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Већина немачких хаубица ПзХ 2000 које је Запад испоручио Украјини већ се покварила и
потребна им је поправка, каже посланик немачког Бундестага Маркус Фабер, који је
недавно посетио Украјину.

  

  

У интервјуу за немачку новинску кућу НТВ, политичар је рекао да је био изненађен када
је од Министарства одбране Украјине сазнао да је само пет од 15 немачких хаубица ПзХ
2000 које су Украјини испоручили Берлин и Амстердам још увек у функцији. Он је додао
да узрок неуспеха није руска ватра, већ чињеница да су оружје „масовно користиле”
украјинске оружане снаге.

  

Иако Кијев тек треба да званично потврди Фаберове изјаве, "Шпигел" је прошлог месеца
известио да је Украјина обавестила Немачку да један број хаубица ПзХ 2000 не ради
после интензивне употребе. Како је објављено, Министарство одбране Немачке веровује
је да су проблеми вероватна последица дејства високог интензитета, што је могло да
утиче на механизам за пуњење граната. "Шигел" наводи да се 100 хитаца дневно сматра
„високим нивоом интензитета гађања“ за хаубицу.
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Фабер је такође навео да је Кијев затражио више резервних делова за оружје и да је
„оптимистичан“ да би могао да врати хаубице у радно стање. Он је приметио да, иако је
Немачка већ испоручила Украјини пакете резервних делова, нису сви били „прави“.

  

Он је истакао да резервни делови нису увек довољни и да су за веће поправке потребне
посебне радионице, што значи да Украјинци могу сами да изврше само мање поправке.
Према Фаберовим речима, Кијев је већ затражио помоћ у изградњи сопствених објеката
за поправку како би избегао слање хаубица из земље на одржавање.

  

Немачка је до сада Кијеву испоручила десет хаубица ПзХ 2000, док је још пет
обезбедила Холандија, која је обећала још три.

  

У међувремену, немачки произвођач оружја "Краус-Мафеи Вегман" постигао је споразум
са украјинском владом крајем јула по којем би та фирма произвела и снабдевала Кијев
са око 100 хаубица ПзХ 2000, наводи се у извештају "Шпигела". Портпарол компаније је
навео да је уговор о оружју вредан 1,72 милијарде долара - скоро троструко више од
висине војне помоћи коју је Берлин послао кијевским снагама откако је Русија покренула
своју војну операцију крајем фебруара.

  

Међутим, Фабер је истакао да ових 100 хаубица неће бити испоручено Украјини пре
краја следеће године и позвао Берлин да пошаље Кијеву оружје из сопствених резерви,
које би потом могло да се допуни по украјинском налогу.

  

Немачка је раније испоручила украјинским снагама хиљаде преносних противтенковских
и противваздушних пројектила, десетине хиљада противтенковских мина, као и милионе
метака. Међутим, Кијев, па чак и бивши украјински амбасадор у Немачкој, и даље
критикују Берлин због, како су назвали, невољности да пошаље војну помоћ Украјини и
спорог темпа испорука.

  

Москва је више пута упозоравала Запад да не шаље оружје Кијеву, наводећи да то само
продужава сукоб и повећава број жртава.
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