
345. дан рата у Украјини: Пољска иницирала формирање "тенковске коалиције за Украјину“. Стејт департмент: Погинуо амерички држављанин. Игор Кимакјовски: руске снаге контролишу све прилазе Артјомовску
субота, 04 фебруар 2023 02:42

Специјална операција руске војске у Украјини, 345. дан. Наставља се напредовање
руске војске ка Угљедару и Артјомовску. У Енергодару је одјекнула експлозија, а власти
наводе да се ради о терористичком нападу. Земље ЕУ усагласиле ограничење цена за
руске нафтне деривате.

  

  

21:59 03.02.2023

  

Лондон разматра могућност да групу „Вагнер“ прогласи терористичком
организацијом

  

Министарство унутрашњих послова Велике Британије разрађује планове да групу
„Вагнер“ званично прогласи терористичком организацијом, преноси лист „Телеграф“.
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Према наводима листа, дискусија о проглашењу „Вагнера“ терористичком организацијом
је у раној етапи. Извори, међутим, претпостављају да ће коначна одлука о том питању
бити донета брће него у случају иранског Корпуса чувара исламске револуције.

  

21:37 03.02.2023

  

Ваздушна опасност у низу области Украјине

  

Ваздушна опасност објављена је у низу области на истоку Украјине и у централном делу
земље, следи из података онлајн-мапе Министарства за дигитализацију Украјине.

  

Према подацима мапе, ваздушна опасност је објављена у Кировградској, Полтавској,
Сумској, Харковској и Дњепропетровској области, као и у деловима Доњецке Народне
Републике и Запорошкој области који су под контролом украјинских снага.

  

20:34 03.02.2023

  

Амерички Стејт департмент потврдио је да је у Украјини погинуо амерички држављанин.

  

„Можемо да потврдимо да је недавно у Украјини погинуо амерички држављанин“, рекао
је за Спутњик представник Стејт департмента. Он је, међутим, одбио да открије
идентитет погинулог Американца. Раније су амерички медији јавили да је у Украјини
погинуо плаћеник, бивши амерички маринац Пит Рид.

  

19:20 03.02.2023

  

Француска и Италија ће на пролеће Украјини послати ПВО систем заједничке
производње „Самп/Т – мамба“, саопштило је Министарство одбране Француске.
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У саопштењу је наведено да ће тај систем „омогућити Украјини да се штити од напада
руских беспилотних летелица, ракета и авиона“.

  

19:11 03.02.2023

  

Захарова: Изјаве да Москва није вољна да преговара о Украјини су неистина

  

Изјава шефа европске дипломатије Жозепа Бореља о томе да Москва нема политичку
вољу да почне преговоре о Украјини представља неистину, изјавила је портпаролка
Министарства иностраних послова Русије Марија Захарова.

  

„Борељ у маниру који је за њега карактеристичан говори неистину. Желимо да
подсетимо на то да је Русија у више наврата, на свим платформама и на разним нивоима
понављала да је отворена за преговоре о решавању сукоба у Украјини без претходних и
неприхватљивих услова, али је управо Украјина, по налогу споља, напустила преговоре.
Позив шефа 'дипломатије' Еу да се Кијеву дају 'средства' означава наставак испорука
наоружања и војне технике. Другим речима, инвестиција у одуговлачење сукоба, а не
трагање за мирним решењима“, навела је Захарова у коментару објављеном на сајту
Министарства иностраних послова Русије.

  

Борељје раније, у интервјуу аустријском листу „Стандард“, изјавио да је ЕУ „увек
отворена“ за мировне преговоре о Украјини, али да не види да Русија има политичку
вољу да их започне, те да је једини начин да се сукоб заврши да се „Украјини дају
средства“.

  

18:41 03.02.2023

  

Ђорђа Мелони: Зеленски ради на плану за почетак дијалога с Русијом
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Председник Украјине Владимир Зеленски ради на плану који ће омогућити почетак
мировног дијалога, изјавила је премијерка Италије Ђорђа Мелони.

  

„Помоћ Украјини је једини начин да се актуелни играчи доведу за преговарачки сто“,
изјавила је она у Берлину након разговора с немачким канцеларом Олафом Шолцом.

  

Премијерка Италије је додала да се са Зеленским договорила да посети Кијев уочи
годишњице почетка руске специјалне војне операције у Украјини.

  

„Он ради на плану за отварање дијалога, а за постизање праведног мира ми морамо да
појачавамо напоре. Ако мислимо, међутим, да је потребно сметати народу да буде
слободан како би био постигнут мир, онда то није мир. Због тога је једина могућност коју
имамо да помажемо Украјини“, изјавила је Мелонијева.

  

18:23 03.02.2023

  

Пољска иницирала формирање "тенковске коалиције" за Украјину

  

Пољска је иницирала формирање „тенковске коалиције“ за снабдевање Украјине
тенковима, те очекује да ће се они који желе придружити коалицији у фебруару, изјавио
је министар националне одбране Пољске Маријуш Блашчак у Кијеву, пренела је Пољска
телевизија.

  

„Нема сумње да Украјина очекује нови напад Русије, тако да је подршка тенковима
кључна за одбрану, то је кључно питање. Огласиле су се земље које имају тенкове
'леопард', али чекамо коначна саопштења до средине фебруара“, рекао је Блашчак.

  

Такође је додао да је Пољска започела обуку украјинских војника за руковање
тенковима „леопард“.
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17:55 03.02.2023

  

Зеленски: Украјинска војска неће предати Артјомовск

  

Председник Украјине Владимир Зеленски изјавио је да украјинске снаге неће предати
Артјомовск.

  

„Нико неће предати Бахмут (Артјомовск). Борићемо се колико будемо могли“, рекао је
Зеленски на прес-конференцији након самита ЕУ-Украјина који је одржан у Кијеву.

  

17:21 03.02.2023

  

Пољска спремна да преда Кијеву ловце Ф-16 само уз одлуку НАТО-а

  

Пољска је спремна да преда Украјини ловце Ф-16 тек након усвајања заједничке одлуке
земаља НАТО-а, изјавио је министар националне одбране Пољске Маријуш Блашчак.

  

„Већ имамо искуство у вези с авионима МиГ-29, тако да могу да кажем да такву одлуку
морају да донесу сви савезници из НАТО-а“, рекао је Блашчак новинарима у Кијеву.

  

Медији су раније пренели да поједини представници америчке администрације лобирају
да се украјинској војсци предају ловци Ф-16. Председник САД Џозеф Бајден је раније,
на питање новинара да ли ће украјинској војсци бити испоручени ти борбени авиони,
одговорио негативно. Председник Француске Емануел Макрон је у понедељак изјавио
да не искључује могућност испоруке авиона Украјини, а медији су пренели да Париз
проучава захтев Кијева за обуку украјинских пилота.
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16:22 03.02.2023

  

ЕУ планира нове санкције против Русије

  

Европска унија ће наставити да ради на новим санкцијама против Русије, укључујући
следећи, десети пакет, саопштио је шеф Европског савета Шарл Мишел након самита ЕУ
– Украјина.

  

„Већ смо усвојили девет пакета санкција и наставићемо да радимо над даљим
санкцијама, укључујући следећи, десети пакет“, рекао је Мишел новинарима.

  

У саопштењу након самита наведено је, такође, да ЕУ и Украјина позивају све земље да
се прикључе санкцијама против Русије, као и да помажу у борби против заобилажења
актуелних ограничења.

  

16:08 03.02.2023

  

Руске снаге уништиле су у правцу Авдејевке упориште вода Оружаних снага Украјине
одакле су гађани положаји руске војске, саопштио је Спутњику руски војник.

  

Положај противника уништен је из противтенковског ракетног система „корнет“ којим су
руковали припадници 56. засебног специјалног батаљона руских снага, рекао је наш
саговорник.

  

16:04 03.02.2023

  

Ваздушна опасност на целој територији Украјине
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Ваздушна опасност објављена је на територији целе Украјине, следи из података
објављених на онлајн мапи Министарства за дигитализацију Украјине.

  

Медији су раније објавили да су се у Кијеву чуле сирене, али надлежни за објављивање
ваздушне опасности нису то потврдили..

  

У Кијеву се у петак одржава самит Европска унија – Украјина, на којем учествују шеф
Европског савета Шарл Мишел, шефица Европске комисије Урсула фон дер Лајен и шеф
европске дипломатије Жозеп Борељ.

  

13:35 03.02.2023

  

Представник немачке владе саопштио је да је Берлин примио к знању речи руског
председника Владимира Путина о тенковима "леопард".

  

Он је рекао да у Берлину не сматрају испоруке оружја Кијеву учешћем у рату и да је то
само подршка.

  

Подсетимо, Путин је током посете Волгограду, поводом 80. годишњице Стаљинградске
битке, рекао да је невероватно да Русији опет прете немачким тенковима "леопард".

  

"Невероватно, али истинито. Опет нам прете немачким тенковима "леопард", на чијим
оклопима се налазе крстови. И они ће се поново борити са Русијом на тлу Украјине
рукама ... бандероваца (неонациста)", рекао је Путин, истакавши да Москва има чиме да
одговори онима који јој прете.

  

12:54 03.02.2023
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Немачка Влада је потврдила да је Берлин одобрио предају тенкова „леопард 1“
Украјини.

  

Истовремено, портпарол владе Немачке Штефен Хебештрајт, одбио је да прецизира
било какве детаље и да саопшти о колико тенкова је реч, истакавши да ће то бити
накнадно објављено.

  

12:52 03.02.2023

  

Британски премијер Риши Сунак није искључио да ће, упркос неопходној дуготрајној
припреми пилота, Украјини бити предати борбени авиони.

  

12:48 03.02.2023

  

Шеф европске дипломатије Жозеп Борељ најавио је да ће Украјини за финансирање
радова на деминирању бити додељено 25 милиона евра.

  

12:02 03.02.2023

  

Министарство унутрашњих послова Украјине почело је са формирањем јуришних
бригада за заузимање Крима и Донбаса, рекао је вршилац дужности министра Игор
Клименко.

  

„Основу јединица чиниће активни и бивши војници, граничари и полицајциса великим
борбеним искуством. Остатак ће бити искључиво добровољци“, рекао је он .
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Пројекат је назван „Офанзивна гарда“ и обухватиће шест активних јединица, међу њима
и „Азов“ (терористичка организација забрањена у Русији).

  

11:55 03.02.2023

  

Саветник шефа администрације украјинског председника Михаил Подољак није у
интервјуу за лист „20 минута“ навео тачне губитке Кијева у борбама око Артјомовска
(Бахмут), али је нагласио да ће Украјина „платити највишу цену“ како би задржала град.

  

„Када је реч о људским жртвама не могу да вам одговорим. О томе можемо да говоримо
када се заврши рат“, рекао је Подољак и додао да ће Украјина „платити највишу цену“
како би задржали Артјомовск али да не могу да га оставе.

  
Loading... Twitter embed code generator .twit2{height:221px;width:211px;} #fav
img{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #twit
twit{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important}
 

11:12 03.02.2023

  

У Кијеву се данас одржава самит ЕУ-Украјина. Председник Европског савета Шарл
Мишел написао је на Твитеру да је допутовао у Кијев.

  

„Поново сам у Кијеву како бих учествовао на самиту ЕУ-Украјина уз председника
Украјине Владимира Зеленског, председницу ЕК Урсулу фон дер Лајен и комесара за
спољну политику Жозепа Бореља“, навео је он.

  

Јуче је у Кијеву одржана седница представника ЕК и владе Украјине на којој је
објављено о новом пакету помоћи и проширивање мисије за обуку украјинских војника.

  

Очекује да ће данас бити речи о новим санкцијама против Русије и примени замрзнутих
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актива Русије за обнову Украјине.

  

10:22 03.02.2023

  

Према наводима немачких медија, влада у Берлину намерава да дозволи испоруку
Украјини тенкова "леопард 1" из индустријских резерви.

  

"Зидојче цајтунг" наводи да одбрамбени концерн "Рајнметал" и произвођач аутомобила
"Фленсбургер" планирају да припреме неколико десетина тенкова тог типа и да их
испоруче Украјини. Ради се о 88 тенкова.

  

Наводи се да, међутим, постоји и даље проблем са куповином муниције јер се ови
тенкови више не производе а "леопард 2" користе другу муницију.

  

09:45 03.02.2023

  

На читавој територији Украјине проглашена је ваздушна опасност.

  

09:36 03.02.2023

  

На Криму је национализована имовина украјинских олигарха Рината Ахметова, Игора
Коломојског и других, саопштио је председник кримског парламента Владимир
Константинов. У питању је укупно 500 објеката – различита предузећа, банке,
туристичка и спортска инфраструктура.

  

Поред тога национализовани су активи украјинских политичара и бизнисмена Арсенија
Јацењука и других.
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Константинов је нагласио да су национализовани и активи фудбалског клуба „Динамо“.

  

„После процедуре приватизације сва национализована предузећа ће радити у складу са
руским законом и њихов профит ће се упућивати као подршка учесницима специјалне
операције“, навео је Константинов.

  

09:23 03.02.2023

  

Специјална јединица „Ахмат“ заузела је стратешки важно упориште у ДНР, код села
Весјоло, саопштио је чеченски лидер Рамзан Кадиров.

  
Loading... Twitter embed code generator .twit2{height:221px;width:211px;} #fav
img{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #twit
twit{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important}
 

09:20 03.02.2023

  

Руска артиљерија уништила је код Херсона украјинску самоходну хаубицу „акација“ са
посадом, рекао је за Спутњик извор упознат са ситуацијом.

  

Три украјинска војника су погинула, један је рањен.

  

„Акација“ је самоходна хаубица калибра 152 милиметра.

  

Ова хаубица је произведена у време СССР. Модификације ове хаубице у саставу
наоружања својих оружаних снага имају Русија, Белорусија, Казахстан, Украјина,
Сирија.

 11 / 15

https://twitter.com/AZgeopolitics/status/1621497184729370624
https://twitembed.com/


345. дан рата у Украјини: Пољска иницирала формирање "тенковске коалиције за Украјину“. Стејт департмент: Погинуо амерички држављанин. Игор Кимакјовски: руске снаге контролишу све прилазе Артјомовску
субота, 04 фебруар 2023 02:42

  

08:42 03.02.2023

  

Западна Европа пада у рецесију и, „изгубивши навику за преживљавањем, иде ка дну“,
изјавила је портпаролка Министарства иностраних послова Русије Марија Захарова.

  

Она је овим речима прокоментарисала изјаву украјинског лидера Владимира Зеленског
да се, наводно, темпо европских санкција Русији успорио, а Москва почела брже да се
прилагођава санкцијама.

  

„Западна Европа, која је одавно изгубила навику за преживљавањем, пада у рецесију и
иде ка дну са Украјином, везаном за њу“, написала је она на њеном телеграм каналу.

  

Према њеним речима, средином 20. века, Западну Европу је од ње саме спасио совјетски
народ, а сада би требало два пута размислити.

  

08:30 03.02.2023

  

Током ноћи украјинске снаге гађале су пет градова на левој обали Дњепра. На удару
украјинске артиљерије били су Нова Каховка, Аљошка, Горностајевка, Каири и
Љубимовка. Испаљено је 40 пројектила.

  

07:53 03.02.2023

  

Шеф ЦИА Вилијам Бернс је предлагао Кијеву да руској страни преда 20 одсто
територије у замену за закључивање мировног споразума, наводи „Ноје цирхер цајтунг“
позивајући се на неименоване високе званичнике.
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Према наводима листа, амерички председник Џозеф Бајден је средином јануара
наложио шефу ЦИА да изнесе такав предлог Москви и Кијеву, али су обе стране, тврди
се у чланку, то одбиле.

  

Тек након што је Бернсова мисија пропала Бајден је донео одлуку да се Украјини
испоруче тенкови „абрамс“.

  

Амерички часопис „Њузвик“ наводи изјаву заменика представника за медије Савета за
националну безбедност Беле куће Шона Девита који истиче да чланак швајцарског
издања „не одговара стварности“.

  

07:31 03.02.2023

  

Кијевски режим спроводи репресије над житељима Снигирјовкe који су примили
хуманитарну помоћ од Русије и њихове куће обележавају посебним знацима, рекао је за
Спутњик шеф руске администрације Снигирјовског региона Јуриј Барбашов.

  

07:25 03.02.2023

  

Пресудан корак у ослобађању Артјомовска биће потпуна блокада саобраћајници из
места Часов Јар јер ће тада украјинска војска изгубити и последњи канал за снабдевање
снага у граду, рекао је саветник вршиоца дужности шефа ДНР Игор Кимаковски.

  

Он је рекао да се пут сада налази под сталном ватром руских јединица.

  

„Чим пут буде пресечен, Артјомовск и украјинске снаге у њему ће бити опкољене. То ће
бити пресудан али не и завршни корак у ослобађању града: непријатељ ће бити
онемогућен да маневрише резервним снагама и да допрема муницију. То ће једино моћи
да ради колским путевима дуж ивица шуме“, објаснио је Кимаковски.
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Он је додао да је украјинска војска од јуче почела убрзано да довлачи резервне снаге.

  

За сада нема наговештаја повлачења украјинских снага из града, рекао је Кимаковски и
додао да се, према обавештајним подацима, у Кијеву води жустра дебата: повући снаге
из града или не.

  

Како је нагласио, руске снаге контролишу све прилазе Артјомовску.

  

07:18 03.02.2023

  

Руска војска је опколила половину Угљедара а ослобађање града одвија се по моделу
Артјомовска, рекао је за Спутњик саветник вршиоца дужности шефа ДНР Игор
Кимаковски.

  

„Постепено се стеже обруч око града. Град је већ до пола опкољен из правца истока и
југо-истока. Заузимање града се одвија по истој шеми као у и у случају Артјомовска“,
рекао је он.

  

Украјинске снаге, додао је, са све већим потешкоћама довлаче појачања и муницију
пошто су руске јединице успоставиле контролу над саобраћајницом која иде из
Красноармејска у Угљедар.

  

07:04 03.02.2023

  

У Енергодару је одјекнула експлозија, а како је на свом телеграм каналу навео члан
главног савета администрације Запорошке области Владимир Рогов ради се о
терористичком нападу у којем је погинула једна особа.
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Експлозија је била толико јака да су избијена стакла на прозорима околних зграда све
до деветог спрата.

  

Према првим информацијама, погинуо је припадник полиције.

  

(Спутњик)
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