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Обсяги міжнародних передач озброєнь »  2018 рік

Литвиненко М.Г.

 
Інформація

про експорт окремих категорій озброєнь, здійснених Україною у 2018 році
 

    
Озброєння

 
 

Держава кінцевого споживача Кількість Тип

Бойові танки Таїланд 13 БМ „Оплот”

Бойові броньовані машини Таїланд 2 Броньована ремонтно-е
машина БРЕМ

Артилерійські системи
великого калібру

- - -

Бойові літаки - - -
Бойові вертольоти - - -

Військові кораблі - - -
Ракети і ракетні пускові

установки
Алжир 9 Р-27

Казахстан 6 Р-27
 

 
Експорт стрілецької зброї та легких озброєнь, переносних зенітно-ракетних комплексів,

здійснений Україною у 2018 році
 

Категорія / підкатегорія Держави - кінцеві споживачі Кількість
стрілецької зброї та легких озброєнь

I. Стрілецька зброя:    
- револьвери та пістолети

 
США 1

Малайзія 1
Туреччина 200

- гвинтівки та карабіни США 3200

Монголія 20

США 1868

- штурмові гвинтівки
 

- -

- легкі кулемети - -

II. Легкі озброєння:   
- важкі кулемети США 177

- ручні, підствольні та станкові гранатомети - -

- переносні протитанкові рушниці та гранатомети - -

- переносні протитанкові керовані реактивні снаряди
та ракетні комплекси

Саудівська Аравія 950

ІІІ. Переносні зенітно-ракетні комплекси:    

- пускові механізми - -
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