, асобная сапёрная рота i асобны х1м1чны узвод, 
а пасля рэарган1зацьм у 1936 г. — 13-ы кулямётны 
батальён i кулямётныя батальёны трох палкоу 13-й 
стралковай дыв!з!!.

У 1938 г. пачалюя працы па развщц1 Мшскага 
умацаванага раёна. У тэты час удасканальвалюя i 
узводз1л1ся доугачасовыя збудаванн!', артылерый- 
сюя аб’екты, абсталёувалюя вузлы сувяз1. У вын1ку у 
1938—1939 гг. пабудавал! 34 абарончыя збудаван- 
Hi, яюя, аднак, так i не 6bmi даведзеныя да поунай 
гатоунасц!33.

У адпаведнасц! з вышэйзгаданай пастановай ад 
21 мая 1938 г. ажыццяулялася i узвядзенне Слуцка- 
га УРа. На яго ускладалюя задачы трывалага утры- 
мання раёна падчас правядзення абарончых дзеян-
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няу; стварэння зыходнага рубяжа для правядзення 
наступальных аперацый; прыкрыцця разрыву naMix 
MiHcxiM i Мазырсюм УРам1, атаксама засяроджван- 
ня i манеуру савецюх войскау у раёне Слуцка, Acino- 
Binay, Бабруйска у выпадку узброенага канфлжту. У 
раёне планавалася будаун[цтва macu,i вузлоу абаро- 
ны з 262 збудаванням1, для яго ажыццяулення патрэб- 
на было выдаткаваць 79 180 000 рублёу. Да верасня 
1939 г. было узведзена 153 аб’екты у 5 вузлах аба
роны, як\я пасля закансервавалР4.

Да сярэдзны 1939 г. сухапутны фронт на тэры- 
Topbii БССР сфармавауся i уключау Полацю, MiHCKi, 
Слуцю i Мазырсю умацаваныя раёны. Абарончыя пра- 
цы вялюя з nayHbiMi цяжкасцямг Перш за усё з-за 
недастатковага фшансавання, якое перашкаджа- 
ла выкананню планау i змушала эканомщь. Адмоуна 
aдбiвaлacя на будаунщтве i тое, што яно пачынала- 
ся часам пры адсутнасц1 зацверджанага генераль- 
нага плана. Несвоечасова паступал1 тыпавыя праек- 
ты збудаванняу, затрымл1валюя пастаую узбраення 
i бронекаупакоу, не хапала вопытных спецыялютау, 
рабочай сшы i транспарту.

Выкананне будауычых работ па стварэны ума- 
цаваных раёнау знаходзшася пад пастаянным кан- 
тролем вышэйшага ваеннага юраунщтва СССР. Па 
загадзе наркама абароны К.Я.Варашылава кaмiciяJ 
створаная у 1937 г., праверыла MiHCKi, Полацю i Ма- 
зырск1 УРы. У ходзе праверю 6bmi выяуленыя знач- 
ныя недахопы: ызкая боегатоунасць i якасць абста- 
лявання, недастатковае узбраенне аб’ектау, слабая 
падрыхтоука асабовага складу гарызонау. Вынжам 
paBi3ii стал1 рэпрэси каманднага i !нжынернага складу, 
што сур’ёзна пауплывала на абарончае будаутпцтва35.

Асобна варта спынщца на пытаннях боегатоунас- 
u,i гарызонау УРау i !хузаемадзеяння з палявым1 вой
скам!. На пачатковым этапе будаунщтва планавала
ся правядзенне вучэнняу з мэтай атрымання вопыт
ных дадзеных аб баявых магчымасцях умацаванняу, 
раёнау i аб ступеы падрыхтоую начсаставу гарызо- 
нау. Аднак да 1939 г. у ттарэсах захавання сакрэт- 
Hacu,i размяшчэння сютэмы збудаванняу, а пасля у 
сувяз1 з перамяшчэннем дзяржаунай мяжы на за- 
хад i кансервацьм час™ аб’ектау ад правядзення ву
чэнняу адмовшюя. Тэта было памылкай, што зызша 
боегатоунасць войскау акруп.

Важным элементам падрыхтоую Заходняга тэа- 
тра ваенных дзеянняу на тэрыторьм БССР у м1жваен- 
ны перыяд стал! мерапрыемствы па стварэны умоу 
для вядзення маштабнай партызанскай барацьбы, 
якой яшчэ у 1920-х гг. надавалася асабл1вая увага. 
Для забеспячэння партызансюх дзеянняу у лясных 
MaciBax стваралюя сховы са зброяй, боепрыпаса- 
Mi, сродкам! сувяз! i харчаваннем. Так, у 1930-х гг. у 
беларусюх лясах у тайнжах было закладзена 50 тыс. 
вЫтовак, 150 ручных кулямётау i г. д.36.

У канцы 1930-х гг. мерапрыемствы па падрых- 
тоуцы да партызансюх дзеянняу был1згорнутыя, схо
вы — лжвщаваныя37.

' ^TaxiM чынам, падрыхтоучыя працы вялюя з 1920 
па 1927 г., аасноунае будаун1цтваправодзшасяудва 
этапы: першы з 1928 па 1937 гг. — будауыцтва По- 
лацкага, Мазырскага i Мшскага УРау; друп з 1938 
па 1939 гг. — працы па развщц! i узмацнены юную- 
чых раёнау i стварэнн! Слуцкага УРа. За тэты час бы- 
п\ створаныя чатыры умацаваныя раёны, як\я значна 
падвышал! трываласцьабароны акруп. УРы забяспеч-
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вал1 прыкрыццёаператыуныхнапрамкау, палпычных 
i эканам1чных цэнтрау, буйныхтранспартных вузлоу, 
стварал1 умовы для правядзення мабьшзацьм i зася- 
роджвання войскау. Будауыцтваумацаваных раёнау 
у 1920-х гг. адбывалася у рамках абарончай стратэ- 
rii, але разам з тым, асабл1ва у 1930-я гг., УРы пла- 
навалася выкарыстоуваць i якзыходныя рубяжы для 
вядзення наступальных дзеянняу.

Узвядзенне абарончай паласы было б немагчы- 
ма без удзелу жыхароу БССР i дапамоп мясцовых 
уладау. Праблемныя пытаны будауыцтва паступова 
выpaшaлicяJ сютэмы раёнау дапрацоувалюя i паляп- 
шалюя. Адмоуна на ходзе выканання прац адбшюя 
фшансавыя цяжкасц1, ызкая аператыунасць плана- 
вання, nepa6oi у пастауках узбраення i абсталяван- 
ня, недахоп !нжынерау, працоунай сшы i транспарту, 
рэпрэси каманднага i !нжынернага складу. Да памы- 
лак камандавання РСЧА i акруп варта аднесц1: не да 
канца завершанае абсталяванне i узбраенне збуда- 
ваных умацаваных раёнау, адмова ад правядзення 
мерапрыемствау па баявой падрыхтоуцы на ix базе.

Друпм важным напрамкам у падрыхтоуцы тэры- 
торьм БССР да абароны было аднауленне i разв1ццё 
транспартнага комплексу. Варта падкрэслщь, што у 
адзначаны перыяд практычна уся дзейнасць у гэтым 
юрунку у БССР была падпарадкаваная задачам аба
роны. Падобны характар у адпаведнасц1 з дакумен- 
там1 Дзяржаунай планавай KaMicii пры СНК БССР на
с та  пераважная большасць праводз1мых мерапры
емствау, у тым л1ку будаунщтва прамысловых i жылых 
аб’ектау, электрастанцый, дарог i мастоу, бальн1ц, 
развщцё транспартнай сферы. Суаднос1ны ваенна- 
га i грамадзянскага у ракурсе патрэбау часу выраша- 
лася на карысць першага.

Вядучае месца у транспартнай с1стэме Беларус1 у 
той час займау чыгуначны транспарт. Аднак са стра- 
тай заходых абласцей яго роля значназн1зшася. Ска- 
рацт1ся пасажырсюя перавозю i грузаабарот, туыка- 
Mi заканчвал1ся асобныяучастю дароп. У 1920-хгг. па 
тэрыторьй Беларус1 праходзта 996 вёрст38 (1062,5 км) 
чыгуначных шляхоу, яюя уваходзил у склад Аляксан- 
драускай i Заходых чыгунак. 3-за недахопу сродкау 
i вялiкaгa аб’ёму прац аднауленне iiimo павольным1 
тэмпам1. У пачатку 1920-х гг. у асноуным праводзта- 
ся аднауленне дарог i мастоу, ажыццяулялася заме
на рэек i шпал.

Браня вы пост Mi иска га У Ра.
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Значныя тэрыторьп БССР бып\ аддаленыя ад чы- 
гунак, таму працы па аднаулент чыгуначнай сетю 
спалучалюя з будаунщтвам новых шляхоу знос1н. У 
1923 г. было завершана будауыцтва участка Орша — 
Камунары працягласцю 176 км39.

Важную ролю у аднаулены транспартнага ком
плексу i будаунщтве новых мапстраляу адыгрывала 
к1раунщтва БССР i Заходняга фронту. Яскравым свед- 
чаннемтамуз’яуляюцца падзе1 вакол будау Hi цтва чы
гуначнай п\и\\ Орша — Лепель. У лютым 1924 г. шта
бам РСЧА пры поунай падтрымцы ЦВК БССР разгля- 
далася пытанне будаунщтва дадзенай стратэпчнай 
п\и\\ з мэтай умацавання заходых межау рэспублкь 
Абарончыя патрэбы прадугледжвал1 прыкрыццё на- 
прамку Смаленск — Масква з дапамогай засяродж- 
вання у небяспечны перыяд у раёне Вщебск — По- 
лацк — Лепель — Барысау — Орша значнай кол ькас- 
Lij войскау. Параунальны анал1з магчымасцяу поль- 
скага войска i РСЧА наглядна дэманстравау перава- 
гу першага у аператыунасц1 засяроджвання войскау 
на мяжы i у аргатзацьи ix забеспячэння40.

Нягледзячы на важнае стратэп'чнае значэнне 
дадзенай лшм, народны камюарыят фтансау СССР 
пал 1чыу, што эканам1чнае значэнне участка Лепель — 
Орша сцтлае, i заклкау стрымана паставщца да пра- 
екту41. Урадам БССР i камандаваннем фронту была 
праведзена вялкая праца для таго, каб пераканаць 
саюзнае юраунщтва у мэтазгоднасц1 праекту i дамаг- 
чыся будаун1цтва гэтай лшн. Вял1кая растлумачальная 
работа сярод насельшцтва прылеглых раёнау42, по- 
шую новых эканам1чных абгрунтаванняу. Акрамя та
го, мясцовыя улады брал1 на сябе абавязю па забе- 
спячэны будоул1 матэрыялам1 i працоунай стай, ва- 
еннае ведамства гатова было вылучыць чыгуначныя 
войск1, акам1сарыят шляхоу зносш БССР — неабход- 
ныя элементы i канструкцьп43.

У вын1ку СПА СССР ад 10 верасня 1924 г. 44 было 
прынята рашэнне аб неабходнасф будауыцтва п\н\\ 
132-юламетровай мапстрал1 Орша — Лепель, якое 
завяршылася у 1926 г.45. Першы цяп-ик прайшоу 7 л1- 
стапада 1925 г., а адным з пасажырау быу каманду- 
ючы акруп М.М.Тухачэусю46. Было пакладзена 160 км 
шляху на перагонах i станцыях, збудавана 72 маеты i 
пракладзена 532 провад-ктаметры тэлеграфна-тэле- 
фоннай лiHii сувяз147.

Адначасоваактыунааднаулял1ся i разв1вал1ся чы
гуначныя рамонтныя базы у М1нску, Гомел1, Ж лобте; 
Полацку i В1цебску. У сталщы у 1926 г. 6bmi адноулены 
вагонарамонтныя майстэрн1, ператвораныя у 1927 г. 
у завод. У 1929 г. у Гомел1 пабудаваны паравозара- 
монтны завод. Для забеспячэння пуцейцау матэры- 
япат у 1921 г. быу адкрыты Барысаусю шпалапра- 
птачны завод, у Гомел1 створаны сталел1цейны цэх48.

Комплекс праведзеных мерапрыемствау па рэ- 
канструкцьм i разв1цц1 чыгуначнай гаспадарю пры- 
вёу да станоучых вын1кау. Па большасц1 паказчы- 
кау быу пераузыдзены даваенны узровень. У 1926 г. 
адпрауленне грузау па беларускай чыгунцы пера- 
высша узровень 1913 г. на 12,7%49. 1 мая пачалося 
будауыцтва п\и\\ AcinoBi4bi — Маплёу — Крычау — 
CyxiHi4bi50. У дакладзе "Аб стане транспарту БССР"; 
разгледжаным СНК БССР у лютым 1926 г., адзна- 
чалася, што працягласць чыгуначнай сетю складае 
2240 км i плануецца яе далейшае павел1чэнне51.

Паступовае выпрауленне ф1нансавай с1туацьи; 
рашэнне праблемных пытанняу надал1 дадатковы iM- 
пульс разв1ццю чыгуначнай с1стэмы Беларусь Удаска- 
нальвалася праца чыгуню, абнауляуся i мадэрн1за- 
вауся паравозны парк, уводзтюя цяжкавагавыя са- 
ставы. У 1928—1932 гг. у Магтёве i AcinoBinax бы- 
п\ пабудаваныя буйныя чыгуначныя вузлы. У 1930 г  
уведзена у эксплуатацыю л1н1я Навабел1ца — Чарнь

Кулямётная 
доугачасовая 
агнявая 
кропка 
М1нскага У Ра
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Схема транспартнай сег/с/ БССР i размяшчэння умацаваных раёнау Беларускай асобай ваеннай акруп. 1939 г.

гау52, завершана будаунпцтва участка Маплёу — Aci- 
noBinbi, а у 1932 г. участкау Маплёу — Крычау i Крычау 
— Рослауль стратэпчнай мапстрал1 Рослауль — Мап
лёу— AcinoBi4bi (каля 250 км)53. ТИню Бабруйск — Ста- 
pyuiKi працягласцю 134 км пачал1 выкарыстоуваць у 
1932 г.54. Мапстраль Рослауль — Маплёу — AcinoBi4bi 
у 1936 г. была працягнутая праз Слуцк, непасрэдна у 
памежную паласу, да станцьп Ц1мкав1чы55. Да сярэ- 
дзЫы 1930-х гг. фЫансаванне чыгуначнай гаспадарю 
працягвала павял1чвацца56.

TaKiM чынам, прайшоушы стадыю аднаулен- 
ня, чыгуначная сютэма БССР штэнауна разв1вала- 
ся, icTOTHa уплывала на эканам1чнае разв1ццё краю, 
а таксама на забеспячэнне неабходнага узроуню 
абароназдольнасцг Створаная у м1жваенны перы- 
яд чыгуначная сетка павял1чвала маб1льнасць арми, 
дазваляючы у самыя каротюя тэрмны ажыццяуляць 
выхад да дзяржмяжы, рабщь перадыслакацыю вой- 
скау i TaxHiKi без аб’язных манеурау, спрашчала за
беспячэнне войскау. Асноуныя мапстрал16bmi пабу-

даваныя у пауночна-заходн1м, заходым i пауднёва- 
заходн1м напрамках. Яны звязвал1 пам1ж сабой пун
кты пастаяннай дыслакацьм фарм1раванняу акруг!, 
злучал1 памежныя раёны БССР з заходым1 аблас- 
цям! РСФСР.

На пачатку 1920-х гг. з-за ваенных дзеянняу ад- 
чувальна пагоршыуся стан дарожнай сетю Белару- 
ci. Разбурэнне шашэйных, грунтавых дарог, мастоу 
i дарожнага абсталявання у значнай ступен1 усклад- 
няла эканам1чнае разв1ццё, змяншала абароназдоль- 
насць краю, адмоуна адб1валася на яго развщцг

Стан дарожн ых ш л яхоу ацэн ьвауся я к вел ьм i цяж- 
Ki. Так, у справаздачы ЦБК i СНК БССР за 1923 г. пад- 
крэагпвалася, што у рэспублщы няма н1воднай цал- 
кам спраунай дароп u,i моста57. Па стане на 1923 г. 
працягласць дарожнай сета рэспублк! складала ка
ля 20 000 вёрст (21 336 км)58. Да 1923 г. у Беларуа 
будавалюя у асноуным грунтавыя дароп, раманта- 
вал1ся дарожныя шлях1 i маеты важнага дзяржауна- 
га i рэспубл1канскага значэння.
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3-за недастатковага фшансавання аднауленне i 
развщцё дарожнай сета праходзта марудна. Неда- 
хоп сродкау кампенсавауся шыроюм выкарыстаннем 
мясцовага насельнщтва, якое утрымл1вала раённыя 
i сельсю'я дароп CBaiMi cmaMi i прыцягвалася да бяс- 
платных дарожных прац. Сапрауднай бядой для да- 
рожныхслужбаубыу восеньска-веснавы перыяд, кап\ 
з-за паводак i ападкау грунтавая дарожная сетка вы- 
ключалася на тэрмн каля трох месяцау з агульнага 
транспартнага абароту БССР.

Развщцё дарожнай сетю спалучалася не толью з 
цяжкасцям1 фЫансавання. Яшчэ адной значнай пе- 
рашкодай з ’яулялася тое, што каля 21% тэрыторьм 
БССР займал1 балоты. Па гэтым паказчыку яна са- 
ступала толью Фшляндьи (30%) i апярэджвала най- 
больш забалочаныя дзяржавы Еуропы, таюя як Шве- 
цыя (12,5%), 1рландыя (6,8%)59. Частка шляхоу непа- 
срэдна праходзта праз забалочаныя участю i у восень
ска-веснавы перыяд практычна не выкарыстоувалася. 
Урад у цеснай узаемасувяз1 з ваенным ведамствам 
санкцыянавау засваенне забалочаных зямель, яюя 
пасля правядзення шэрагу гщратэхжчных прац пе- 
раводзтюяулугавыя гаспадарю, штотаксама давала 
дадатковую магчымасцьзабеспячэння кармам! коней 
тых вайсковыхчастак, што дыслацыравалюя у БССР60.

Ул1чваючы cтaнoвiш чa беларусю х зямель, 
юрауыцтва СССР i БССР удзяляла павышаную ува- 
гу дарожнаму будаужцтву у памежнай паласе. Рас- 
працоувалюя i перыядычна пераглядалюя планы пра
вядзення першачарговых мерапрыемствау па узмац- 
ненн1 тут транспартных камуыкацый. ФЫансаванне 
будаушцтва дарог непасрэдна каля мяжы перавы- 
шала фшансаванне тых жа патрэб у iHixibix рэпенах 
БССР61. У памежных раёнах дароп будавалюя як ра- 
кады62, што з ’яулялюя асновай ваенных камунжацый 
i меп\ перш за усё стратэпчнае значэнне.

У 1920-х гг. аутамабтьны транспарт быу разв1ты 
слаба. Пераважная колькасць аутамабтяу знахо- 
дзiлacя у гарадах i выкарыстоувалася для армейсюх 
патрэб. Што тычыцца коннага транспарту, то ён быу 
самым распаусюджаным у рэспублщы i грунтоуна 
разглядауся у планах абароны. У 1923 г. была ство- 
раная i зацверджаная стандартная фурманка для 
Чырвонай арми, якая выкарыстоувалася i мясцовы- 
Mi транспартным1 канторам!63. У сувяз! зтым, што ся- 
лянсю воз разглядауся як адзЫ з асноуных складн1кау 
транспарту apMii у ваенны час, але меу малую груза- 
падымальнасць i хутка зношвауся, у 1925 г. штабам 
акруп праводзтася распрацоука новага воза нажа- 
лезным хаду64. Гэтыя дзеянн1 дал1 станоучыя вын1ю, 
яюя вызначыл1 у той перыяд важную ролю гэтага вщу 
транспарту у ваеннай i эканам1чнай сферах.

У той жа час бурна paзвiвaycя аутатранспарт, iM- 
кл1ва адваёуваючы пазщьи у коннага, дапауняючы 
i ствараючы канкурэнцыю чыгунцы. Паступова па- 
вял1чвалася колькасць аутамабтяу. Гэтак, у 1928 г.

аутапарк у БССР складау 380 аутамабтяу, у 1933-м — 
906, у тым л1ку 627 грузавых, а у 1935 г. перавыау 
2000 аутамабтяу65.

Хаця шырока разгорнутае дарожнае будаун1цт- 
ва давала станоучыя выжю, але гэтага было неда- 
статкова. Па стане на 1932 г. у насычанасц1 даро- 
raMi з каменным i грав1йным пакрыццём на 100 км2 
тэрыторьм СССР (0,14 км) значна прайгравау Фран- 
цьм (115 км), Англи (127 км), TepMaHii (44 км)66. Такое 
сур’ёзнае адставанне патрабавала павел1чэння тэм- 
пау будаун1цтва.

Працягласць дарог паступова расла. Па стане на 
1932 г. дарожная сетка БССР складала 67 000 км67. 
У перыяд з 1928 па 1933 г. у Беларуа было пабуда- 
вана больш за 4 тыс. км новых дарог, з ix з цвёрдым 
пакрыццём (гравмныя, шашэйныя i брукаваныя) — 
каля 30%68. Вялося будаунщтва дарог на л1ыях MiHCK
— Слуцк, Мазыр — Кал1нкав1чы, MiHCK — Бабруйск, 
брукаваных па п\и\ях Гомель — Рэчыца, Kaлiнкaвiчы
— Мазыр i \иш. У 1936 г. было завершана будаунщт
ва аутамапстраляу MiHCK — М агтёу i М агтёу — Баб- ’ 
руйск. У канцы другой пяц1годю (1933—1937 гг.) па- 
чалася пракладка аутастрады МЫск — Масква, якая 
забяспечыла б магчымасц1 ваенна-транзвтных пера- 
мяшчэнняу.

Развщцё дарожнай гаспадарю i аутатранспартуу 
БССР было непарыуна звязана з пытанням1 абаронча- 
га будаун1цтва. Яго эфектыунасць наупрост залежала 
ад наяунасц1 разгал Ыаванай ceTKi шляхоу знос1н з ты
лам i разв1цця аутамабтьнага транспарту, яюя забяс- 
печвал1 хуткае перамяшчэнне войскау i бесперабой- 
ную дастауку фронту усяго неабходнага. К1раун1цтва 
Чырвонай apMii паглыблена вывучала пытанн! прымя- 
нення аутамабтьнага транспарту ваузброеных канф- 
л1ктах i уплыу яго выкарыстання на баяздольнасць 
войскау. Так, перавозка падраздзяленняу аутатранс- 
партам павышала хуткасць i раптоунасць засяродж- 
вання войскау, бо хуткасць пры пешым перамяшчэн- 
Hi складала усяго 25 км у сутю (па ваенных нормах), 
а на транспарце магла дасягаць 200 км. Перавозка 
на аутамабтях захоувала да 80% баяздол ьнасц1 вой
скау, тады як руху пешым парадку толью 5—10%69.

Павел1чэнне колькасц1 войскау акруп, тэхычнае 
перааснашчэнне apMii, прыняцце на узбраенне су- 
часных узорау ваеннай тэхнш, таюх як цяжк! танк 
Т-35, цягачоу для артылерыйсюх cicTOM, ставта но- 
выя заданы перад юраун!цтвам акруп па распрацоу- 
цы дадатковых стратэпчных маршрутау, а перад да- 
рожным! cлyжбaмi — па уладкаванн|‘ дарог i мастоу.

У тэты перыяд была праведзена рэканструкцыя 
усёй дарожнай сетю i камун!кацый БССР. Планамер- 
нае развщцё галшы у далейшым прывяло да увя- 
дзення у эксплуатацию новых шашэйных, палепша- 
ных i грав!йныхдарог, што дaпayнялi чыгуначныя п\и\\. 
Шырокае распаусюджванне атрымау аутамабть
ны транспарт. Гэтыя працэсы спрыял} паскоранаму
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эканам1чнаму i культурнаму развщцю БССР “ амех- 
нае становшча Беларуси патрабавалауклана-— н=- 
п\к\х сродкау у падрыхтоуку яе тэрыторь^ як 6yzy-a- 
га тэатра ваенных дзеянняу. Фарм1рава:--е Зарока 
развтой сетю дарог разглядалася як адна з -айвах- 
нейшых абарончых задач краЫы, адкрывала далат- 
ковыя магчымасц! яе прымянення у ii-ггарэсах узб ро
вных cm у ваенны час.

У найменшай ступен1 ад ваенных дзеянняу па- 
цярпеу водны транспарт, таму ён разглядауся як ре
зерв усёй транспартнай сютэмы, а значная гушчы- 
ня воднай сетю БССР адкрывала вяп\к\я перспекты- 
вы выкарыстання яе магчымасцяу у народнай гаспа- 
дарцы i сферы абароны. Аднак стан водных шляхоу, 
прыстаняу i суднау за ваенныя гады пагоршыуся. У 
ходзе 1-га Усерасмскага тэхычнага з ’езда рачнога 
транспарту, як\ прайшоу у верасы 1922 г., адзнача- 
лася, што тэрмЫы эксплуатации транспарту перавы- 
шаныя, сур’ёзную насцярожанасць выклжау тэхыч- 
ны стан жалезных суднау70.

У наступныя гады станов1шча паступова вы- 
праулялася, аднаулялюя прысташ i рачны флот 
рэспублжг Будаунщтва суднау для параходствауад- 
бывалася на Рэчыцкай, Петрыкаускай, Шацижаускай, 
Гарадоцкай, Веткаускай, Дубровенскай i Бярэзш- 
скай верфях, lx рамонт ажыццяуляуся на Г омел ьсюм 
суднарамонтна-суднабудаутчым заводзе i суднара- 
монтных майстэрняху Бабруйску71. Заводы "Рухавж 
РэвалюцыГ, "Пралетар", "Калектыуная праца" у Го
меле !мяСталта у Бабруйску, Мэтпром № 1 у Вщебс- 
ку i Ышыя выконвал! заказы па забеспячэнн! рамонт- 
ных прадпрыемствау матэрыялам172.

Праведзеныя мерапрыемствы па аднауленн1 i 
pa3Biu,u,i рачнога транспарту, а таксама павел1чэнне 
яго колькас1_и i магутнасц1 спрыял1 павышэнню яго вы
карыстання, паляпшэнню працы i росту грузапасажыр- 
CKix перавозак. У 1924 г. па Верхнедняпроусюм рач- 
ным параходстве было перавезена 180,2 тыс. тон гру- 
зау i 905 тыс. пасажырау, а у 1925 г. — ужо 205 тыс. 
тон i 1150 тыс. пасажырау73. Усяго па БССР грузааба- 
рот у нав1гацьм 1930 г. склау 295 тыс.тон, а у 1931 -м — 
451 тыс. тон74.

З ’яуляючыся важным чыннжам павышэння эка- 
нам1чнага разв1цця рэспублж1, рачны транспарт так
сама адыгрывау значную ролю у падтрыманн1 абаро- 
наздольнасцг Якадзначал1 яго даследчыю у 1932 г .: 
"У аднауленчы перыяд больш за палову транспарт- 
нага флоту працавала ураспараджэнн1 ваеннага ве
домства, а астатняя частка у той ц/ \ншай ступен '\ бы
ла занятая працай на абаронугг?5.

У абаронным ведамстве анал1завалюя прымя- 
ненне i упл ыу водных сютэм на ход баявых аперацый, 
распрацоувал1ся рэкамендацьи па выкарыстаны вод- 
нага транспарту ва узброеных канфл1ктах76.

У спецыяльных выданнях падкрэсл1валася ваен- 
на-абарончая роля i значэнне унутраных водных се-

~ак. Даследчыкам1 адзначалася, што пры вядзен- 
любых вщау баявых дзеянняу рэю з ’яуляюцца на- 

туральнай перашкодай. Водныя шлях1 мэтазгодна 
выкарыстоуваць для перавозю войскау, павел1чэн- 
ня 1хтранспартных магчымасцяу, разгрузю чыгунач- 
-1ых мапстраляу i г. д. Судны можна эксплуатаваць у 
якасц1 рэзерву ваенных флатылм i для фapcipaвaн- 
ня рэк. У пэуных умовах прадугледжвалася магчы- 
масць пераабсталявання рачнога транспарту, уста- 
ноук1 на суднах кулямётау i лёгюх гармат. Прыстан1 
планавалася задзейн1чаць як апорныя пункты i базы 
рачных флатыл1й. Кадры унутранага воднага транс
парту разглядал1ся як рэзерв ваенных флатылм i бе- 
рагавой службы.

Густая рачная сетка БССР давала магчымасць 
шырокага выкарыстання яе у магчымых войнах. На
туральным! водным! перашкодам! для верагоднага 
працунка i рубяжам! абароны савецюх войскау ма- 
гл\ стаць буйныя артэрьи, каля дзяржаунай мяжы — 
БярэзЫа, Дняпро, Сож. У сваю чаргу рэю, што !шл! 
перпендыкулярна мяжы — Заходняя Дзв!на i Пры- 
пяць, можна было выкарыстоуваць для забеспячэн- 
ня флангау пры правядзены буйнамаштабных апе
рацый (падтрымка флатьктям! войскау, высадка дэ- 
санта у тыле ворага), але у большай ступен! для пе- 
рамяшчэння войскау з тылу да фронту, падвозухар- 
чавання! боепрыпасау.

Водны транспарт БССР паступова аднауляуся i 
планамерна разв!вауся. Удасканальвалася водная 
сетка, павял!чвалася колькасць суднау пры актыу- 
ным удзеле мясцовага насельн!цтва. Рачны флот да 
1930-х гг. адыгрывау прыкметную ролю у эканам!ч- 
ным развщц! рэспубл!к|'. Юраун!цтва РСЧА!нтэнс!уна 
выкарыстоувала яго у м!рны час i адводзта важную 
ролю у магчымых войнах, асабл!ва у пытаннях пера- 
мяшчэння войскау i грузау.

Яшчэ адной прынцыповай задачай савецкагаура- 
да было далейшае развщцё i удасканаленне паве- 
транага флоту. Ключавую ролю у станауленн! ав!яцьм 
БССР адыграу беларусю Асаав!ях!м. Пад яго эгщай 
6bmi створаныя аэраклубы у В!цебску, Мнску, Ор- 
шы, Гомел!, Бабруйску i Магтёве. Усяго у рэспубл!- 
цы па стане на 1936 г. дзейычала 8 аэраклубау, у яюх 
нал!чвалася 50 самалётау i 146 планерау. Да 1937 г. 
аэраклубы падрыхтавал! 513 птотау, 460 aBiacne- 
цыял!стау77.

3 1930-х гг. пачау фарм!равацца грамадзянсю па- 
ветраны флот БССР. Спачатку асобныя самалёты вы- 
карыстоувал!ся для дастаую пошты у яе аддаленыя i 
цяжкадаступныя раёны. Транспартныя палёты ажыц- 
цяулялюя па маршрутах: Масква — Смаленск — МЫск, 
Kiey — MiHCK, Лен!нград — MiHCK78. 3 1932 г. пачала 
працаваць паветраная мапстрал ь Масква — Бранск — 
Г омель79, была адкрыта першая мясцовая транспарт- 
ная ав!ял|'ыя MiHCK — Глуск — Парычы — Мазыр80. Па- 
становай СНК БССР № 1783 ад 6 лютапада 1933 г.
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прадугледжвалася наладжванне ав\яп\и\\ пам1ж М\и- 
скам i Масквой. На наступны дзень, 7 лютапада, ад- 
HbiHiy свае дзверы MiHCKi аэрапорт i быу ажыццёуле- 
ны першы рэйс у Маскву. Гэтая дата л1чыцца днём 
нараджэння грамадзянскай ав1яцьм Беларусь Вяс- 
ной 1934 г. у MiHCKiM аэрапорце выкарыстоувалюя 
тры самалёты У-281.

Колькасць самалётау, перавезеных грузау, мар
шрута^ i працягласць ав1яцыйных п\ит саюзнага i мяс- 
цовагазначэння пастаяннапавял1чвалюя, пашырала- 
ся сфера прымянення паветранага флоту. У 1934 г. 
урадам БССР была зацверджана сетка мясцовых 
ав\яп\ит працягласцю 2285 кшаметрау82. TaxiM чы- 
нам, да сярэдзЫы 1936 г. рэгулярна абслугоувалюя 
17 найбольш аддаленых гарадоу. Тэрыторыя БССР 
усё больш пакрывалася сеткай паветраных лiнiй i 
аэрадромау. Па стане на 1939 г. на тэрыторьм рэспу- 
бл!к1 дзейычал1 аэрадромы у Вщебску, Гомеле Ор- 
шы, Бабруйску, Магшёве, Быхаве, Барысаве, Лошы- 
цы, Дрэтуы, Прыбытках, Пухав1чах, Полацку, Старой 
Белщы, Сляпянцы; аператыуныя аэрадромы Крыню 
i Бягомль; пасадачныя пляцоую Стайю, Горю, Кан1чы, 
Сянчы, Ладошю, як\я мапт выкарыстоувацца як гра
мадзянскай, так i ваеннай ав1яцыяй83.

Маштабнае развщцё грамадзянскай aвiяцыi па- 
вял 1чвала яе значэнне як складнка абараназдольнас- 
u,i кра1ны. Юраунщтваузброеныхсш вывучала i праг- 
назавала магчымасц1 выкарыстання яе базы у ваенны 
перыяд. Самалётны парк мог прымяняцца для транс- 
парфроую войскау i грузау. Вялкую каштоунасць 
з аператыунага пункта гледжання уяуляла наземнае 
абсталяванне (аэрадромы, радыёстанцьм, ангары, 
майстэрш). Ав1яцыйныя кадры, першапачатковую 
падрыхтоуку яюх ажыццяуляу i беларусю Асаав1ях1м, 
складал1 рэзерв ваенна-паветраныхсш РСЧА.

Таюм чынам, падрыхтоука беларусюх зямель як 
будучага тэатра ваенных дзеянняу ажыццяулялася у 
рамках агульнасаюзных праграм, зыходзячы з ацэн- 
xi знешнепал1тычных умоу. У перыяд 1921—1939 гг. 
на тэрыторьм БССР праводз1уся комплекс мерапры- 
емствау па ваенначнжынерным aбcтaлявaннi памеж- 
най паласы, аднаулены i разв1цц1 транспартнай гал1ны.

Да 1939 г. сфармавауся умацаваны фронт, як\ 
адыгрывау у той час !стотную ролю у naBbimaHHi тры- 
валасц1 абароны акруп i xpaiHbi. М1жтым камандаван- 
не РСЧА i axpyri дапусцша шэраг памылак, у першую 
чаргу у вызначэнн1 характару магчымых баявых дзе
янняу. Меркавалася, што абарона будзе кароткача- 
совай, а асноуныя аперацьи пройдуць на тэрыторьм 
пра!_иунка. Таму вщавочным прал1кам пасля змены 
дзяржауных межау у 1939 г. варта л1чыць планаван- 
не i наступнае узвядзенне новай абарончай лнм, а не 
удасканаленне ужо наяунай, хаця менавта тэты ва- 
рыянт падрыхтоую да вайны бачыуся найбольш ап- 
тымальным i найменш затратным. Акрамя таго, не да 
канца завершанае абсталяванне i узбраенне збуда-

ваныхУРау, кансервацыя i разукамплектаваннечаст- 
xi аб’ектау, адмова ад правядзення мерапрыемствау 
баявой падрыхтоую на ix базе адмоуна адб1вал1ся на 
боегатоунасц1 гарн1зонау i !ншых вайсковых частак.

Мерапрыемствы абароннага характару право- 
дзш1ся iHTOHciyHa, у сшслыя тэрм1ны, але мнопя з ix 
не 6bmi да канца завершаныя. Нягледзячы на знач- 
ны прагрэс у падрыхтоуцы тэрыторьм БССР як тэа
тра будучых ваенных дзеянняу i вяп\к\ аб’ём выкана- 
ныхпрац, варта адзначыць, што БССР мела патрэбуу 
больш маштабным 1якасным разв1цц ваеннай шфра- 
структуры, зыходзячы са стратэг1чнага станов1шча i 
паступовага павел1чэння колькасц1 войскау i TaxHixi.
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