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 У току је 347. дан специјалне војне операције коју Русија изводи у Украјини. У току су
жестоке борбе за јужна предграђа Артјомовска (Бахмута). Настављају се борбе и за
Угљедар. Канада је већ послала један од четири тенка "леопард 2" у Украјину,
саопштила је министарка одбране земље Анита Ананд.

  

  

22:10 05.02.2023

  

Алексеј Резников напушта место министра одбране Украјине, уместо њега на чело војног
ресора ће доћи садашњи начелник војне обавештајне службе Кирил Буданов, изјавио је
лидер фракције пропредседничке партије „Слуга народа“ у Врховној ради Украјине
Давид Арахамија.

  

Арахамија је додао да ће Резников бити постављен за министра за стратешку индустрију
Украјине, уместо досадашњег Павела Рјабикина.
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„Алексеј Резников се у оквиру владе пребацује на место министра за стратешку
индустрију ради јачања војно-индустријске сарадње. Генерал-мајор Кирил Буданов ће
водити Министарство одбране, што је апсолутно логично за ратно време“, написао је
Арахамија на свом Телеграму.

  

Он је назвао „апсолутно логичним“ именовање Резникова за министра за стратешке
индустрије, министарства задуженог за војно-индустријска предузећа, с обзиром на
искуство одлазећег министра одбране у преговорима о испоруци наоружања Украјини.
Он је ове преговоре водио са министрима одбране земаља контакт-групе за војну
подршку Кијеву, која се прво састала у војној бази Рамштајн у Немачкој. Резников би
требало да подигне Министарство за стратешку индустрију, које би „требало да учини
више“, објаснио је Арахамија.

  

Он је додао и да ће за шефа Службе безбедности Украјине бити именован досадашњи
в.д. СБУ Василиј Маљук, а за министра унутрашњих послова – в.д. минситра унутрашњих
послова Игор Клименко.

  

У међувремену је портал „РБК Украјина“ јавио да ће украјински парламент на свом
следећем заседању гласати за оставку Резникова са места министра одбране.

  

21:44 05.02.2023

  

Председник Украјине Владимир Зеленски признао је да је ситуација у Донбасу веома
тешка.

  

„Веома је тешко у Доњецкој области, воде се жестоке борбе“, рекао је Зеленски у својом
обраћању на Телеграму.

  
Loading...   Twitter embed code generator   
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20:58 05.02.2023

  

У условима невиђеног притиска Запада, Ирак заузима избалансиран и уравнотежен став
по питању специјалне војне операције коју Русија спроводи у Украјини, саопштило је
руско Министарство спољних послова на почетку посете министра спољних послова
Русије Сергеја Лаврова Багдаду.

  

„У условима невиђеног притиска западних земаља, ирачка страна заузима уравнотежен
и избалансиран став по питању специјалне војне операције коју спроводе Оружане снаге
Руске Федерације у Украјини. Одбијање Багдада да се придружи незаконитим
антируским санкцијама потврђује да наше билатералне везе које су проверене временом
нису подложне колебањима у светлу променљиве геополитичке ситуације“, наводи се у
саопштењу руског Министарства.

  

20:29 05.02.2023

  

Зеленски увео санкције за још 200 руских компанија

  

Председник Украјине Владимир Зеленски потписао је указ којим се уводе санкције
против 200 компанија и предузећа руске атомске индустрије, укључујући „Росатом“, као и
његове филијале.

  

„Ступила је на снагу одлука Савета за националну безбедност и одбрану о санкцијама
против руске атомске индустрије. И ово није последња одлука у вези са овом ове њихове
индустрије“, рекао је Зеленски у видео обраћању објављеном на његовом Телеграму.

  

На списку су предузећа комплекса нуклеарног оружја „Росатома“, међу којима су оба
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савезна нуклеарна центра – у Сарову (Нижњегородска област) и Снежинску
(Чељабинска област), Производно удружење „Мајак“ (Озерск, Чељабинска област),
комбинат „Електрохимприбор“ (Лесној, Свердловска област), Фабрика за израду
инструмената (Трјохгорни, Чељабинска област) и други.

  

Санкције су уведене и холдингу „Атоменергопром“, који обједињује сву цивилну имовину
руске нуклеарне индустрије, оператер свих нуклеарних електрана у Русији, концерн
„Росенергоатом“, Рударско-хемијски комбинат (Железногорск, Краснојарски крај),
Уралски електрохемијски комбинат (Новоуралск, Свердловска област), Сибирски
хемијски комбинат (Северск, Томска област), Електрохемијска фабрика (Зеленогорск,
Краснојарски крај), Ангарски хемијски комбинат за електролизу (Ангарск, Иркутска
област).

  

18:57 05.02.2023

  

Папа отворен за сусрете са Путином и Зеленским

  

Папа Фрања је изјавио да је отворен за састанке са руским председником Владимиром
Путином и украјинским лидером Владимиром Зеленским ради решавања сукоба у
Украјини.

  

„Отворен сам за сусрете са оба председника – Украјине и Русије. Нисам ишао у Кијев, јер
у том тренутку није било могуће ићи“, рекао је он новинарима у авиону након повратка са
путовања у Конго и Јужни Судан.

  

Папа је подсетио да је „другог дана“ након почетка руске специјалне операције у
Украјини прошетао до руске амбасаде при Светој столици, где се састао са руским
амбасадором Александром Авдејевом.

  

„Хтео сам да идем у Москву да разговарам са Путином и чинило се да је тамо постојала
мала могућност, а онда је министар (спољних послова Русије Сергеј) Лавров рекао:
Видећемо, касније“, рекао је папа Фрања, преноси лист „Коријере дела сера“.
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Крајем јануара, шеф ватиканског одељења за спољне послове, надбискуп Пол Ричард
Галагер, изјавио је да у садашњим условима папа Фрања неће ићи у Украјину, где су га
више пута позивали и Владимир Зеленски и други представници кијевских власти.

  

17:48 05.02.2023

  

Министар одбране Украјине Алексеј Резников потврдио је информације да је Израел
обећао да ће Кијеву испоручити технологију за упозоравање на ракете и дронове.

  

„Истина је. Они (Израел) су нам ово (технологију за упозоравање) обећали“, рекао је
Резников, преноси агенција Укринформ.

  

Резников, међутим, није могао да одговори на питање када ће Кијев добити ову
технологију.

  

Раније амбасадор Украјине у Израелу Евгеније Корнијчук изјавио да постоји договор са
израелском страну да се Кијеву преда ова технологија за упозоравање.

  

17:12 05.02.2023

  

Обука украјинских тенкиста на „леопардима“ почеће у понедељак ван Украјине,
саопштио је украјински министар одбране Алексеј Резников.

  

„Добро разумемо колико, када и која држава ће нам дати (тенкове)... Од сутра, од
понедељка, већ почиње обука тенковских посада ван Украјине на ‘леопарду’“, рекао је
Резников, преноси портал „РБК-Украјина“.
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16:26 05.02.2023

  

ЕУ прети Грузији: Увешћемо вам санкције ако успоставите авионски саобраћај са
Русијом

  

Портпарол Европске уније Петер Стано је упозорио Грузију да ће бити суочена са
последицама у случају да обнови директне летове са Русијом, пише портал „Нетгазети“.

  

„Ми знамо о недавним дискусијама о могућој обнови авионског саобраћаја између Русије
и Грузије. Европска унија позива Грузију да се прикључи санкцијама које је увела ЕУ и
друге земље против Русије у ваздушном саобраћају и да буде опрезна у погледу било
каквих могућих покушаја заобилажења санкција“, наводи се у саопштењу.

  

Стано је додао да Брисел може да предузме додатне кораке у односу према државама
које помажу у заобилажењу европских санкција против Русије.

  

15:41 05.02.2023

  

Министар одбране Украјине: Ако Зеленски одлучи поднећу оставку

  

Министар одбране Украјине Алексеј Резников је изјавио да је спреман да поднесе
оставку, ако председник Украјине Владимир Зеленски донесе такву одлуку.

  

„Ниједан функционер не може бити вечно на позицији. Ниједан. Морамо бити спремни да
ће се та фаза завршити. Одлуку да ли ћу бити министар одбране или не, доноси једна
особа, а то је врховни командант, председник Украјине Владимир Зеленски на основу
Устава. Он даје налоге за именовање, а Врховна рада именује. У складу са тим ја ћу
само на основу налога председника Украјине доносити одређене одлуке“, наводи
телевизија „Прјамој“ речи министра одбране Украјине.
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13:18 05.02.2023

  

Брифинг Министарства одбране Русије:

  

- У подручју Купјанска руска артиљерија је ликвидирала 35 милитаната,док је код
Красног Лимана тај број је прешао 120 украјинских војника;

  

- У офанзиви код Доњецка руске јединице су заузеле повољније положаје, ликвидирано
је преко 115 непријатељских војника, док су уништена борбена возила и хаубице Д-20 и
Д-30;

  

- У подручју Угљедара уништено је складиште артиљеријске муниције Оружаних снага
Украјине;

  

-  Хаубица Д-30 и самоходна хаубица „Акација“уништене су у правцу Херсона.

  

11:33 05.02.2023

  

Експлозије у Очакову, Николајевска област, као и у Херсону који се налазе под
контролом Кијева, јављају украјински медији.

  

11:11 05.02.2023

  

Министра одбране Украјине Алексеја Резникова, о чијој су скорој оставци уследиле
гласине након великих корупционашких скандала у његовом ресору, могао би да замени
садашњи начелник Главне обавештајне управе (ГУР) Кирил Буданов, изјавио је посланик
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Врховне раде Јарослав Железњак.

  

Према његовим речима, Резников би могао да преузме Министарство за стратешку
индустрију Украјине.

  

"Остаје само да се нађе одговор шта ово министарство уопште ради и зашто је
потребно“, додао је Железњак.

  

09:16 05.02.2023

  

Евгеније Пригожин, оснивач групе "Вагнер" потврдио је да се у северном делу
Артјомовска (украјински назив – Бахмут) воде борбе буквално „за сваку улицу“.

  

„Оружане снаге Украјине се никуда не повлаче. Боре се до последњег. У северним
квартовима Артјомовска воде се жестоке борбе за сваку улицу, сваку кућу, свако
степениште“, наводи речи прес-служба Пригожина на Телеграм каналу.

  
Loading... Twitter embed code generator .twit2{height:221px;width:211px;} #fav
img{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #twit
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08:30 05.02.2023

  

Председник Северне Осетије Сергеј Мењајло написао је на Телеграму да је био мета
напада у Запорошкој области.

  

„Нико није повређен“, рекао је он.
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Мењајло је ово назвао "обичним инцидентом у ратној зони".

  

„И даље остајем овде (Запорошкој области)“, додао је Мењајло.

  

Он је потврдио да је дошао у Запорошку област да обиђе положаје на којима се налазе
добровољци из Северне Осетије и да разговара са њима.

  

08:25 05.02.2023

  

Немачки канцелар Олаф Шолц саопштио је да се договорио са Владимиром Зеленским
да се западно оружје, пребачено Украјини, неће користити на територији Русије.

  

"Постоји консензус о томе", рекао је он у интервјуу за Билд.

  

07:45 05.02.2023

  

Експлозија у центру Харкова, јављају украјински медији.

  

07:16 05.02.2023

  

Борци групе "Вагнер" саопштили су Спутњику да су у току тешке борбе за јужне четврти
Артјомовска. За два дана офанзиве на непријатељске положаје, Вагнерови снајперисти
су уништили групу грузијских плаћеника.

  

Од јануара плаћеници нису били присутни у овим подручјима, а сада Кијев баца све више
нових јединица, надокнађујући губитке за рачун мобилисаних.
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07:13 05.02.2023

  

Први од четири тенка "леопард 2" која је Канада обећала Кијеву, послат је из Канаде у
Украјину, саопштила је министарка националне одбране ове северноамеричке земље
Анита Ананд.

  

"Борбени тенкови долазе у помоћ Украјини. Први канадски Леопард 2 је на путу",
написала је она на Твитеру.

  

Анандова је појаснила да је авион канадског ваздухопловства са опремом полетео из
Халифакса (Нова Шкотска).

  

Раније је саопштено да канадска војска има 112 тенкова "леопард", од којих ће 4 бити
пребачени у Кијев.

  

(Спутњик)
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