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Історичні відомості Загальна інфомація    Форми та зразки   Стаття 10 Закону Документи готові до видачі  Контакти Повідомлення про корупцію

Пошук

розширений пошук

Про ДСЕКУ

Внутрішній аудит

Відомості про
оскарження рішень, дій
(бездіяльності)
держоргану і його
посадових осіб

Фінансові ресурси

Громадська рада при
Держекспортконтролі

Антикорупційна
діяльність

Нормативна база

Документи у галузі
експортного контролю

Порядок сплати за
видачу документів

Форми звітних
документів

Регуляторна політика

Адміністративні послуги

Електронний архів

Обсяги міжнародних
передач озброєнь

Підписка

Звернення громадян

Доступ до публічної
інформації

Консультації з
громадськістю

Державні закупівлі

Прес-центр

Системи ВФК

Попередня ідентифікація
товарів

Міжнародні режими
експортного контролю

Посилання на інші
органи державної влади

Вакансії та конкурси

Реагування на критику

Гендерна політика

 

 

 

 

 

 

 

 

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-евакуаційна
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 - -

 
 

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації
(переатестації) системи
внутрішньофірмового
експортного контролю

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Міжвідомчої
експертної Комісії при
Держекспортконтролі

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації
(переатестації) системи
внутрішньофірмового
експортного контролю (протокол
засідання від 23.06.2020 № 6).

24.06.2020 набрала чинності
постанова Кабінету Міністрів
України від 08.04.2020 № 504

До уваги суб`єктів
господарювання! З технічних
причин телефони Державної
служби експортного контролю
України тимчасово не працюють.
За довідками звертатися за
телефоном (044) 462-49-80

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації
(переатестації) системи
внутрішньофірмового
експортного контролю (протокол
засідання від 18.05.2020 № 5

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації
(переатестації) системи
внутрішньофірмового
експортного контролю

Звіт за результатами публічного
громадського обговорення
Антикорупційної програми
Держекспортконтролю на 2020-
2021 роки

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації
(переатестації) системи
внутрішньофірмового
експортного контролю

17 квітня 2020 року відбудеться
громадське обговорення у
вигляді відеоконференції щодо
обговорення проекту
антикорупційної програми
Державної служби експортного
контролю України на 2020-2021
роки.
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