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«Каб тыя, хто, не дай бог, уз-

ду мае з на мi ва я ваць, ра зу ме лi, 

што мы мо жам ад ка заць i ад ка-

заць год на. Са мы леп шы ад каз з 

пунк ту гле джан ня ўзбра ен няў на 

сён няш нi дзень — гэ та ра ке ты, 

вы со ка дак лад ная зброя. I ў сi лу 

та го, што на ша кра i на ля сiс та-

ба ло цiс тая (гэ та заў сё ды да ва ла 

нам пе ра ва гу), мы сваю ар мiю 

пры ста соў ва ем да ба раць бы 

i ў гэ тых умо вах», — адзначыў 

Прэ зi дэнт.

Ён пад крэс лiў, што мi ра лю бi вая 

Бе ла русь не збi ра ец ца зай мац ца 

гла ба лiз мам, за хоп лi ваць чу жыя 

дзяр жа вы, — у гэ тым ня ма нi маг-

чы мас цi, нi не аб ход нас цi. Па доб-

най цi ка вас цi да нас ня ма i з бо ку 

iн шых кра iн.

«Та му мiж кан ты нен таль ныя 

ба лiс тыч ныя ра ке ты з ядзер най 

збро яй нам ня ма сэн су рас пра цоў-

ваць, мы i не мо жам гэ та ра бiць — 

гэ та вель мi да ра гая рэч. Нам гэ та 

ў прын цы пе на сён няш нi дзень i 

не трэ ба, мы па вiн ны ары ен та вац-

ца на тое, што маг чы ма. Та му мы 

ства ра ем ад па вед ныя ра кет ныя 

вы твор час цi. Я не скi даю з ра хун ку 

страл ко вую зброю, бра не тан ка вую 

тэх нi ку, срод кi ППА — мы гэ та ўсё 

па ка за лi на па ра дзе», — на га даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пра гра ма раз вiц ця ра кет най 

вы твор час цi ў Бе ла ру сi рэа лi зу ец-

ца ў 2017—2020 га дах, яна ста ла 

пра ця гам пра гра мы 2011—2016 га-

доў. Мэ ты ў яе дзве: знi зiць за леж-

насць кра i ны ад за ку пак да ра го га 

ўзбра ен ня за мя жой i ства рыць 

ай чын ныя ўзо ры ра кет най тэх нi кi, 

кан ку рэн та здоль най на су свет ным

рын ку. За каз чы кi — Дзярж кам -

ва енп рам i На цы я наль ная ака дэ мiя 

на вук. У пра гра ме ўдзель нi ча юць 

ар га нi за цыi дзяр жаў най i пры ват-

най фор маў улас нас цi.

Хут ка i да лё ка
Ра ке ты, якiя ця пер зна хо дзяц-

ца на ўзбра ен нi ў Бе ла ру сi, ма юць 

да лё касць па ра жэн ня дзвес це кi-

ла мет раў. У на шай кра i не асвое на 

збор ка кi тай скiх ра кет — «трох со-

так», але па стаў ле на за да ча рас-

пра ца ваць улас нае ўзбра ен не 

та ко га кштал ту. Ужо ў ве рас нi ча-

ка юць iх вы пра ба ван няў, але за-

трым ка за па лi го на мi, на якiх па-

доб ныя вы пра ба ван нi мож на пра-

вес цi. У Бе ла ру сi та кiх ня ма: на шы 

да зва ля юць стрэ лiць на да лё касць 

не больш за трыц цаць кi ла мет раў. 

Прэзідэнт пад ра бяз на па цi ка вiў ся 

ўмо ва мi ў кож най маг чы май кра-

i не, у тым лi ку ў най блi жэй шых 

су се дзяў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка-

заў га тоў насць на ўзроў нi лi да раў 

кра iн да мо вiц ца на пра вя дзен не 

вы пра ба ван няў, на прык лад, у 

КНР.

«Нам па трэб ная свая ра ке та. 

Мы не мо жам ства раць зброю, 

па якой бу дзем за ле жаць ад iн-

шых кра iн. Нi хто гэ ту зброю прос-

та так не дасць. Гэ та нам яшчэ па-

шан ца ва ла да мо вiц ца з кi тай ца мi. 

Але да лей за леж нас цi гэ тай быць 

не па вiн на», — аба зна чыў за да чу 

Прэ зi дэнт.

Каб вы ра та ваць 
экi паж

«АКБ ТСП» — iна ва цый нае 

прад пры ем ства, за сна ва нае ў 

2002 го дзе. Асноў ны мi кi рун ка мi 

дзей нас цi з'яў ля юц ца: глы бо кая 

ма дэр нi за цыя iс ну ю чых узо раў 

уз бра ен ня i ва ен най тэх нi кi, пра -

вя дзен не на ву ко ва-тэх нiч ных i ва ен -

на-на ву ко вых да сле да ван няў, 

рас пра цоў ка i се рый ная вы твор-

часць но вых сiс тэм уз бра ен ня i iх 

эле мен таў i пры лад па двой на га 

пры зна чэн ня, а так са ма рас пра-

цоў ка i вы твор часць апа рат на-пра-

грам ных срод каў для сiс тэм кi ра-

ван ня вой ска мi i збро яй.

Аляк санд ру Лу ка шэн ку пра дэ-

ман стра ва лi най ноў шае ва ен нае 

бе ла рус кае ўзбра ен не, ся род яко-

га — рэ ак тыў ная сiс тэ ма зал па ва-

га агню, зе нiт на-ра кет ныя комп-

лек сы i ра ба ты за ва ныя тэх нi ка, 

ра кет нае ўзбра ен не.

Ды рэк тар ад на го з рас пра цоў-

шчы каў ва ен най тэх нi кi — ТАА 

«БСВТ — Но выя тэх на ло гii» — 

Фi лiп Ба ра наў, па ве да мiў, што 

пры мя нен не рэ ак тыў най сiс тэ мы 

зал па ва га агню (РСЗА) «Флей та» 

на ба зе лёг ка бра нi ра ва на га аў-

та ма бi ля iс тот на па вы шае жы ву-

часць экi па жа, а так са ма да зва ляе 

вы ка рыс тоў ваць авiя цый ныя ра ке-

ты ў на зем най тэх нi цы. Дзя ку ю чы 

су час най сiс тэ ме iн фар ма ты за-

цыi час пад рых тоў кi пус ку скла-

дае менш за хвi лi ну. Пры мя нен не 

па доб ных комп лек саў на ра ба ты за-

 ва ных дыс тан цый на кi ру е мых 

комп лек сах так са ма, па сло вах 

ды рэк та ра, да зва ляе «за ха ваць 

аса бо вы склад».

Ад на з асноў ных на дзён ных тэм 

за раз — гэ та ба раць ба з ма ла мер-

ны мi дыс тан цый ны мi кi ру е мы мi 

бес пi лот ны мi апа ра та мi, рас тлу ма-

 чыў ды рэк тар прад пры ем ства.

«Для су праць дзе ян ня iм ство-
ра ны ра ба ты за ва ны комп лекс 
«Бер серк». З вы ка ры стан нем двух 
ку ля мё таў ГШГ ка лiб рам 7,62 мi-
лi мет ра, дзя ку ю чы вы со ка стрэль-
нас цi (12 ты сяч стрэ лаў у хвi лi ну) ён 
мо жа эфек тыў на па ра жаць ма ла -
мер ныя бес пi лот ныя ля таль ныя
апа ра ты на ад лег лас цi да ад на го 
кi ла мет ра. А вы ка ры стан не су час-
ных ме та даў апра цоў кi вы явы на-

вя дзен ня на цэль да зва ляе iс тот на 

знi зiць на груз ку на апе ра та ра», — 

рас ка заў Фi лiп Ба ра наў.

«БСВТ — Но выя тэх на ло гii» 

так са ма ра ман туе авiя цый ныя кi ру е-

 мыя ра ке ты Р-73, Р-60 i Р-27. 

За мi ну лы год ад ра ман та ва на 

110 авiя цый ных кi ру е мых ра кет Р-27, 

па ве да мiў кi раў нiк прад пры ем ства.

Комп лекс «Па ла нэз-М» прад ста-

вiў ды рэк тар «За во да дак лад най 

элект ра ме ха нi кi» Юрый Чор ны.

«За апош нiя пяць га доў за вод 
дак лад най элект ра ме ха нi кi як га лаў-
 ное прад пры ем ства комп лек саў 

РСЗА буй но га ка лiб ру ў ка а пе-

ра цыi з iн шы мi прад пры ем ства мi 

ва ен на-пра мыс ло ва га комп лек су 

рас пра ца ва ла лi ней ку комп лек саў 

«Па ла нэз», — рас ка заў ён. — Усе 

яны прай шлi поў ны цыкл рас пра-

цоў кi i пра вя дзен ня ба я вых стрэль-

баў на па лi го нах Бе ла ру сi i за меж-

ных дзяр жаў».

Па ацэн цы еў ра пей скiх i азi яц-

кiх экс пер таў, «Па ла нэз-М», якi 

вы ка рыс тоў вае два ты пы ра кет — 

з да лё кас цю па ра жэн ня да 200 i да 

300 кi ла мет раў, з'яў ля ец ца ад ным з 

най леп шых у сва iм кла се, пра iн фар-

ма ваў кi раў нiк прад пры ем ства.

«Акра мя та го, у гэ тым комп-

лек се за кла дзе ны вель мi вя лi кi 

ма дэр нi за цый ны па тэн цы ял, якi 
не вы чар паль ны на най блi жэй шыя 
20 га доў, — да даў ён. — Трэ цяя 
асаб лi васць зга да на га комп лек-
су пра ста та i зруч насць экс плу а -
та цыi».

На мiр ную 
i доб рую па мяць

Пад час вы ву чэн ня ўзо раў 

бе ла рус кай тэх нi кi Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па кi нуў под пiс на пер-

шай зе нiт най кi ру е май ра ке це бе-

ла рус кай вы твор час цi, за пуск якой 

ад быў ся сё ле та 19 лю та га — ЗРК 

«Бук». Ма дэль гэ та га комп лек су 

бы ла па до ра на кi раў нi ку дзяр-

жа вы на па мяць пра на вед ван не 

во пыт на-вы пра ба валь на га ўчаст ка 

«АКБ ТСП» у Ма чу лi шчах.

«Са мае га лоў нае, мы не па-

вiн ны спы няц ца, — пад су ма ваў 

кi раў нiк дзяр жа вы. — Ка лi ўжо 

пай шоў — iдзi! Гро шы, ка неш не, 

трэ ба лi чыць, без гро шай, без 

па мы лак, вя до ма, гэ та не абы хо-

дзiц ца, але па-муж чын ску трэ ба 

пра ца ваць — ка лi ўжо на ме цi лi, 

зна чыць, трэ ба гэ та рэа лi зоў-

ваць».

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фота БелТА.

«Доб ра бы ло б, ка лi б усе дзяр жа вы«Доб ра бы ло б, ка лi б усе дзяр жа вы
ўзя лi i ад мя нi лi вой ны»ўзя лi i ад мя нi лi вой ны»

 Ка мен та рый у тэ му
Ра ке та бу да ван не — не за трат ная для дзяр жа вы га лi на, за-

явiў паз ней жур на лiс там стар шы ня Дзярж кам ва енп ра ма Ра ман 

ГА ЛОЎ ЧАН КА. Ён ад зна чыў, што вы дат кi дзяр жа вы на раз вiц цё ра-

ке та бу даў нi чай га лi ны ўжо шмат ра зо ва аку пi лi ся за кошт за меж ных 

кант рак таў на па стаў ку гэ та га ўзбра ен ня.

Па сло вах кi раў нi ка ве дам ства, рын кi збы ту зна хо дзяц ца па ўсiм 

све це, асноў ны рэ гi ён — Блiз кi Ус ход, Аф ры ка, Паўд нё ва-Ус ход няя 

Азiя. Гэ та кра i ны, якiя не ма юць улас най вы твор час цi, аль бо для якiх 

за над та да ра гiя за ход нiя ўзо ры, да даў ён.

Да сяг ну тыя да гэ туль вы нi кi пра гра мы Ра ман Га лоў чан ка на зваў 

знач ны мi.

«Па-пер шае, ра кет ны комп лекс «Па ла нэз-М» — да лё касць яго 

вы ка ры стан ня па вя лi ча ная з 200 да 300 кi ла мет раў. Та кiм чы нам, 

зо на па ра жэн ня так са ма па вя лi чы ла ся да 300 кi ла мет раў. Вя дзец ца 

ра бо та над ства рэн нем но вых ты паў бо еп ры па саў да гэ тай сiс тэ-

мы. Ра бо та вель мi скла да ная. Гэ та прак тыч на ўжо аэ ра кас мiч ныя 

тэх на ло гii, але мы на пра вiль ным шля ху, i сён няш няя раз мо ва гэ та 

па цвер дзi ла», — ска заў кi раў нiк ве дам ства.

По бач з ра кет ным комп лек сам «Па ла нэз-М» мож на па ста вiць 

комп лекс зе нiт на-ра кет ны «Бук-М3», да даў стар шы ня Дзярж кам-

ва енп ра ма.

«Як мы ўжо не раз ка за лi, мы ады шлi ад па няц ця ма дэр нi за цыi 

са вец ка га i ра сiй ска га комп лек су — гэ та пер шы цал кам бе ла рус кi 

зе нiт на-ра кет ны комп лекс, — пад крэс лiў ён. — Га лоў нае, ча го яму 

не ха па ла, — улас най зе нiт най кi ру е май ра ке ты. Ця пер iдзе яе да-

пра цоў ка».

За два апош нiя га ды бе ла рус кiя рас пра цоў шчы кi ра кет пе рай шлi 

ад кан цэп таў i ма дэ ляў да рэ аль на дзе ю чых узо раў, па ве да мiў Ра-

ман Га лоў чан ка.

«За раз са мае га лоў нае — вы зна чыц ца з век та рам да лей ша га 

раз вiц ця. Ду маю, у най блi жэй шы час мы па вiн ны (i Прэ зi дэнт так са-

ма пра гэ та ка заў) шчыль на за няц ца са мы мi скла да ны мi i да ра гi мi 

рэ ча мi — па лi вам, вы бу хо вым рэ чы вам ба я вой част кi. Тут мы па куль 

зна хо дзiм ся ў па чат ко вай ста дыi, але раз вi ва ем ся да стат ко ва хут ка. 

Сён ня не ка то рыя бе ла рус кiя рас пра цоў кi вы бу хо вых рэ чы ваў i па-

лiў ных энер ге тыч ных ма тэ ры я лаў бы лi прад стаў ле ны. Ду маю, гэ та 

век тар бу ду ча га раз вiц ця, над якiм бу дзем пра ца ваць у на ступ най 

пя цi год цы больш шчыль на», — ска заў ён.
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