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НАДЗЁННАЕ

23 мая 2020 г.

«Добра было б, калi б усе дзяржавы
ўзялi i адмянiлi войны»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
«Каб тыя, хто, не дай бог, уздумае з намi ваяваць, разумелi,
што мы можам адказаць i адказаць годна. Самы лепшы адказ з
пункту гледжання ўзбраенняў на
сённяшнi дзень — гэта ракеты,
высокадакладная зброя. I ў сiлу
таго, што наша краiна лясiстабалоцiстая (гэта заўсёды давала
нам перавагу), мы сваю армiю
пры ста соў ва ем да ба раць бы
i ў гэтых умовах», — адзначыў
Прэзiдэнт.
Ён падкрэслiў, што мiралюбiвая
Беларусь не збiраецца займацца
глабалiзмам, захоплiваць чужыя
дзяржавы, — у гэтым няма нi магчымасцi, нi неабходнасцi. Падобнай цiкавасцi да нас няма i з боку
iншых краiн.
«Та му мiж кан ты нен таль ныя
балiс тычныя ракеты з ядзернай
зброяй нам няма сэнсу распрацоўваць, мы i не можам гэта рабiць —
гэта вельмi дарагая рэч. Нам гэта
ў прынцыпе на сённяшнi дзень i
не трэба, мы павiнны арыентавацца на тое, што магчыма. Таму мы
ствараем адпаведныя ракетныя
вытворчасцi. Я не скiдаю з рахунку
стралковую зброю, бранетанкавую
тэхнiку, сродкi ППА — мы гэта ўсё
паказалi на парадзе», — нагадаў
Аляксандр Лукашэнка.

Праграма развiцця ракетнай
вытворчасцi ў Беларусi рэалiзуецца ў 2017—2020 гадах, яна стала
працягам праграмы 2011—2016 гадоў. Мэты ў яе дзве: знiзiць залежнасць краiны ад закупак дарагога
ўзбраення за мяжой i стварыць
айчынныя ўзоры ракетнай тэхнiкi,
канкурэнтаздольнай на сусветным
рынку. Заказчыкi — Дзяржкамваенпрам i Нацыянальная акадэмiя
навук. У праграме ўдзельнiчаюць
арганiзацыi дзяржаўнай i прыватнай формаў уласнасцi.

Хутка i далёка
Ракеты, якiя цяпер знаходзяцца на ўзбраеннi ў Беларусi, маюць
далёкасць паражэння дзвесце кiламетраў. У нашай краiне асвоена
зборка кiтайскiх ракет — «трохсотак», але пастаўлена задача распра ца ваць улас нае ўзбра ен не
такога кшталту. Ужо ў вераснi чакаюць iх выпрабаванняў, але затрымка за палiгонамi, на якiх падобныя выпрабаваннi можна правесцi. У Беларусi такiх няма: нашы
дазваляюць стрэлiць на далёкасць
не больш за трыццаць кiламетраў.
Прэзідэнт падрабязна пацiкавiўся
ўмовамi ў кожнай магчымай краiне, у тым лiку ў найблiжэйшых
суседзяў.
Аляксандр Лу ка шэн ка вы казаў гатоўнасць на ўзроўнi лiдараў
краiн дамовiцца на правядзенне

вы пра ба ван няў, на прык лад, у
КНР.
«Нам патрэбная свая ракета.
Мы не можам ствараць зброю,
па якой будзем залежаць ад iншых краiн. Нiхто гэту зброю проста так не дасць. Гэта нам яшчэ пашанцавала дамовiцца з кiтайцамi.
Але далей залежнасцi гэтай быць
не павiнна», — абазначыў задачу
Прэзiдэнт.

Каб выратаваць
экiпаж
«АКБ ТСП» — iна ва цый нае
прад пры ем ства, за сна ва нае ў
2002 годзе. Асноўнымi кiрункамi
дзейнасцi з'яўляюцца: глыбокая
мадэрнiзацыя iснуючых узораў
узбраення i ваеннай тэхнiкi, правядзенне навукова-тэхнiчных i ваенна-на ву ко вых да сле да ван няў,
распрацоўка i серыйная вытворчасць новых сiстэм узбраення i iх
элементаў i прылад падвойнага
прызначэння, а таксама распрацоўка i вытворчасць апаратна-праграмных сродкаў для сiстэм кiравання войскамi i зброяй.
Аляксандру Лукашэнку прадэманстравалi найноўшае ваеннае
беларускае ўзбраенне, сярод якога — рэактыўная сiстэма залпавага агню, зенiтна-ракетныя комплексы i рабатызаваныя тэхнiка,

ракетнае ўзбраенне.
Дырэктар аднаго з распрацоўшчыкаў ваеннай тэхнiкi — ТАА
«БСВТ — Новыя тэхналогii» —
Фiлiп Баранаў, паведамiў, што
прымяненне рэактыўнай сiстэмы
залпавага агню (РСЗА) «Флейта»
на базе лёгкабранiраванага аўтамабiля iстотна павышае жывучасць экiпажа, а таксама дазваляе
выкарыстоўваць авiяцыйныя ракеты ў наземнай тэхнiцы. Дзякуючы
сучаснай сiс тэме iнфарматызацыi час падрыхтоўкi пуску складае менш за хвiлiну. Прымяненне
падобных комплексаў на рабатызава ных дыс тан цый на кi ру е мых
комплексах таксама, па словах

дырэк тара, дазваляе «захаваць
асабовы склад».
Адна з асноўных надзённых тэм
зараз — гэта барацьба з маламернымi дыс танцыйнымi кiруемымi
беспiлотнымi апаратамi, растлумачыў дырэктар прадпрыемства.
«Для супрацьдзеяння iм створа ны ра ба ты за ва ны комп лекс
«Берсерк». З выкарыстаннем двух
кулямётаў ГШГ калiбрам 7,62 мiлiметра, дзякуючы высокастрэльнасцi (12 тысяч стрэлаў у хвiлiну) ён
можа эфектыўна паражаць маламерныя беспiлотныя лятальныя
апараты на адлегласцi да аднаго
кiламетра. А выкарыстанне сучасных метадаў апрацоўкi выявы навядзення на цэль дазваляе iстотна
знiзiць нагрузку на аператара», —
расказаў Фiлiп Баранаў.
«БСВТ — Новыя тэхналогii»
таксама рамантуе авiяцыйныя кiруемыя ракеты Р-73, Р-60 i Р-27.
За мiнулы год адрамантавана
110 авiяцыйных кiруемых ракет Р-27,
паведамiў кiраўнiк прадпрыемства.
Комплекс «Паланэз-М» прадставiў дырэктар «Завода дакладнай
электрамеханiкi» Юрый Чорны.
«За апошнiя пяць гадоў завод
дакладнай электрамеханiкi як галаўное прадпрыемства комплексаў
РСЗА буйнога калiбру ў кааперацыi з iншымi прадпрыемствамi
ваенна-прамысловага комплексу
распрацавала лiнейку комплексаў
«Паланэз», — расказаў ён. — Усе
яны прайшлi поўны цыкл распрацоўкi i правядзення баявых стрэльбаў на палiгонах Беларусi i замежных дзяржаў».
Па ацэнцы еўрапейскiх i азiяцкiх экспертаў, «Паланэз-М», якi

выкарыстоўвае два тыпы ракет —
з далёкасцю паражэння да 200 i да
300 кiламетраў, з'яўляецца адным з
найлепшых у сваiм класе, праiнфармаваў кiраўнiк прадпрыемства.
«Акрамя таго, у гэтым комплексе закладзены вельмi вялiкi
мадэрнiзацыйны патэнцыял, якi
невычарпальны на найблiжэйшыя
20 гадоў, — дадаў ён. — Трэцяя
асаблiвасць згаданага комплексу прастата i зручнасць эксплуатацыi».

На мiрную
i добрую памяць
Пад час вы ву чэн ня ўзо раў
бе ла рус кай тэх нi кi Аляксандр
Лукашэнка пакiнуў подпiс на першай зенiтнай кiруемай ракеце бе-

ларускай вытворчасцi, запуск якой
адбыўся сёлета 19 лютага — ЗРК
«Бук». Мадэль гэтага комплексу
была падорана кiраўнiку дзяржавы на памяць пра наведванне
вопытна-выпрабавальнага ўчастка
«АКБ ТСП» у Мачулiшчах.
«Самае галоўнае, мы не павiнны спыняцца, — падсумаваў
кiраўнiк дзяржавы. — Калi ўжо
пайшоў — iдзi! Грошы, канешне,
трэба лiчыць, без грошай, без
памылак, вядома, гэта не абыходзiцца, але па-мужчынску трэба
працаваць — калi ўжо намецiлi,
значыць, трэба гэта рэалiзоўваць».
Варвара МАРОЗАВА,
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.
Фота БелТА.

 Каментарый у тэму
Ракетабудаванне — не затратная для дзяржавы галiна, заявiў пазней журналiстам старшыня Дзяржкамваенпрама Раман
ГАЛОЎЧАНКА. Ён адзначыў, што выдаткi дзяржавы на развiццё ракетабудаўнiчай галiны ўжо шматразова акупiлiся за кошт замежных
кантрактаў на пастаўку гэтага ўзбраення.
Па словах кiраўнiка ведамства, рынкi збыту знаходзяцца па ўсiм
свеце, асноўны рэгiён — Блiзкi Усход, Афрыка, Паўднёва-Усходняя
Азiя. Гэта краiны, якiя не маюць уласнай вытворчасцi, альбо для якiх
занадта дарагiя заходнiя ўзоры, дадаў ён.
Дасягнутыя дагэтуль вынiкi праграмы Раман Галоўчанка назваў
значнымi.
«Па-першае, ракетны комплекс «Паланэз-М» — далёкасць яго
выкарыстання павялiчаная з 200 да 300 кiламетраў. Такiм чынам,
зона паражэння таксама павялiчылася да 300 кiламетраў. Вядзецца
работа над стварэннем новых тыпаў боепрыпасаў да гэтай сiстэмы. Работа вельмi складаная. Гэта практычна ўжо аэракасмiчныя
тэхналогii, але мы на правiльным шляху, i сённяшняя размова гэта
пацвердзiла», — сказаў кiраўнiк ведамства.
Побач з ракетным комплексам «Паланэз-М» можна паставiць
комплекс зенiтна-ракетны «Бук-М3», дадаў старшыня Дзяржкамваенпрама.
«Як мы ўжо не раз казалi, мы адышлi ад паняцця мадэрнiзацыi
савецкага i расiйскага комплексу — гэта першы цалкам беларускi
зенiтна-ракетны комплекс, — падкрэслiў ён. — Галоўнае, чаго яму
не хапала, — уласнай зенiтнай кiруемай ракеты. Цяпер iдзе яе дапрацоўка».
За два апошнiя гады беларускiя распрацоўшчыкi ракет перайшлi
ад канцэптаў i мадэляў да рэальна дзеючых узораў, паведамiў Раман Галоўчанка.
«Зараз самае галоўнае — вызначыцца з вектарам далейшага
развiцця. Думаю, у найблiжэйшы час мы павiнны (i Прэзiдэнт таксама пра гэта казаў) шчыльна заняцца самымi складанымi i дарагiмi
рэчамi — палiвам, выбуховым рэчывам баявой часткi. Тут мы пакуль
знаходзiмся ў пачатковай стадыi, але развiваемся дастаткова хутка.
Сёння некаторыя беларускiя распрацоўкi выбуховых рэчываў i палiўных энергетычных матэрыялаў былi прадстаўлены. Думаю, гэта
вектар будучага развiцця, над якiм будзем працаваць у наступнай
пяцiгодцы больш шчыльна», — сказаў ён.

