Навiна 2016-06-16
У Беларусі ўпершыню праведзены баявыя пускі РСЗА
«Паланэз»

У Беларусі на тэрыторыі Гомельскай вобласці 16 чэрвеня 2016
года разлікамі падраздзяленняў ракетных войскаў і артылерыі
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь падчас вайсковых
выпрабаванняў упершыню праведзены баявыя пускі прыманага на
ўзбраенне новага комплексу рэактыўнай сістэмы залпавага агню
(РСЗА)»Паланэз”.”Баявая стральба праводзілася на фоне
створанай абстаноўкі з ужываннем беспілотных авіяцыйных
комплексаў для атрымання ў рэальным маштабе часу звестак аб
мэце, перадачы іх на баявыя машыны і нанясення ўдару па ёй».
«Дадзеныя стральбы былі праведзены па заканчэнні дзяржаўных
выпрабаванняў у мэтах пацвярджэння характарыстык комплексу пры
стральбе на максімальную далёкасць.

У 2016 годзе гэты комплекс паступае на ўзбраенне ракетных
частак Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Ён прызначаны для
паражэння адкрыта размешчанай і накрытай жывой сілы,
небраніраванай і браняванай ваеннай і ваенна-спецыяльнай
тэхнікі, артылерыі, ракетных і зенітных ракетных комплексаў,
авіяцыйнай тэхнікі на аэрадромах базавання і іншых аб’ектаў на
далёкасці ад 50 км да 200 км з высокай дакладнасцю», —
удакладнілі ў Радзе Бяспекі. «РСЗА “Паланэз” з’яўляецца
распрацоўкай беларускага ВПК і павінен дапоўніць сямейства
РСЗА, якія стаяць на ўзбраенні беларускай арміі.

Ракеты адной баявой машыны РСЗА «Паланэз ” здольныя наносіць
дакладныя ўдары па васьмі цэлях адначасова, прычым адхіленне
ад зададзеных каардынатаў на максімальнай дыстанцыі не
перавышае 30 м. Такая дакладнасць у сукупнасці з іншымі
вартасцямі дазваляе дадзенай ракетнай сістэме вырашаць многія
баявыя задачы, характэрныя для аператыўна-тактычных ракетных
комплексаў і бамбардзіровачнай авіяцыі», — растлумачылі ў
Радзе Бяспекі. Як адзначыў па выніках выпрабаванняў “Паланэза”
дзяржаўны сакратар Савета Бяспекі Беларусі генерал-лейтэнант
Станіслаў Зась, пускі прайшлі паспяхова, у цэлым сістэма
гатовая да эксплуатацыі ў войсках. Па словах Станіслава Зася,
канчатковую ацэнку стану і магчымасцям комплексу дасць
Міністэрства абароны як асноўны заказчык сістэмы ўзбраення.
“Не сакрэт, што падчас вайсковых выпрабаванняў магчымыя нейкія
дапрацоўкі, зыходзячы з патрабаванняў заказчыка. Гэта
звычайная працоўная працэдура прыняцця на ўзбраенне новага
ўзору», — адзначыў ён. “Галоўны вынік працы над гэтым праектам
беларускіх навукоўцаў і спецыялістаў — гэта істотнае
ўзмацненне нацыянальнай сістэмы стратэгічнага стрымлівання ў
частцы агнявой моцы Узброеных Сіл. Акрамя таго, больш за
дваццаць айчынных арганізацый атрымалі істотны зачын у новай
галіне — ракетабудаванні, якое будзе развівацца ў далейшым”, –

адзначыў Станіслаў Зась. Дзяржсакратар Савета бяспекі
падкрэсліў, што праведзеныя пускі — гэта не дэманстрацыя
ваеннай сілы, а планавае мерапрыемства па пераўзбраенні арміі.
“Мы нарасцілі патэнцыял стрымлівання ад замахаў на
незалежнасць Беларусі. Як патрабуе кіраўнік дзяржавы, па
тэхнічнаму аснашчэнню нашы Узброеныя Сілы павінны адпавядаць
сучасным рызыках і выклікам», — сказаў ён. “Сённяшняе
мерапрыемства пацвярджае, што для паспяховай рэалізацыі гэтых
задач у нашай краіне створаны ўсе неабходныя ўмовы: навуковы
патэнцыял, сучасныя тэхналогіі і вытворчасць, а таксама
высакакласныя спецыялісты», — адзначыў Станіслаў Зась.
Старшыня Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта генераллейтэнант Сяргей Гурулёў адзначыў, што падобныя сістэмы
ўзбраення распрацоўваюцца і ў іншых краінах свету. Два гады
таму Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка паставіў перад
Дзяржваенпрамам задачу стварыць магутную высокадакладную
ракетную зброю. “І сёння гэтая задача паспяхова вырашана
прадпрыемствамі абароннай галіны”, – сказаў Сяргей Гурулёў. У
далейшым прадпрыемствы Дзяржваенпрама будуць удасканальваць
дадзеную сістэму. Мяркуецца, што яе далёкасць дзеяння дасягне
300 км. паралельна ў Беларусі будуць весціся распрацоўкі новых
ракетных комплексаў, супрацьтанкавых і некаторых іншых.
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