
386. дан рата у Украјини: Настављају се борбе у Бахмуту. „Политико“: САД очекују да офанзива Кијева почне у мају. Владимир Рогов Украјинска војска активирала дејства на делу фронта у Запорошкој области
петак, 17 март 2023 03:07

Специјална операција руске војске у Украјини, 386. дан. Настављају се борбе у
Артјомовску. Према наводима медија, преко 100.000 украјинских војника погинуло је до
сада у сукобима, а велики број њих управо у том граду.

  

  

21:12 16.03.2023

  

Бела кућа: Примирје у Украјини би значило да Русија крши Повељу УН

  

Примирје у Украјини би значило да Русији остају територије које је она освојила, што ће
представљати кршење Повеље УН, изјавио је саветник за националну безбедност Беле
куће Џон Кирби. Тако је он коментарисао план који је Кина предложила о мирном
решавању конфликта.
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„По нашој процени примирје би сада значило да је Русија још једном прекршила Повељу
УН“, рекао је Кирби.

  

Представник Беле куће је додао да би прекид ватре значио признање нових руских
територија. Осим тога, по његовим речима, Москва би користила примирје за
прегруписање, учвршћивање позиција и даљих офанзива. Кирби је истакао да
Вашингтон не сматра да ће то довести до праведног и дуготрајног мира који би требало
да обезбеди украјинске интересе.

  

18:35 16.03.2023

  

Снаге ПВО обориле су дрон на западу Крима, рекао је лидер региона Сергеј Аксјонов.

  

18:04 16.03.2023

  

Одлука Пољске да пребаци борбене авионе МиГ-29 у Украјину не мења америчке
планове о могућности испоруке Ф-16, рекао је Џон Кирби, координатор за стратешке
комуникације Беле куће.

  

"Ово не мења наше планове за Ф-16. О томе се тренутно не размишља", рекао је он
новинарима, коментаришући одлуку Пољске да испоручи ловце МиГ-29 Украјини.

  

17:22 16.03.2023

    

13:28 16.03.2023

  

Пољска ће у најскорије време предати Украјини прва четири ловца МиГ-29, изјавио је
председник Пољске Анджеј Дуда након састанка са чешким колегом Петром
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Павелом.„Можемо са сигурношћу да кажемо да ћемо Украјини послати ‘мигове’. Имамо
их тренутно десет у резерви“, рекао је Дуда.

  

12:35 16.03.2023

  

Најважније са брифинга руског Министарства одбране:

  

- На делу фронта ка Купјанску ликвидирано је 50 украјинских војника и уништен
артиљеријски систем М777 америчке производње.

  

- На подручју Красног Лимана руске снаге су ликвидирале 100 украјинских војника

  

- Код Доњецка је у последња 24 сата ликвидирано 275 украјинских војника, уништена
два тенка, самоходна хаубица М109 „паладин“ и друга војна техника

  

- У правцу ка Херсону у последња 24 сата убијено је 35 војника, уништен је тенк, два
система „град“, хаубица Д-30

  

- На потезу ка јужном Доњецку и Запорошкој области украјинске снаге претрпеле су
тешке губитке – 60 војника, а уништен је и систем М777 америчке производње

  

- На територији ЛНР оборен је украјински МиГ-29

  

12:02 16.03.2023

  

Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да је у сталном контакту са руским
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председником Владимиром Путином и украјинским председником Владимиром
Зеленским и да намерава да настави да улаже напоре како би се организовали
преговори између њих.

  

12:01 16.03.2023

  

Грађани Херсона, који је под контролом Кијева, не одлучују се за евакуацију у украјинске
градове Одесу и Николајев, него чекају повратак Русије, изјавио је в.д. губернатора
Херсонске области Владимир Салдо.

  

Он је додао да украјинске снаге саме гађају Херсон из суседне Чернобајевке.

  

10:20 16.03.2023

  

Иако Украјина стално пребацује резервне снаге у Маринку, предграђе Доњецка, руске
снаге непрекидно напредују, рекао је за ТВ „Русија 24“ лидер ДНР Денис Пушилин.

  

Противник, како је рекао, чини све да добије на времену и спречи ослобађање
Маринке,тамо се већ месец и по дана воде жестоке борбе али руске снаге непрекидно
напредују.

  

08:56 16.03.2023

  

Ситуација у Артјомовску је и даље веома сложена, Кијев не намерава да повуче снаге,
рекао је лидер ДНР Денис Пушилин.

  

Он је додао да противник нагомилава снаге у оближњем месту Часовиј Јар.
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Руске снаге, додао је он, кренуле су у офанзиву на Авдејевку.

  

08:35 16.03.2023

  

Узбуна за ваздушну опасност објављена је на целој територији Украјине, следи из онлајн
мапе украјинског Министарства за дигиталне трансформације.

  

07:55 16.03.2023

  

Украјинске снаге минирају део фронта око Купјанска минама америчке, немачке и
француске производње, рекао је за Спутњик потпуковник ЛНР у оставци Андреј
Марочко.

  

07:52 16.03.2023

  

Сједињене Државе очекују да офанзива Кијева почне у мају, пише „Политико“.

  

Према речима неименованих америчких званичника, пакети помоћи који су одобрени
Украјини пре четири или пет месеци имају за циљ да обезбеде Украјини оно што им је
потребно за контраофранзиву.

  

Лист наводи да се Кијев још није одлучио за стратегију али да постоје две опције:
пробити се на југ преко Херсона на Крим или ићи на исток са положаја на северу а
одатле на југ како би се блокирао руски мост.

  

Прва опција није реалистична, наводи се у чланку, јер је Русија учврстила одбрану на
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источној обали Дњепра а Кијев нема снаге за десант. Другу опцију амерички званичници
сматрају вероватнијом.

  

07:45 16.03.2023

  

У област око Артјомовска украјинским снагама је допремљена велика партија
противтенковских ракетних комплекса NLAW, рекао је потпуковник ЛНР у оставци
Андреј Марочко.

  

"У циљу јачања позиција украјинским снагама су почели да испоручују NLAW. Испоруке
иду без обуке, али са инструкцијама за примену на енглеском језику. На неке од тачака
стигли су инструктори који су прошли обуку у Великој Британији", рекао је Марочко
позивајући се на сопствене изворе.

  

07:38 16.03.2023

  

Преко 100.000 украјинских војника погинуло је током сукоба у Украјини, пише портал
„Политико“ позивајући се на америчке званичнике.

  

Велики део губитака у људству је у Артјомовску.

  

07:37 16.03.2023

  

Украјинска војска активирала је дејства на делу фронта у Запорошкој области, рекао је
члан главног савета администрације региона Владимир Рогов.

  

„За сада не видимо никакву логику у њиховим активностима. Сви покушају да прикупе
обавештајне податке и открију нашу линију одбране се спречавају уз велике губитке
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противника у људству и и војној техници“, рекао је Рогов.

  

(Спутњик)
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