
283. дан рата у Украјини: Украјинска војска гранатира више места у ДНР. Грчки медији: Из складишта НАТО на северу Грчке транспортује се велика количина муниције у Украјину
недеља, 04 децембар 2022 22:25

Специјална војна операција у Украјини ушла је у 283. дан. Руске снаге настављају
офанзиву у Авдејевском правцу у Доњецкој Народној Републици, унишзтен положај
украјинске артиљерије у Запорошкој области. Украјинске снаге настављају да
гранатирају стамбене делове Доњецка.

  

  

22:48 03.12.2022

  

Украјински председник Владимир Зеленски написао је на свом Телеграм каналу да су за
украјинске снаге Артјомовск и Соледар тренутно најжешћи и најпроблематичнији део
фронта.

  

22:21 03.12.2022
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Украјински медији извештавају да су у Запорожју, под контролом Кијева, одјекнуле
експлозије и да је проглашена ваздушна опасност.

  

Сирене се чују и у Дњепропетровској, Полтавској, Сумској и Харковској области.

  

22:10 03.12.2022

  

Грчки медији објавили су да се кроз област Кожани на северу земље из складишта
НАТО транспортује велика количина муниције у Украјину.

  

Како пише портал  thestival.gr., у ноћи између уторка и среде колона камиона од по 20
тона са страним таблицама прошла је кроз село Лефкопиги ка Кожанију.

  

21:48 03.12.2022

  

Украјинске снаге пребациле су додатне јединице према граду Кремена у Донбасу,
саопштио је за Спутњик официр Народне милиције ЛНР Андреј Марочко.

  

21:43 03.12.2022

  

Украјинске снаге гранатирају ДНР. На удару је Јасиновата, као и село Мајорск.

  

20:09 03.12.2022

  

Заменица америчког државног секретара Викторија Нулад боравила је у Кијеву. Она се
састала са шефом администрације председника Украјине Андрејом Јермаком.
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18:42 03.12.2022

  

Безбедносна ситуација у правцу Украјине је непредвидива, али белоруске оружане
снаге је држе под контролом, предузимајући неопходне мере, изјавио је министар
одбране Белорусије Виктор Хрењин за ТВ „ОХТ“, одговарајући на питање о претњама из
украјинског правца.

  

Хрењин је такође прокоментарисао потенцијалне ризике по Белорусију у случају да
Кијеву буду испоручени ракетни системи „Патриот“, истакавши да то неће представљати
додатну опасност по Минск.

  

Министар је, говорећи о ситуацији на западној граници истакао и да Белорусија
примећује активности које спроводи НАТО.

  

18:36 03.12.2022

  

Руски специјалци уништили су у селу Берестово хангаре са украјинском војном техником.

  

Како је у изјави за Спутњик рекао обавештајац из састава специјалних јединица
Западног војног округа, том приликом експлодирала је самоходна хаубица и муниција.

  

15:24 03.12.2022

  

Руски министар одбране Сергеј Шојгу допутовао је у Белорусију где ће разговарати са
белоруским министром одбране Виктором Хрењином, пренела је белоруска агенција
„Белта“.
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У саопштењу се наводи да ће руска и белоруска страна разговарати о актуелним
питањима билатералне војне и војно-техничке сарадње.

  

Истовремено, белоруска страна је саопштила да су два Министарства потписале
протокол којим се уносе измене у Споразум о осигуравању регионалне безбедности из
1997. године.

  

15:10 03.12.2022

  

Украјинска војска демонстрира премештање дела резерве из запорошког правца ка
Артјомовску (украјински назив Бахмут) у ДНР, иако, заправо, настављају да јачају
групацију на подручју Орехова, ноћу тамо превозе опрему, изјавио је члан Главног
савета региона Владимир Рогов за радио станицу „Комсомољска правда“.

  

Према његовим речима, ситуација изазива забринутост и доказује да Кијев не намерава
да одустане од планова да напада у запорошком правцу.

  

11:59 03.12.2022

    

11:46 03.12.2022

  

Узбуна за ваздушну опасност на северу Украјине

  

Узбуна за ваздушну опасност проглашена је на северу Украјине у Дњепропетровској,
Харковској и одређеним деловима Сумске области, саопштиле су украјинске власти.

  

Претходно су се сирене активирале и у Харковској области иако није саопштено шта су
биле мете бомбардовања.
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10:51 03.12.2022

  

Евгеније Балицки: Руска војска држи одбрану у Запорожју

  

Руска војска је у стању да држи одбрану у Запорошкој области и пресеца све нападе
Украјинаца, изјавио је вршилац дужности губернатора тог региона Евгеније Балицки.

  

Он је одбацио наводе украјинских медија да су кијевске власти заузеле место Полог и да
је, наводно, дошло до евакуације становника у Михајловци и Васиљевци.

  

„Наша војска држи одбрану, пресецају све нападе Украјинаца и у сваком тренутку су
спремни за напад уколико стигне таква директива. Сви наши градови који су у близини
фронта су живи, администрације функционишу, као и школе и болнице. Ми смо на својој
земљи“, написао је Балицки на Телеграму.

  

Додао је и да је циљ украјинских власти да путем дезинформација улију панику међу
грађанима Запорошке области.

  

09:56 03.12.2022

  

Стање на фронту код Доњецка

  

Руска војска је у току протеклог дана ликвидирала преко 40 украјинских војника у ДНР и
до 85 војника у ЛНР.

  

Уништене су и четири артиљеријске јединице противница, једна хаубица, девет тенкова,
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четири теренска пункта за контролу беспилотних летелица, 23 оклопна возила и шест
оклопних транспортера.

  

Услед украјинског гранатирања Доњецка за дан је погинуло пет особа, док је 14
рањено.

  

07:48 03.12.2022

  

Поново гранатиран Доњецк

  

Украјинска војска гранатирала је Петровску четврт Доњецка користећи артиљеријске
гранате НАТО калибра 155 милиметара, саопштио је Заједнички центар за контролу
примирја.

  

07:47 03.12.2022

    

07:47 03.12.2022

  

Уништена украјинска артиљерија

  

Групација самоходних артиљерија „Акација“ руске војске елиминисала је положаје на
којој су биле распоређене украјинске артиљерије на фронту у Запорошкој области,
саопштио је репортер Спутњика.

  

(Спутњик)
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