
175. дан рата у Украјини: Посланик Државне думе Михаил Шеремет- Украјински борбени потенцијал уништен, руска војска сада се суочава са снагама колективног Запада
среда, 17 август 2022 21:00

У току је 175. дан специјалне војне операције коју Русија изводи у Украјини.
Настављају се жестоке борбе дуж целог фронта, дугог 1.500 километара. Руска
војска тренутно покушава да приђе Авдејевки са запада и севера. У међувремену, у
Лавов је допутовао генерални секретар УН Антонио Гутереш.

  

              

22:28 17.08.2022

      

САД и европске државе затражиле су седницу СБ УН о Украјини за 24. август, саопштио
је неименовани извор за Спутњик.

    

22:05 17.08.2022
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Украјинске снаге опет гранатирају Енергодар, град у којем се налази Запорошка
нуклеарна централа, саопштиле су власти града.

    

22:02 17.08.2022

  

Руски вишецевни ракетни систем „Град“ у Харковској области уништио је француско
артиљеријско оруђе „Цезар“

  

20:55 17.08.2022
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  19:43 17.08.2022  Министарство културе Украјине подржало је идеју да се у Одеси демонтира споменикКатарини Великој, руској царици која је основала тај град  

 3 / 7



175. дан рата у Украјини: Посланик Државне думе Михаил Шеремет- Украјински борбени потенцијал уништен, руска војска сада се суочава са снагама колективног Запада
среда, 17 август 2022 21:00

 4 / 7



175. дан рата у Украјини: Посланик Државне думе Михаил Шеремет- Украјински борбени потенцијал уништен, руска војска сада се суочава са снагама колективног Запада
среда, 17 август 2022 21:00

  19:35 17.08.2022      Најмање шест украјинских ракета долетело је у подручје Запорошке нуклеарнецентрале, сама централа није оштећена, саопштиле су власти региона.    17:38 17.08.2022  Украјинска војска опет интензивно гранатира Енергодар у којем се налази Запорошкануклеарна централа, саопштиле су градске власти  17:33 17.08.2022  

  16:25 17.08.2022      Како јављају ратни репортери из Донбаса, уличне борбе у Соледару се настављају,украјинска војска наставља да се повлачи.    15:52 17.08.2022      Генерални секретар УН Антонио Гутереш допутовао је у Лавов, где ће иматисастанак са Владимиром Зеленским и Реџепом Тајипом Ердоганом, саопштили суСпутњику у његовом кабинету.    15:29 17.08.2022  
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  12:11 17.08.2022  Руска војска: У Соледару трећина мобилисаних Украјинаца напустила положаје  
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  10:35 17.08.2022      У протекла 24 часа украјинске снаге испалиле су 389 граната и ракета из вишецевнихракетних система „Град“, топова калибра 155, 152 и 122 мм, као и минобацача калибра120 мм, саопштио је портпарол Народне милиције Доњецке Народне Републике ЕдуардБасурин.  Гађана су подручја 10 насеља ДНР. У гранатирању су погинула два цивила, 12 јерањено. Оштећено је 30 стамбених објеката и пет објеката цивилне инфраструктуре.  Заједничким дејствима снага Доњецке Народне Републике и Оружаних снага Русијеуништен је један украјински тенк, две хаубице Д-30, један минобацач калибра 120 мм иубијњно више од 20 припадника украјинских снага.    09:32 17.08.2022  Украјинске снаге гађале су Первомајск системима „Химарс“, које су добиле од САД.  Једна особа је погинула, а три су рањене, међу њима и трогодишње дете, саопштили су уЛНР.    07:33 17.08.2022  Посланик Државне думе: Украјински борбени потенцијал уништен  Борбени потенцијал украјинске војске је уништен, сада се руска војска суочава саснагама колективног Запада које су распоредиле своје упориште у Украјини, изјавио јепосланик Државне думе са Крима Михаил Шеремет.  Он је истакао да је Русија забележила „велики број плаћеника у редовима украјинскевојске, укључујући и из Британије и Пољске, а да не говоримо о сталним и великимиспорукама оружја“, рекао је Шеремет за Спутњик.  Према његовим речима, западне земље, на челу са Сједињеним Америчким Државама,желе да очувају униполарни свет у којем могу да диктирају и намећу своје услове.  07:18 17.08.2022  Запорошка област: УН да осуди нападе на нуклеарку  Уједињене нације игноришу гранатирање Запорошке нуклеарне електране, уместо даосуде поступке украјинских неонациста, изјавио је члан главног савета регионалнеадминистрације Владимир Рогов.  „Руководство УН фактички не реагује на наше апеле и позиве, не осуђујући гранатирањануклеарне електране од стране украјинских неонациста. Ако наставе да игноришучињенице гранатирања нуклеарне електране од стране украјинских снага и непокушавају да их некако уразуме, онда је време да се таква структура преименује у‘Организацију одређених нација’, пошто су данас УН постале платформа запромовисање геополитичких интереса искључиво Англосаксонаца. Баш као код Орвелагде су сви једнаки, али неки су једнакији“, рекао је Рогов за Спутњик.  Према његовим речима, руководство УН не чује и не види остатак света, узимајући уобзир само став западних земаља.  „Све то покреће питања и доводи у сумњу непристрасност руководства ове структуре.Стиче се утисак да их историја Лиге народа ничему није научила“, нагласио је Рогов.  (Спутњик)  
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