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Специјална операција руске војске у Украјини, 387. дан. Настављају се борбе на свим
деловима фронта, а украјинске снаге трпе велике губитке у људству и техници. Снаге
ПВО обориле су дрон изнад Крима. Пољска се спрема да у најскорије време преда
Кијеву четири ловца МиГ-29.

  

  

21:38 17.03.2023

  

Ваздушна опасност у Кијеву, напад дроновима

  

Ваздушна опасност проглашена је у Кијеву, као и у неколико региона на северу и истоку
Украјине, саопштило је украјинско Министарство за дигиталну трансформацију.
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Како се прецизира, реч је о Черниговској, Полтавској, Харковској и Дњепропетровској
области.

  

Локални медији јављају и да се напади спроводе, између осталог, и дроновима.

  

19:46 17.03.2023

  

Руска војска контролише 70 одсто територије Артјомовска

  

Руске јединице преузеле су контролу над 70 одсто територије Артјомовска, саопштио је
саветник вршиоца дужности шефа Доњецке Народне Републике Јан Гагин.

  

Такође је рекао и да су украјински војници покушали да организују контраофанзиву и да
уђу у град са стране Часова Јара, међутим, руска војска је успела да осујети те планове.

  

„У том потезу се нагомилала велика групација војске, чак и у самом Артјомовску
тренутно се налази око 10.000 украјинских војника“, додао је он.

  

15:54 17.03.2023

  

Америка неће слати ловце Украјини

  

Америка није променила став по питању слања ловаца Ф-16 Украјини, они неће бити
испоручени, изјавио је координатор за стратешке комуникације Савета за националну
одбрану при Белој кући Џон Кирби.
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Он је тим речима прокоментарисао одлуку Словачке по питању слања ловаца Украјини и
да ли ће она утицати на став Вашингтона.

  

„То је било суверена одлука Словачке која не утиче на наше одлучивање ни по ком
питању“, рекао је Кирби.

  

Подсетимо, Словачка је одобрила слање ловаца МиГ-29 Украјини. Наиме, Словачка има
на располагању 11 тих ловаца који више нису у употреби, а према плану, један би
требало да остане сачуван у музеју, тако да Украјини би могло да се испоручи
преосталих 11.

  

13:49 17.03.2023

  

Руске снаге спречиле су покушаје неколико украјинских водова да напусте Артјомовск.
Како је рекао лидер ДНР Денис Пушилин, руске јединице напредују ка центру града,
истискујући противника ка северном и јужном правцу.

  

13:49 17.03.2023

  

Руске јединице успеле су да се утврде у комбинату АЗОМ у Артјомовску, у току је
продирање по дубини индустријске зоне, изјавио је вршилац дужности лидера ДНР
Денис Пушилин.

  

12:13 17.03.2023

  

Најважније са брифинга руског Министарства одбране:

  

- На делу фронта око Доњецка ликвидрано је 135 украјинских војника, три оклопна
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возила, систем „град“, хаубица Д-30, складиште муниције 53. механизоване бригаде.

  

- У правцу ка јужном Доњецку и Запорожју снаге Кијева су у последња 24 сата изгубиле
65 војника, два оклопна возила и другу технику.

  

- На херсонском делу фронта ликвидирано је 25 украјинских војника, 10 возила, два
оклопна, системи „град“ и „акација“.

  

- Код насеља Мирно у Харковској области откривен је положај и уништен украјински
радар 36Д6.

  

- Ка Купјанску украјинске снаге су после руских удара изгубиле 40 војника.

  

- На делу фронта код Красног Лимана у последња 24 сата ликвидирано је преко 70
руских војника, једно возило пешадије и хаубица Д-30.

  

- Руска ПВО је истовремено уништила 14 дронова, пет пројектила „химарс“ и ракету
система „Точка-У“.

  

11:55 17.03.2023

  

Вршилац дужности губернатора Херсонске области Владимир Саљдо изјавио је да је
украјинска диверзантско-извиђачка група, која је уништена на Каховској брани, извела
највећи покушај преласка преко Дњепра.

  

Поред тога, Саљдо је истакао да руски обавештајци редовно продиру на десну обалу
Херсонске области, који је под контролом украјинске војске и наносе штету непријатељу.
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10:36 17.03.2023

  

Словачка Влада одобрила је предају ловачких авиона МиГ-29 Украјини, саопштио је
вршилац дужности премијера Едуард Хегер.

  

Поред тога, у цитираној изјави премијера у братиславском издању „Правда“ наводи се да
ће Кијеву бити предати и ПВО системи „Kup“.

  

10:09 17.03.2023

    

09:15 17.03.2023

  

Украјинске снаге и данас гранатирају Доњецк.

  

09:12 17.03.2023

  

Европска унија спремна је на самоубиство због САД и служи њиховим интересима, рекао
је у интервјуу за Спутњик лидер француске партије „Патриоте“ Флоријан Филипо.

  

„Наша политика није усмерена на добро народа. ЕУ је спремна чак на самоубиство због
САД“, рекао је Филипо коментаришући катастрофалне последице антируских санкција
по Европу.

  

Он је истакао да због тих санкција страда обичан народ.
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„Они издају свој народ. Нема никаквог рационалног објашњења, то што се дешава је
право безумље“, каже Филипо.

  

Према његовом мишљењу, Француска би могла да буде мост између англо-америчког
света и света БРИКС, али уместо тога изабрала је да буде америчка колонија.

  

08:46 17.03.2023

  

Украјина планира да почне производњу нуклеарног горива које ће заменити руско,
саопштило је Министарство енергетике те земље на друштвеним мрежама.

  

„Према плану, ‘Енергоатом’ планира да у року од три године покрене сопствену линију
производње нуклеарног горива“, прецизирало је Министарство.

  

Према саопштењу, Украјина је већ почела производњу компоненти за блокове серије
ВВЕР-1000, а касније је у плану и производња горива и за блокове ВВЕР-440.

  

Пројекат треба да реализују „Енергоатом“ у оквиру сарадње са америчком компанијом
„Вестингхаус“.

  

Украјина је, са престанком коришћења руског нуклеарног горива, прешла на нуклеарно
гориво америчког произвођача „Вестингхаус“.

  

07:27 17.03.2023

  

Украјинске снаге све активније примењују оружје западне производње на делу фронта
код Купјанска, рекао је за Спутњик потпуковник ЛНР Андреј Марочко.
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Према његовим речима, одреди користе бешумне минобацаче. Гранате лете без звука
због чега нема могућности за правовремени одговор.

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

У питању је пољски минобацач LMP– 2017, а користе га групе од 30 војника.

  

Марочко је раније рекао да је у област код Артјомовска стигла велика партија западних
противтенковских ракетних комплекса NLAW.

  

(Спутњик)

  

 7 / 7

https://twitter.com/AZgeopolitics/status/1636780825000787970
https://twitembed.com/

