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WIĘCEJ JAVELINÓW DLA UKRAINY
Ukraina i Stany Zjednoczone zawały kontrakty dotyczące dostaw drugiej partii pocisków
przeciwpancernych Javelin - poinformował w czwartek resort obrony w Kijowie. Kontrakty podpisano w
IV kwartale bieżącego roku - sprecyzowano w oświadczeniu. Nie podano więcej szczegółów.
Wiceminister obrony Ukrainy Anatolij Petrenko podczas czwartkowego brieﬁngu podkreślił, że w 2019
roku reprezentowany przez niego resort zrealizował trzy kontrakty: "dwa kontrakty z rządem USA w
ramach programu zagranicznej sprzedaży wojskowej oraz jeden kontrakt z Agencją Wspierania i
Zakupów NATO (NSPA)". Petrenko dodał, że resort obrony także zamawia analogiczne kompleksy
rakietowe u ukraińskiego producenta - pisze agencja Interfax-Ukraina.
W tym ostatnim wypadku chodzi zapewne o systemy ppk produkcji ukraińskiej, jak np. Korsar i
Stugna-P. Różnią się one znacząco od Javelinów, m.in. pod względem systemu naprowadzania i
przebijalności, co nie zmienia faktu że wprowadzanie tych nowoczesnych zestawów rakietowych to
duży krok naprzód dla sił zbrojnych Ukrainy. Więcej szczegółów na ich temat można przeczytać w
poniższej analizie:
Czytaj też: Ukraińska obrona przeciwpancerna [ANALIZA]
Ambasada Ukrainy w USA oceniła, że kontrakt dotyczący dostawy pocisków Javelin z USA to "dla
Ukrainy ogromny krok naprzód". Był on poprzedzony "odejściem od starego systemu, zabraniającego
ministerstwu obrony Ukrainy bezpośrednich zakupów uzbrojenia i sprzętu od innych państw" dodano.

Teraz te zmiany poszerzą nasze możliwości wzmocnienia militarnotechnicznego i obronnego potencjału państwa
Ambasada Ukrainy w swoim wpisie na Facebooku

W marcu 2018 roku Departament Stanu USA zawiadomił Kongres, że zamierza sprzedać Ukrainie
przeciwpancerne pociski kierowane Javelin i ich wyrzutnie o wartości 47 mln dolarów. W liście do
Kongresu Departament Stanu informował, że plany dotyczą sprzedaży 37 wyrzutni oraz 210
pocisków. Javeliny dotarły na Ukrainę w kwietniu 2018 roku, a w maju ukraińska armia przeprowadziła
pierwsze ćwiczenia z ich użyciem.
Czytaj też: Ukraińska droga do NATO [FOTO]

Javelin to system przeciwpancernych pocisków kierowanych, działający na zasadzie "odpal i
zapomnij". Pociski naprowadzane są termowizyjnie, i mogą razić przednią lub górną półsferę celu.
Maksymalny zasięg wynosi - w zależności od wersji - od 2,5 do ponad 4 km. Wniosek o zakup partii
rakiet tego typu we wrześniu br. złożyła również Polska.
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