
120. дан рата у Украјини: ТАСС - Вечерас се очекује масовна предаја бораца украјинског батаљона ''Ајдар'' из фабрике Азот у Северодоњецку. Сергеј Гајдај: Украјинска војска ће можда морати да се повуче из Лисичанска
четвртак, 23 јун 2022 18:09

Сто двадесети дан рата у Украјини. Наставља се специјална војна операција руске
војске у Донбасу. Украјинске снаге гранатирају места у републикама. Воде се борбе за
Лисичанск, а Народна милиција ЛНР ставила је под контролу једини пут који води у тај
град из Северска. Одсечено је око 5.000-7.000 украјинских војника.

  

  

20:19 23.06.2022

  

Украјински војници се предају у Лисичанску и Северодоњецку, саопштио је портпарол
Народне милиције ЛНР Андреј Марочко.

  

"У току је предаја на целој линији фронта на овом подручју, како локално, тако и
масовно. То се односи и на лисичанско-северодоњецку групи и на горско-золотну групу",
рекао је он Првом каналу.
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Марочко је додао да се предају, како радикални десничари, тако и обични војници.

  

"До 16.00 саопштили су ми да су се предале две групе од по десет људи", додао је он.

  

18:22 23.06.2022

      

17:06 23.06.2022

  

Украјински „губернатор Луганске области“ Сергеј Гајдај: Украјинска војска ће
можда морати да се повуче из Лисичанска

  

Оружане снаге Украјине ће морати да се повуку из Луганска, како би избегле да буду
опкољене, саопштио је губернатор Луганске области Сергеј Гајдај.

  

Како је навео, Лисичанск се налази у зони непријатељске артиљерије и тамо није
безбедно.

    

16:14 23.06.2022

  

"Цена слободе је висока. Јако нам је тешко, јер је ватрена предност на страни
противника. Без обзира на све, ми се држимо. Ситуација је тешка, али под контролом.
Морамо да водимо маневарску одбрану и заузимамо погодније позиције", написао је
главни командант Оружаних снага Украјине Валериј Залужни на фејсбуку.

  

15:24 23.06.2022
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"Снаге Народне милиције ЛНР преузеле су контролу над Золотим и Горским", јавља
дописник "Известија" Денис Кулага.

    

У току је "чишћење" од остатака украјинских снага ова два стратешка села из којих је
годинама гранатирана Луганска Народна Република.

  

15:23 23.06.2022

  

ТАСС: Вечерас се очекује масовна предаја бораца украјинског батаљона ''Ајдар'' из
фабрике Азот у Северодоњецку

  

Војска Луганске Народне Републике (ЛНР) је саопштила медијима информацију могућем
времену масовне предаје бораца украјинског батаљона ''Ајдар'' из фабрике Азот у
Северодоњецку. Они сугеришу да би се то могло догодити у касним поподневним сатима
23. јуна. Ову информацију ТАСС-у је поделио извор близак Народној милицији (НМ) ЛНР.
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   „Очекујемо предају Ајдароваца из фабрике Азот. Највероватније, до вечери се то можедогодити “, рекао је извор.  Потпуковник НМ ЛНР Андреј Марочко је 20. јуна известио да се у Азоту налази дохиљаду цивила. Он је такође додао да су одвојене јединице Оружаних снага Украјинекоје бране фабрику почеле да дижу беле заставе и да излазе са предлозима запреговоре. Према његовим речима, стање опкољене украјинске војске је жалосно.„Буквално, земља им гори под ногама“, нагласио је Марочко.  Раније је јављено да је један од команданата '’Ајдара'’ ухваћен приликом заузимања селаМетелкино у предграђу Северодоњецка. Заједно са њим се предало још неколикоукрајинских војника. Према речима извора у безбедносним структурама ЛНР, двојицазаробљених украјинских војника послата су у Луганск из града Рубежноје, који се налазикод Северодоњецка.  Подсећамо да се сличан сценарио догодио у Мариупољу, када су припаднициекстремистичког пука '’Азов'’ и морнаричка пешадија Оружаних снага Украјине заузелифабрику Азовстаљ у том граду, где су држали цивиле више од месец дана. Када им јебио блокиран доток воде за пиће, кренула је масовна предаја.  Што се тиче батаљона '’Ајдар'’, он је састављен од украјинских екстремиста и странихдобровољаца и плаћеника, и делује на територији Луганске области. ЛНР и Русијаоптужују ову јединицу за ратне злочине над цивилима и ратним заробљеницима, атакође су пронађени и логори који су припадници овог батаљона користили за мучењезаробљеника.  Батаљон је добио име по реци Ајдар, која тече у Луганској области.  13:51 23.06.2022  Родион Мирошник: Золото и Горско у ЛНР блокирани, украјинска војска дајесигнале за предају  Амбасадор Луганске Народне Републике у Русији Родион Мирошник је изјавио да имаизвештаја о томе да украјинска војска у Горском и Золотом даје сигнале да је спремна дасе преда.    "We got the feeling that they want to dispose us."    1st company of the 74th Volkssturm    No artillery, no thermal images and anti-tank weapons    For 10 days without communication ,  large number of shell-shocked and sick    Problems with water and medicine pic.twitter.com/yEk1XoTXaa  — Levi (@Levi_godman) June 23, 2022    Према његовим речима, у тим насељима је око 2.000 украјинских војника.  „Сада је озбиљан напредак то што су блокирани Горско и Золото, насеља из којих јеосам година гранатирана ЛНР“, рекао је Мирошник за телевизијски канал „Русија 24“.  13:47 23.06.2022  Украјински министар одбране Алексеј Резњиков изјавио је да су амерички ракетнисистеми "ХИМАРС" стигли у Украјину.  "'ХИМАРС' је стигао у Украјину. Хвала америчким пријатељима и колегама за те моћнесистеме", написао је он на Твитеру.  13:35 23.06.2022  Украјинске војнике дезинформишу у њиховој домовини, говорећи им да Армија Украјинеуспешно напредује по територији Русије у Белгородској и Вороњешкој области, изјавио јепомоћник министра унутрашњих послова ЛНР Виталиј Кисељов, позивајући се на изјавезаробљеника.  "Заробљеници су причали да војска успешно напредује по Белгородској и Вороњешкојобласти. Исто као и да у јужном правцу напредују ка Краснодарском крају. Потпунадезинформација и о томе шта овде ради та војска и чиме се баве цивили тамо у Кијеву“,рекао је Кисељов за руски Први канал.  Према његовом мишљењу, Украјина је данас „села у воз заборава“: деградација и дубокакриза, у војним и политичким круговима говоре о пропасти и одбране, иконтраофанзиве.  12:59 23.06.2022  Велика Британија је увела нове санкције против Русије. У складу са новим мерама уРусију је забрањен извоз горива за авионе, хемикалија и новчаница у фунтама.    12:48 23.06.2022  Снаге ЛНР воде борбе у јужним предграђима Лисичанска  Како извештава репортер Спутњика, снаге ЛНР, након што су блокирале украјинскејединице у местима Горско и Золото, настављају офанзиву ка јужним предграђимаЛисичанска.  Како истичу у Народној милицији, Северодоњецк и Лисичанск ће најдаље за недељудана бити под блокадом снага ЛНР.  10:27 23.06.2022  Руска гарда је у Донбасу запленила потпуно наоружани украјински тенк Т-72.  09:44 23.06.2022  Народна милиција ДНР саопштила је да у последња 24 сата уништила батерију система"Град", хаубицу М-777 и ликвидирала више од 20 припадника украјинских снага.  09:38 23.06.2022  Чешка неће издавати визе ни дозволу привременог боравка држављанима Русије иБелорусије до краја марта 2023. Године. Одлуку Министарства спољних пословаподржала је влада, пренели су чешки медији.  Како се наводи, тај корак је предузет с циљем да се заштите спољнополитички интересии безбедност земље и да се изврши притисак на Русију и Белорусију како би се окончаласпецијална војна операција у Донбасу.  08:53 23.06.2022  Градоначелник Горловке Иван Приходко рекао је да су украјинске снаге од 24.фебруара гађале овај град у ДНР 4.200 пута, а да је као последица тога погинуло 28људи.  Горловка се налази на 50 километара северно од Доњецка и од 2014. године је подконтролом ДНР.  Soldier volunteers of Lugansk, together with their squad’s spiritual father pic.twitter.com/RDn3nixF9F— Orthodox Canonist(@OCanonist) June 23, 2022    07:31 23.06.2022  Потпредседник Европске комисије за вредности и транспарентност Вера Јуроваизјавила је да су санкције против руског канала РТ, агенције Спутњик и још три руска ТВканала – привремена мера.  „Донели смо одлуку да уведемо санкције против РТ и Спутњика и да на санкционисписак додамо још три канала… али то је привремено, када се ситуација смири можемода се вратимо питању укидања санкција“, рекла је Јурова на конференцији Атлантскогсавета (непрофитна организација која информише о НАТО) у Вашингтону.  07:29 23.06.2022  Пољске власти и даље купују руски гас на реверс, упркос агресивној реторици оенергетској независности од Москве, написао је на Телеграму руски сенатор АлексејПушков.  „У Варшави су рекли да су способни да преживе без руског гаса. Заборавили су дадодају да Пољска купује гас на реверс из Немачке. Наводно могу да преживе, али вишеволе да купују руски гас“, навео је Пушков.  07:28 23.06.2022  Вице-премијер Украјине Ирина Верешчук изјавила је да је око 2.000 украјинских војниказаробљено.    07:28 23.06.2022  У граду Рубежно гори силос за жито након што је на њега пуцала украјинскаартиљерија, јавља репортер Спутњика са лица места.  Силос ради од 2020. године и има капацитет 30.000 тона жита.  Артиљеријска паљба стигла је из правца Лисичанка који је под контролом украјинскихснага.  07:27 23.06.2022  У луци у Херсону и даље остаје укотвљено 12 страних бродова. Они не могу да испловеу Црно море због мина које су украјинске снаге поставиле у рукавцу, рекао је за Спутњикзаменик шефа војно-цивилне администрације тог региона Кирил Стремоусов.  „У луци остаје 12 страних бродова. Углавном су то турски бродови, има један сиријски иједан под заставом Сејшелских острва“, навео је Стремоусов.  (РТС, Спутњик, агенције)  
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