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 Руска војска је вероватно покушала поново да покрене велике офанзивне операције у
Украјини од почетка јануара ове године, са циљем заузимања делова Доњецка које
држи Украјина, објавила је у уторак британска одбрамбена обавештајна служба.

  

Међутим, и даље је мало вероватно да ће Русија моћи да створи снаге потребне да
значајно утичу на исход рата у следећих неколико недеља, додаје се у британском
билтену.

  

Украјински званичник Серхиј Хајдај објавио је у уторак да Русија шаље појачања у
источну Украјину уочи нове офанзиве, која би могла да започне следеће недеље дуж
фронта на ком се месецима воде немилосрдне битке.

  

Очајнички желећи да западна војна помоћ стигне, Украјина предвиђа да би Русија могла
да покрене велику офанзиву око 24. фебруара на годишњицу инвазије, коју Москва
назива „специјалном војном операцијом“.
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Украјина и сама планира пролећну офанзиву како би поново заузела изгубљену
територију, али чека испоруку обећаних западних пројектила већег домета и борбених
тенкова, а неки аналитичари кажу да је земља месецима удаљена од тога да буде
спремна.

  

„Видимо све више и више (руских) резерви које се распоређују у нашем смеру, видимо да
се довози више опреме…“, рекао је Хајдај, украјински гувернер покрајине Луганск под
руском окупацијом.

  

„Довозе муницију која се користи другачије него пре – то више није даноноћно
гранатирање. Полако почињу да штеде, спремају се за офанзиву пуног опсега.
Највероватније ће им требати десет дана да прикупе резерве. Након 15. фебруара
можемо очекивати ту офанзиву било када.“, рекао је Хајдај за украјинску телевизију.

  

Рат достиже кључну тачку. Како се приближава његова прва годишњица, Украјина више
не остварује успехе као у другој половини 2022. године, а Русија притиска са стотинама
хиљада мобилизованих резервних војника.

  

Председник Володимир Зеленски најавио је да ће кадровске промене на граници и
фронту оснажити војне напоре Украјине усред неизвесности око будућности његовог
министра одбране, баш у тренутку када Русија напредује на истоку први пут у шест
месеци.

  

У свом обраћању у понедељак увече, Зеленски је рекао да жели да комбинује војно и
управљачко искуство у локалној и централној власти, али није се директно позабавио
забуном око тога да ли ће његов министар обране Олексиј Резњиков бити смењен.

  

„У бројним регионима, посебно онима на граници или на првој линији, именоваћемо
челнике с војним искуством. Оне који могу да се покажу најделотворнијим у одбрани од
постојећих претњи“, рекао је.
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Резников је рекао за Украјинску правду током викенда да обавештајни подаци сугеришу
да ће нова руска офанзива вероватно доћи са истока или југа.

  

„Њихов сан је да прошире копнени коридор до Крима како би се наставило снабдевање.
Стога су, наравно, кључни ризици исток, југ, а након тога север“, рекао је.

  

Москва је анектирала Крим 2014.

  

Украјински одбрамбени аналитичар Олександр Коваленко рекао је да би нова руска
офанзива могла да дође из једног од четири смера – источна регија Луганск, регија
Доњецк, регија Запорожја, као и град и лука Маријупољ.

  

„Ствари су озбиљније у регији Доњецка, посебно око Бахмута и Авдивке. Руси ће да
појачају своје контингенте тамо, као и опрему и падобранске снаге“, рекао је Коваленко
за украјински радио НВ.

  

Месецима је главни руски циљ у источној Украјини био Бахмут, где су њени државни
медији објавили да је плаћеничка група Вагнер стекла упориште.

  

Украјина је у понедељак увече саопштила да су руске снаге тамо у последња 24 сата
увежбавале тенковску, минобацачку и артиљеријску ватру.
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