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Специјална војна операција Русије у Украјину ушла је у 129. дан. Током јучерашњег дана
највеће борбе су се водиле у подручју Славјанска, Бахмута, Харкова, као и Лисичанска. У
току је била и припрема за офанзиву на Северск, док је са стратешки важног Змијског
острва повучен гарнизон, али је остало под контролом руске флоте.

  

  

18:14 02.07.2022

  

Град Лисичанск је ослобођен. Град је под контролом удружених снага ЛНР и руске
војске, јавља извештач Спутњика са лица места.

  
  

Zastava pobede nad Lisičanskom https://t.co/MsnNf1QvP6 pic.twitter.com/A8fnJ2vbvN

  — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) July 2, 2022   
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Prvi kadrovi sa ulica Lisičanska koji je oslobodila ruska vojska pic.twitter.com/lpULIvAtUu

  — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) July 2, 2022    
  

GAME OVER...LISICHANSK TAKEN pic.twitter.com/kKL7VMgUol

  — AZ (@AZmilitary1) July 2, 2022    

Напуштајући град украјинске снаге су дигле у ваздух и уништиле низ зграда у којима је
смештена администрација града, укључујући седиште градоначелника.

  

17:17

  

Андреј Марочко: Украјинске снаге у Лисичанску су изгубиле борбену способност и
контролу

  

Представник милиције Луганске области, која је прогласила независност, Андреј
Марочко изјавио је да су украјинске снаге у Лисичанску, граду на истоку Украјине,
изгубиле борбену способност и контролу.

  

Марочко је за Риа новости рекао да у Лисичанску и даље постоје локални центри отпора
украјинских снага, али да су они безначајни.

  

Агенција наводи да са изузетком Лисичанска, на територији Луганске области готово да
нема припадника Оружаних снага Украјине.

  

Претходно је лидер руске републике Чеченије Рамзан Кадиров објавио да су руске снаге
и припадници локалне милиције ушли у центар Лисичанска, града на истоку Украјине око
кога су протеклих снага вођене жестоке борбе.

  

 2 / 7

https://t.co/lpULIvAtUu
https://twitter.com/rs_sputnik/status/1543291450036813825?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/kKL7VMgUol
https://twitter.com/AZmilitary1/status/1543274848490852355?ref_src=twsrc%5Etfw


129. дан рата у Украјини: Град Лисичанск је ослобођен и под контролом удружених снага ЛНР и руске војске. Руске снаге ослободиле Золотарјовка. САД упућују Украјини војну помоћ од 820 милиона долара
недеља, 03 јул 2022 00:30

15:56 02.07.2022

    

14:31 02.07.2022

     

14:35 02.07.2022

  

На друштвеним мрежама појавили су се први снимци руских војника у центру
Лисичанска.

    

14:31 02.07.2022

  

Чеченски лидер Рамзан Кадиров изјавио је да су руске снаге већ ушле у центар
Лисичанска.

  

„Лисичанск је наш, савезничке снаге су већ у центру града“, казао је Кадиров у снимку
који је објавио на Телеграму.

  

10:54 02.07.2022

  

Руска војска ослободила је место Золотарјовка, а до потпуног затварања круга око
Лисичанска остало је свега шест километара, преноси репортер Спутњика са лица
места.

  

Како наводи, до потпуног опкољавања Лисичанска руској групацији „О“ (на руском
„Отважные“, у преводу „Храбри“) преостало је да преузму контролу још над селом
Белогоровка.
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Иначе, скоро цела територија Луганске Народне Републике, изузев Лисичанска, је
ослобођена, а снаге Народне милиције ЛНР су још раније преузеле контролу над
лисичанском рафинеријом.

    

09:09 02.07.2022

  

Украјинске снаге су за протекла 24 сата 43 пута гранатирали територију Доњецке
Народне Републике, саопштио је Зајденички центар за контролу примирја.

  

Како је прецизирано, испаљено је укупно 327 пројектила услед чега су погинула два
цивила у Јасиновати, а рањено још 20. У гранатирању је оштећено 19 стамбених и
четири објеката цивилне инфраструктуре.

  

09:08 02.07.2022

  

Министарство одбране Руске Федерације објавило је снимак борбеног дејства тенкова
Т-80БВ и оклопних транспортера БТР-82А

    

08:17 02.07.2022

  

Руске специјалне јединице „Спецназ“ у Украјини користе нечујне минобацаче „гал“ уз
помоћ којих ликвидира украјинске групације за диверзије и извиђање, изјавио је за
Спутњик неименовани извор добро упознат са ситуацијом на терену.

  

У питању су минобацачи 2Б25 „гал“ који приликом испаљивања гранате издају веома
слаб звук, а минимализован је и димни траг, као и бљесак.

  

Управо те карактеристике, како је објаснио извор, омогућава руским специјалним
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снагама да изводе неочекиване и брзе нападе.

  

08:16 02.07.2022

  

Министарство одбране Русије објавило је снимак борбеног лета бомбардера Су-25
Ваздушно-космичких снага Русије током спцијалне војне операције

  

Посаде руске авијације извеле су ракетне ударе на војне објекте и опрему Оружаних
снага Украјине. Лансирања ракета вршена су у паровима са малих висина.

  

Како се наводи у саопштењу, уништени су камуфлирани, утврђени положаји пешадије и
оклопна возила Оружаних снага Украјине.

    

  

08:16 02.07.2022

  

Лидери западних земаља, који пружају подршку званичном Кијеву, боје се да би ускоро
могли да изгубе подршку грађана због презасићености информацијама о дешавањима у
тој земљи, као и због ситуације на унутрашњем плану, пише лист „Политико“.

  

Како наводи лист, грађани западних земаља би могли ускоро у потпуности да престану
да подржавају наставак борбених дејстава.

  

Издање као пример наводи и речи естонске премијерке Каје Калас која је рекла да се
широм Европе могу чути речи „замора од рата“. Иако се снажно заложила за наставак
пружања подршке Украјини, она је такође скренула пажњу и на остале ствари које иду
уз то, а то је висока инфлација, енергетска криза, али и вирус корона који је још увек
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присутан.

  

06:46 02.07.2022

  

Сједињене Америчке Државе саопштиле су да ће Украјини упутити нову војну помоћ
вредну 820 милиона долара.

  

Помоћ, како је саопштио Пентагон, укључује ракетне системе земља-ваздух и
противартиљеријске радаре како би украјинске снаге могле да одговоре на руске
нападе.

  

Пентагон је најавио и да ће Украјини послати 150.000 комада артиљеријске муниције
калибра 155 милиметра, преноси АП.

  

Ово је 14. пакет војног наоружања и опреме који Пентагон шаље Украјини од августа
2021. године. Укупно, САД су послале Украјини помоћ у наоружању и војној обуци у
вредности од 8,8 милијарди долара.

  

Кремљ одбацује оптужбе да је руска војска гађала зграде у околини Одесе.

  

Украјинска војска наставља да гранатира подручје Доњецка. Највеће борбе воде се око
Славјанска, Бахмута, Харкова и Лисичанска. У том граду остало је десетак хиљада
цивила.

  

Украјинске снаге очајнички се боре да задрже град, иако је у потпуном окружењу
проруских и чеченских трупа. Након заузимања Лисичанска, Руси припремају офанзиву
на Северск.
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Још двојица Британаца терете се да су се као плаћеници борили на страни Кијева на
истоку Украјине. Дилан Хили и Ендру Хил оптужени су за "најамничке активности" на
територији коју контролишу проруске снаге у Доњецкој области.

  

Суд те области, која је прогласила независност, осудио је 9. јуна на смрт двојицу
Британца и једног држављанина Марока – Ејденa Аслинa, Шонa Пинерa и Садунa
Брагимa. Они су се предали у Маријупољу средином априла.

  

И док се борбе настављају, у Кијеву је потписана Декларација о намерама Украјине да
уђе у Европску унију. У обраћању посланицима , председница Европске комисије Урсула
фон дер Лајен позвала је Украјину да убрза реформе у области борбе против корупције.

  

Наставља се и економски рат Русије и Запада. Док Брисел спрема нове санкције на
руско злато, Владимир Путин узвраћа ударац у енергетици.

  

Потписао је декрет о преузимању потпуне контроле над гасно-нафтним пројектом
"Сахалин 2" на далеком истоку Русије, што је, према оцени западних медија, потез који
може да избаци из игре компанију "Шел" и јапанске инвеститоре.

  

(Спутњик, РТС, агенције)
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