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UKRAIŃSKO-PAKISTAŃSKIE POROZUMIENIE
PANCERNE. WARTOŚĆ: 600 MLN DOLARÓW
Porozumienie dotyczące remontów i modernizacji przez ukraiński przemysł pakistańskiego sprzętu
pancernego za sumę 600 mln dolarów zostało zawarte podczas targów zbrojeniowych IDEAS-2016 w
Karaczi. Będący w tym czasie z wizytą w Pakistanie ukraiński minister obrony Stepan Połtorak
prowadził również rozmowy w kwestii ewentualnej wspólnej produkcji czołgów i systemów
przeciwpancernych.
Porozumienie zawarte 23 listopada podpisali: prezes spółki „Ukrspeceksport” Pawło Bukin i szef
zarządu pakistańskiej ﬁrmy Heavy Industries Taxila (HIT) Vagit Said Hussein w obecności ministra
obrony Ukrainy Stepana Połtoraka i ministra przemysłu obronnego Pakistanu Rana Tanvira Husseina.
Dokument dotyczy współpracy w zakresie remontów i modernizacji pakistańskich czołgów przy
współpracy strony ukraińskiej. Wartość prac oszacowano na około 600 mln dolarów.
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W oﬁcjalnych oświadczeniach nie pojawiły się informacje na temat typu czołgów jakich ma dotyczyć

umowa, jednak najbardziej prawdopodobne jest iż chodzi tu o maszyny typu T-80UD. Ukraina od roku
1996 sprzedała Pakistanowi łącznie 320 czołgów T-80UD pochodzących z zapasów odziedziczonych po
Związku Radzieckim. W późniejszym okresie ukraińskie zakłady współpracowały przy opracowaniu
układu napędowego dla chińsko-pakistańskich czołgów Al-Khalid (MBT-2000, będącego rozwinięciem
chińskich Type 90-II). Produkcyjne maszyny Al-Khalid napędzały silniki 6TD-2, będące rozwinięciem
6TD-1 używanych w T-80UD.
Czytaj też: Ukroboronprom w kooperacji z polskim przemysłem
Nie jest wykluczone, że program współpracy obejmie w pierwszej kolejności modernizację napędu
czołgów T-80UD do standardu stosowanego w maszynach Al-Khalid i ukraińskich T-84 Opłot. Jak
wynika z oﬁcjalnych komunikatów ministerstwa obrony Ukrainy, Pakistan jest zainteresowany
czołgami T-84BM Opłot (Opłot-M), pancerzem reaktywnym i kierowanymi pociskami
przeciwpancernymi produkcji ukraińskiej. Kwestie te stanowiły temat oﬁcjalnych rozmów
prowadzonych przez ukraińskiego ministra obrony Stepana Połtoraka i ministra przemysłu obronnego
Pakistanu Rana Tanvira Husseina.
Kontrakt z Pakistanem oznacza dużą szansę powrotu Ukrainy na międzynarodowe rynki zbrojeniowe z
produktami, których eksport został ograniczony po anekcji Krymu i wybuchu wojny na wschodzie
kraju. "Powrót" Kijowa na rynki eksportowe może również być szansą dla polskiego przemysłu, gdyż
zaawansowane są rozmowy dotyczące współpracy ukraińsko-polskiej np. w zakresie optoelektroniki.

