
Министарство одбране Русије: Азовстаљ и Маријупољ потпуно су ослобођени од екстремиста. Шојгу: Данас се предао још 531 припадник украјинских оружаних снага, што је укупно 2.439 војника. Предала се и сва тројица команданата „Азова“?!
петак, 20 мај 2022 21:37

Руски министар одбране Сергеј Шојгу обавестио је руског председника Владимира
Путина да је завршена операција потпуног ослобађања „Азовстаља“ и Маријупоља од
украјинских екстремиста и војника.

  

  

„Подземни објекти челичане у којима су се скривали екстремисти, налазе се под пуном
контролом Оружаних снага Русије“, саопштило је Министарство одбране Русије.

  

Како се наводи, укупно се предало 2.439 екстремиста и украјинских војника који су били
под блокадом у „Азовстаљу“.

  

Према наводима, предала се и последња група екстремиста „Азова“, тачније њих 531.
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Маргарита Симоњан: Из „Азовстаља“ су сви изашли

  

Главна уредница МИА „Русија севодња“ и РТ Маргарита Симоњан објавила је на
Телеграм налогу да су из челичане „Азовстаљ“ у Маријупољу, где су били блокирани
украјински екстремисти, сви изашли.

  

„Ако неко није разумео, из Азовстаља су СВИ изашли. Господе, хвала ти. За оне који
нису разумели због чега је шеф отказао јуриш“, написала је она.

  

Министарство одбране Русије потврдило информацију о потпуном ослобађању
„Азовстаља“ и Маријупоља

  

Информацију о потпуно ослобађању „Азовстаља“ и Маријупоља потврдило је и руско
Министарство одбране.

  

Руски министар одбране Сергеј Шојгу известио је председника Владимира Путина да су
се и последњи остаци украјинског гарнизона у Азовстаљу предали

  

Данас се предао 531 припадник украјинских оружаних снага који су се налазили у
фабрици Азовстаљ у Маријупољу. Укупно, од 16. маја када је нацистичка јединица Азов
капитулирала, предало се 2.439 украјинских војника.

    

Подземни објекти Азовстаља у којима су се крили екстремисти прешли су под пуну
контролу руских оружаних снага, саопштило је Министарство одбране Русије.

  

Шојгу је известио Путина о завршетку операције и о потпуном ослобођењу Азовстаља и
града Маријупоља од украјинских нациста.
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HERE IS VOLYNA!!!
  The commander of the unit of the 36th brigade of the Marine Infantry of the Armed Forces of
Ukraine Sergey Volynsky "Volyna" left the territory of Azovstal and went out to surrender✅
  SHOW THIS TO ANYONE,WEST MEDIA WILL NOT SHOW THIS!!! pic.twitter.com/2F7Bw8
BO5i

  — AZ OSINT (@AZmilitary1) May 20, 2022   
  

‼️Azov commander Denis Prokopenko left Azovstal and surrendered,Kalinadeputy "Azov"
commander,and Volyn‼️-Channel One correspondent Irina Kuksenkova reports.
  We wait for photo or video evidence to provide to you... pic.twitter.com/BdyObN3GBn

  — AZ OSINT (@AZmilitary1) May 20, 2022   
  

LATEST VIDEO OF THE "EVACUATION" TODAY
  ALSO TATTOO CHECKS ARE APPLIED
  
  THERE ARE TATTOES THAT THE WEST WILL NOT SHOW THEM TO YOU
  
  MAKE SURE TO SHOW THIS VIDEO TO ANYONE THAT WANTS TO SEE THE
"EVACUATION" TODAY AND TO SEE SOME NAZI TATTOOES pic.twitter.com/kMFSS0NT5z

  — AZ OSINT (@AZmilitary1) May 20, 2022    

Командант Азова одведен у заробљеништво у посебном оклопном возилу

  

Министарство одбране Русије је саопштило да је такозвани „командант“ нациста „Азова“
Денис Прокопенко звани „Редис“ због огорчености становника Маријупоља и опасности
од одмазде грађана због бројних злочина које су починили Азовци, изведен са
територије фабрике Азовстаљ у специјалном оклопном возилу.

  

(Спутњик, Агенције)
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