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Обсяги міжнародних передач озброєнь України »  2015 рік

Інформація про обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь, здійснених Україною у 2015 році
Литвиненко М.Г.

Інформація про обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь,
здійснених Україною у 2015 році

 
Озброєння

 
Держава кінцевого споживача Кількість Тип

Бойові танки
 

Ефіопія 4 Т-72

Нігерія 11 Т-72М1

 Таїланд 5 БМ „Оплот”

Бойові броньовані машини Таїланд 2 БТР-3М1

  1
 

БТР-3М2

  6
 

БТР-3РК

  2
 

БТР-3БР

  1
 

БТР-3С

  8
 

БТР-3Е1

Артилерійські системи
великого калібру

Нігерія 12 Д-30

Бойові літаки - - -

Бойові вертольоти
 

Південний Судан 2 Мі-24В

 3 Мі-24В-МСБ

Військові кораблі - - -
Ракети і ракетні пускові
установки

Індонезія 2 Р-27

 
 
 

Експорт стрілецької зброї та легких озброєнь, переносних зенітно-ракетних комплексів,
здійснений Україною у 2015 році

 
 

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

 
I. Стрілецька зброя:
 

  

- револьвери та пістолети Об’єднані  Арабські Емірати
 

2

Перу
 

4

- гвинтівки та карабіни
 

США
 

10000

 Замбія 2544

- штурмові гвинтівки
 

Замбія 104

- легкі кулемети
 

Замбія 17

II. Легкі озброєння:
 

  

- переносні протитанкові рушниці та
гранатомети

США
 
 

89

Білорусь
 

18

ІІІ. Переносні зенітно-ракетні комплекси:   

- пускові механізми США 3

 Об’єднані  Арабські Емірати 8

- ракети США 226

 Об’єднані  Арабські Емірати 8

 
 

Результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
експортного контролю,
проведеного 13 липня 

Результати засідання Міжвідомчої
експертної комісії при
Держекспортконтролі з питань
надання юридичним особам
повноважень на здійснення
діяльності, проведеного 
2016 року.

Заява для інтернет-видань

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
експортного контролю від
15.06.2016

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
експортного контролю від
18.05.2016

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Міжвідомчої
експертної комісії при
Держекспортконтролі з питань
надання юридичним особам
повноважень від 20.04.2016

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації
(переатестації) системи
внутрішньофірмового
експортного контролю від 23
березня 2016

Заява для засобів масової
інформації

Інформаційне повідомлення про
проведення чергового засідання
членів Громадської ради при
Держекспортконтролі України
30.03.2015

Результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
експортного контролю,
проведеного 08.07.2015

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
експортного контролю,
проведеного 19 серпня 2015 року

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
експортного контролю,
проведеного 02 вересня.2015

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації
(переатестації) системи
внутрішньофірмового
експортного контролю,
проведеного 30 вересня 2015
року.

Інформаційне повідомлення про
проведення 07 грудня 2015 р.
тематичної телефонної "гарячої"
лінії на тему "Питання, пов'язані
з заходами, що стосуються
попередження правопорушень..."

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
експортного контролю
проведеного 02 грудня 2015

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
експортного контролю
проведеного 29 грудня 2015

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
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 експортного контролю
проведеного 16 грудня 2015

Інформаційне повідомлення про
проведення семінару для
митників з питань експортного
контролю та ідентифікації товарів
подвійного використання (22-26
листопада 2015р., м. Маріуполь)

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Комісії з
державної атестації системи
внутрішньофірмового
експортного контролю
проведенного 18 листопада 2015
року.

Інформаційне повідомлення про
результати засідання Міжвідомчої
експертної комісії при
Держекспортконтролі України,
проведеного 21 жовтня 2015
року.
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