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Специјална војна операција у Украјини, 170. дан. Руска војска тврди да су украјинске
снаге делимично оштетиле систем за хлађење нуклеарних реактора електране у
Запорожју али да главна инфраструктура срећом није погођена. Русија упозорава и на
то да Кијев гранатирањем нуклеарке врши „нуклеарни тероризам“.

  

  

17:00 12.08.2022

  

Помоћник министра одбране Белорусије за идеолошка питања Леонид Касински
демантовао је наводе белоруске опозиције да се белоруска војска спрема да учествује у
специјалној операцији Русије у Украјини.

  

„Они су раније тврдили да су наше Оружане снаге већ у Украјини. Сада сваки дан говоре
да само што нисмо отишли тамо. Подсетићу још једном на речи нашег Врховног
команданта: ‘Борићемо се и гинути на нашој земљи’. И ми смо спремни на то“, изјавио је
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Касински за информативну агенцију Оружаних снага земље „Вајар“, чији је оснивач
Министарство одбране.

  

16:20 12.08.2022

  

Украјинске снаге гађале су хемијско постројење "Стирол" у Горловки (ДНР), на
територији предузећа избио је пожар.

  

У року од пет минута на Горловку је пало 27 пројектила калибра 152 милиметра.

  

16:02 12.08.2022

  

Након што је Естонија донела одлуку да од 18. августа забрани улазак у земљу за
држављане Русије са шенгенским визама, они који намеравају да напусте Естонију више
сати чекају на граничним прелазима.

  

Како пише портал „GoSwift“, чак и они који су резервисали место за прелазак граничног
пункта Нарва-Ивангород чекају и по 16 сати.

  

У редовима стоје и они који иду колима и они који иду пешице.

  

15:41 12.08.2022

  

Црна Гора прогласила једног руског дипломату за персону нон грата.

  

15:39 12.08.2022
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Сједињене Америчке Државе саопштиле су да ће пребацити у Европу у оквиру јачања
источног крила НАТО припаднике елитне 101. Ваздушно-десантне дивизије војске САД,
која је активно учествовала у борбама на територији Европе за време Другог светског
рата.

  

Према саопштењу, око 2.400 војника „Вриштећих орлова“, биће распоређено у Румунији,
Бугарској, Словенији и Мађарској, ради заштите „ваздушног блока НАТО“.

  

15:35 12.08.2022

  

Један дан граничара Федералне службе безбедности, који чувају државну границу у
подручјима који се граниче са регионима у којима се спроводи специјална операција у
Украјини, рачунаће се као два, наводи се у указу који је потписао руски председник
Владимир Путин.

  

Према објављеном указу, такво обрачунавање ће „ући у стаж за одређивање пензије по
повлашћеним условима“.

  

14:44 12.08.2022

  

Украјинска систематски гранатира нуклеарку Запорожје

  

Украјинска војска систематски гађа нуклеарну електрану Запорожје, а у нападима
користи ракете, гранате и дронове, саопштавају власти Запорошког региона.

  

Како се наводи, реч је о „прецизним гађањем“ територије нуклеарке.
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Истовремено, неименовани извор из регионалне администрације саопштио је Спутњику
да је групација противваздушне одбране око нуклеарке Запорожје појачана због сталног
гранатирања украјинских снага.

  

Подсетимо, претходно је Русија на седници Савета безбедности УН, која је била
посвећена ситуацији у Запорошкој нуклеарној електрани, рекла да напади Кијева на
објекте те нуклеарке гурају свет на ивицу нуклеарне катастрофе, у равни с оном која се
пре више од три деценије догодила у Чернобиљу.

  

14:33 12.08.2022

  

Украјинци „Химарсима“ гађали хидроелектрану у Кахову

  

Украјинска војска је америчким ракетама „Химарс“ гранатирала хидроелектрану у Кахову
у Херсонској области, али је ракетни напад одбијен, саопштио је Спутњику заменик
шефа администрације региона Кирил Стремоусов.

  

Он је додао да је неколико граната пало, али да нису нанеле велику штету.

  

11:25 12.08.2022

  

Руска војска контролише ситуацију у месту Пески

  

Руска војска у сарадњи са снагама Доњецке Народне Републике у потпуности
контролише ситуацију у селу Пески у Доњецкој Народној Републици и онемогућава
неонацистима да „промоле главу“, изјавио је чеченски лидер Рамзан Кадиров.

  

09:32 12.08.2022
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У јучерашњим борбама ликвидирано 50 украјинских војника

  

Народна милиција Луганске Народне Републике саопштила је да је током јучерашњих
борби украјинска војска изгубила 50 војника, два оклопна транспортна возила и две
артиљеријске батерије.

  

Такође се наводи и да је током јучерашњег дана очишћено преко шест хектара
територије од мина у региону Лисичанска и Боровска.

  

09:28 12.08.2022

  

Украјинске снаге гранатирале Курску област у Русији

  

Украјинске снаге гранатирале су место Свердликово у Курској области у Русији,
саопштио је губернатор тог региона Роман Старовојт.

  

Иако су гелери граната били пронађени у двориштима становника тог места, срећом
нико није страдао, саопштио је губернатор.

  

Место Свердликово налази се у близини границе са Украјином.

  

08:00 12.08.2022

  

Украјинске снаге напуштају положаје у Нагорну
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Украјинска војска напушта своје положаје у месту Нагорно и премешта се ка Соледару,
изјавио је официр Народне милиције Луганске Народне Републике Андреј Марочко.

  

Како је рекао, обавештајни подаци говоре да украјинске снаге формирају мале колоне
људи и технике и премештају се ка Соледару.

  

Нагорно се налази 20 километара од Соледара.

  

07:53 12.08.2022

  

Први теретни брод са житом кренуо ка Египту

  

Први теретни брод са украјинским житом „Разони“ је испловио из турске луке Мерсин и
упутио се ка Египту, саопшти је сајт „Марин трафик“ који прати кретање бродова.

  

Брод „Разони“ је испловио из луке у Одесу 1. августа са 26.000 тона кукуруза након
закључивања прехрамбеног споразума Русије, УН, Турске и Украјине у Истамбулу 22.
јула.

  

Брод је требало да уплови у северну либанску луку Триполи 7. августа, али је купац
одбио да прими робу јер испорука касни више од пет месеци.

  

07:50 12.08.2022

  

Разбијена позиција Украјинаца код Соледара
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Припадници Народне милиције Луганске Народне Републике (ЛНР) разбили су позиције
украјинских војника код Соледара у Доњецкој Народној Републици.

  

Уништене су маскиране позиције украјинских војника. Према речима обавештајаца из
ЛНР, непријатељске позиције су се налазиле у шуми око Соледара.

  

(Спутњик)
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