
167. дан рата у Украјини: Турска послала оклопна возила у Украјину. Настављају се борбе у Бахмуту, украјинска војска пребацује резерве у Авдејевку и Маринку
уторак, 09 август 2022 19:05

У току је 167. дан специјалне војне операције коју Русија изводи у Украјини. Савезничке
снаге преузеле су контролу над територијом фабрике „Кнауф“ у Соледару. Настављају
се борбе у Бахмуту, док украјинска војска пребацује резерве у Авдејевку и Маринку како
би задржала позиције у овом подручју.

  

  

18:50 09.08.2022

  

У претходна 24 часа украјинске снаге испалиле су више од 170 граната и ракета из
вишецевних бацача ракета „Град“, артиљеријског оруђа калибра 155, 152 и 122
милиметра и минобацача калибра 120 милиметара, саопштила је Народна милиција
Доњецке Народне Републике.
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Гађана су подручја 11 насеља ДНР. У гранатирању су погинула два цивила, а 14 их је
рањено. Оштећен је 31 стамбени објекат и три цивилна инфраструктурна објекта.

  

У борбама је погинуо један припадник Доњецке Народне Републике, а шест их је
рањено.

  

18:04 09.08.2022

  

Амерички глумац и редитељ Стивен Сигал снима свој нови филм у ДНР.

  

Он је посетио затвор у Јеленовки који је у јулу био мета напада украјинских снага.У
затвору су углавном били припадници нацистичког батаљона „Азов“ * (терористичка
организација забрањена у Русији). Погинуло је више од 50 људи, а 75 рањено.

  

Према речима лидера ДНР Дениса Пушилина, Сигал снима документарни филм о
догађајима у Донбасу.

    

17:19 09.08.2022

  

Друштвена мрежа Твитер блокирала је налог руског Министарства спољних послова на
енглеском језику због поста у којем се наводи цитат Министарства одбране о
умешаности САД у појаву вируса корона, саопштила је представница руског
Министарства Марија Захарова.

  

Налог је блокиран од 5. августа.

  

„Администрација платформе Твитер блокирала је на седам дана званични налог
Министарства спољних послова на енглеском језику. Разлог је објављивање цитата

 2 / 9



167. дан рата у Украјини: Турска послала оклопна возила у Украјину. Настављају се борбе у Бахмуту, украјинска војска пребацује резерве у Авдејевку и Маринку
уторак, 09 август 2022 19:05

начелника снага за радијациону, хемијску и биолошку заштиту Оружаних снага Русије,
генерал-потпуковника Игора Кирилова о војно-биолошкој активности САД“, написала је
Захарова на Телеграму.

  

Према њеним речима, ради се о „још једном неумесном покушају да нас онемогуће да
говоримо. Спорно је то да је Твитер меродаван да доводи у питање закључке
Министарства одбране засноване на свежим подацима и документоване“, истакла је она.

  

„Својим глупим поступцима, којима се газе принципи слободе говора, Твитер упорно сече
грану на којој седи. Та платформа одавно стагнира: поверење према њој је практично на
нули, корисници је масовно напуштају. Није чудо да је Илон Маск, када се упознао са
стварним стањем ставри, ужаснут раскинуо уговор о куповини те мреже“, навела је она.

  

17:11 09.08.2022

  

Стручњаци Међународног центра за уклањање мина Оружаних снага Руске Федерације
обучавају деминере Народне милиције Доњецке Народне Републике за рад са
роботским системом за разминирање „Уран 6“, саопштио је инструктор Центра са
позивним „Умни“.

  

„На овом подручју налазе се роботски системи са војницима који се данас обучавају...
Данас се појавила потреба за овим роботима овде, на територији ДНР и ЛНР. Да бисмо
извршили задатак и учинили територију која је раније минирана у току ратних дејстава
безопасном. Сходно томе се обучава људство ДНР за континуирано чишћење од мина и
експлозивних предмета“, рекао је инструктор новинарима.

  

Према његовим речима, распоред практичне наставе је густ. Као полигон за обуку
користи се маријупољски аеродром на којем, иако је очишћен од мина, остаје могућност
откривања експлозивних предмета.

  

16:52 09.08.2022
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Пољска телевизија ТВН објавила је да је избеглицама из Украјине наложено да до краја
месеца напусте студентске домове у склопу Јагалонског универзитета у Кракову.

  

У два дома живе 163 избеглице из Украјине, међу њима 70 деце, док су од одраслих
углавном жене.

  

Преставник Универзитета Адријан Очалик је навео да су домови продати пре годину
дана и да сада треба да пређу у руке новог власника.

  

16:46 09.08.2022

  

Припадници Руске гарде пронашли су 400 грама наркотика у напуштеном украјинском
складишту оружја.

  

Како се наводи у саопштењу, Руска гарда спроводи претрагу тајних складишта које су на
територији ЛНР напустили украјински војници и припадници нацистичких јединица.

  

Тако су припадници Гарде открили складиште са три ручни бацача ракета, иностране
производње (шведске, израелске, немачке), шест пројектила за ПГ-7,40 за ВОГ-25,
противпешадијске мине, 1.200 метака и друге муниције.

  

16:31 09.08.2022

    

16:13 09.08.2022

  

Савезничке снаге настављају да ослобађају Марјинку
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Припадници Народне милиције корак по корак ослобађају град од украјинских снага,
потискујући противника са утврђених положаја.

    

15:38 09.08.2022

  

Украјинске снаге су током ноћи гађале град Токмак у Запорошкој области услед чега је
плануло поље жита у предграђу, рекли су очевици репортеру Спутњика.

  

Члан Главног савета регионалне администрације Владимир Рогов изјавио је раније да је
украјинска војска интензивно гађале град, да је оштећена и цивилна инфраструктура,
али да жртва нема.

  

15:34 09.08.2022

    

14:14 09.08.2022

  

Јединице ДНР и ЛНР, уз подршку руске артиљерије и авијације, настављају борбе у
Соледару, јавља дописник Спутњика.

  

Борбе се настављају у подручју фабрике "Кнауф".

  

Украјински екстремисти минирају прилазе граду, између осталог и противпешадијским
минама "Лепесток". Поред тога, они воде контрабатеријску борбу, покушавајући да
сузбију артиљерију савезничких снага и ометају рад дронова системима за
радиолокациону борбу.
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Екстремисти се крију у рудницима соли.

  

13:39 09.08.2022

  

Најаве контраофанзиве на југу Украјине су део информационо-психолошке операције,
изјавио је у интервјуу Би-Би-Сију саветник шефа кабинета украјинског председника
Михаил Подољак.

  

"Да ли је то била информационо-психолошка специјална операција? Наравно, данас су
сви коментари део те операције. Морамо да деморализујемо руску војску. Они треба да
схвате да ће овде бити стално ратна зона", рекао је он.

  

13:15 09.08.2022

    

10:16 09.08.2022

  

Експлозија у Харкову.

    

10:02 09.08.2022

  

Противваздушна одбрана Запорошке нуклеарне централе биће појачана, саопштио је
шеф администрације Евгеније Балицки.

  

Након гранатирања украјинске војске и оштећења на далеководима, Запорошка
централа ради нормално. Енергетски блокови су безбедни.
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09:24 09.08.2022

  

Лидер ДНР Денис Пушилин саопштио је да Доњецк води преговоре са Пјонгјангом о
доласку грађевинаца из Северне Кореје.

  

09:01 09.08.2022

  

Владимир Зеленски је окарактерисао ситуацију на фронту "тешком". Руски пуковник у
пензији Михаил Ходорјонак објашњава зашто треба Кијев да буде забринут.

  

Авдејевка: Губитак контроле над овим градићем одузима могућност украјинској војски да
гранатира Доњецк. Уз то, украјинска војска ће морати да се повуче у "троугао смрти"
који се налази између Авдејевке, Горловке и Верхњеторецка, где неће имати где да се
сакрију. Тамо је украјинска војска још 2014. године поставила много мина, а сад ће
морати да бежи преко ње.

  

Пески. Из ове тачке руска војска може гађати украјинске снаге, које напуштају
Авдејевку.

  

За Бахмут је све јасно. Чим се украјинска војска повуче из овог града, пут на Славјанск и
Краматорск ће бити отворен.

  

Харков. Овде је ситуација најтежа. Украјинска војска редовно довози добровољце на
фронт, некон чега следе снажни ракетни и артиљеријски напади. Прва, друга и трећа
линија одбране око града су уништене.

  

Југ Украјине. Судећи по свему, у Николајеву је почела евакуација. Украјина не може
задржати град. Напори украјинске војске су усредсређени око Одесе, али ни тамо немају
велики успех – положаји и складишта украјинске војске су под будним оком, штаб
оперативне команде "Југ" је два пута био уништен, због чега свакодневно украјинска
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војска мења положај.

  

08:14 09.08.2022

  

Владимир Зеленски позвао је западне земље да забране улазак држављанима Русије,
као и да врате оне који су већ отпутовали у друге државе, без обзира на њихов став.

  

"То је један од начина да се заустави Русија од даље агресије и освајања украјинских
територија", рекао је Зеленски у интервјуу "Вашингтон посту".

  

"Главни украјински клоун предложио је да се казни цело становништво Русије.
Последњи пут је такве идеје против целог народа покушао да реализује Адолф Хитлер.
Да ли има још питања о природи украјинске власти?", прокоментарисао је заменик
председника Савета безбедности Русије Дмитриј Медведев.

  

07:30 09.08.2022

  

Украјинске трупе гранатирале су Доњецк, Јасиновату и Макијевку, испаливши 17
граната калибра 155 и 152 милиметра за 20 минута, саопштили су у Доњецкој Народној
Републици.

  

07:24 09.08.2022

  

Херсонска област је спремна да одбије сваки покушај офанзиве украјинске војске,
саопштио је шеф администрације региона Кирил Стремоусов.

  

"Херсонска област је спремна да одбије покушаје офанзиве украјинских милитаната, ако
такво злочиначко наређење стигне од режима Зеленског који је спреман да води рат до
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последњег Украјинца ради уништења земље", истакао је Стремоусов.

  

По његовим речима, украјинска војска не може имати никакав успех.

  

Представници кијевске власти више пута су најављивали контраофанзиву на Херсон.

  

07:19 09.08.2022

  

Специјалне снаге "Ахмат", заједно са другим корпусом Народне милиције ЛНР, преузеле
су контролу над фабриком "Кнауф" од украјинске војске, саопштио је чеченски лидер
Рамзан Кадиров. Ова фабрика заузима огромну територију индустријске зове овог
града.

  

(Спутњик)
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