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У Николајеву се спроводе претреси од „врата до врата“ како би се пронашли проруски
„сарадници“ и „сепаратисти“, рекао је локални званичник

  

  

Град Николајев на југу Украјине прибегао је драстичним мерама овог викенда како би
разоткрио оно што локалне власти називају „сарадницима“ и „сепаратистима“ - људима
који гаје проруска осећања или на било који начин помажу московским снагама.

  

Начелник локалне војне администрације Виталиј Ким је ставио цео град - дом за скоро
пола милиона људи пре почетка руске војне операције, у дводневну блокаду. Он је
најавио „продужени полицијски час“, који је ступио на снагу у петак увече и очекује се да
ће трајати до понедељка.

  

За то време, становницима Николајева је забрањено да излазе напоље или посећују
било која јавна места без посебних дозвола. У хитним случајевима обезбеђена је
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полицијска пратња, јавила је украјинска новинска агенција УНИАН.

  

Органи за спровођење закона ће искористити ово време за потрагу за „сарадницима“ и
„сепаратистима“, рекла је Ана Замазејева, председник регионалног савета Николајева.
Операција је већ у пуном јеку, а полиција ће, према речима званичника, саопштити
резултате најкасније у понедељак.

  

„Сви становници Николајева сада пролазе провере“, рекла је она. Онима који су
планирали да напусте град и унапред су купили карте за воз или аутобус, било је
дозвољено да изађу, рекла је она и додала да су при изласку проверени на
безбедносним пунктовима.

  

Према речима Замазејеве, полиција врши претресе од врата до врата у становима и
кућама широм града. „Траже све, проверавају личне карте, мобилне телефоне, све“,
рекла је она.

  

Она је навела да би "сарадници" били много безбеднији иза решетака јер би мештани
могли да их "линчују" ако полиција једноставно открије њихов идентитет.

  

„Боље је да остану у затвору док не победимо“, додала је она.

  

Раније је Ким понудио 100 долара свакоме ко пружи информације о „спотерима“, људима
за које украјински званичници верују да испоручују координате циља руској артиљерији
и авијацији. Раније су локалне власти саопштиле да су ухапсиле најмање четири особе.

  

Руске снаге су у уторак известиле да су напале привремену базу размештаја украјинске
"Легије странаца" у близини града Николајева, користећи високопрецизно оружје. У
нападу је убијено до 250 страних плаћеника, наводи се у извештају.

  

Москва је крајем фебруара покренула војну операцију великих размера у Украјини након
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седмогодишњег сукоба у Донбасу и због неуспеха Украјине да примени услове
споразума о прекиду ватре из Минска. Протоколи уз посредовање Немачке и Француске
били  су осмишљени да регулишу статус отцепљених региона унутар украјинске државе,
али никада нису реализовани.

  

Русија сада захтева да Кијев призна руски суверенитет над Кримом и Луганску и
Доњецку Народну Републику, те да се званично прогласи неутралном земљом која
никада неће ући у НАТО. Такође, Русија је саопштила да је циљ операције заштита
становништва, као и демилитаризација и денацификација Украјине.
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