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ЕТИКЕТИ РУСИЯ САЩ УКРАЙНА

СВЯТ

Положението на Украйна на
фронта е катастрофално. Киев
търпи големи загуби, случаите на
дезертьорство са все по-чести

Американският вестник The Independent разпространи отчет на
разузнаването на Украйна, който „е попаднал на разположение на изданието“.

Картината в статията се обрисува за Украйна доста мрачна.

Например артилерийските оръдия и системи за залпов огън на Русия в зоната
на военните действия са 20 пъти повече, отколкото украинските, а снарядите
– 40 пъти.

Киев почти е привършил ракетите за РСЗО. Превъзходството на руснаците в
небето фактически е неоспоримо, а руски самолети са сваляни доста рядко.

Противотанковите средства, както се твърди в статията, са работили добре
по време на първия етап на войната, но сега, когато решаваща роля има
далекобойната артилерия, те са загубили своето значение.

Украйна в резултат на това търпи големи загуби, случаите на дезертьорство
са все по-чести, също така и предаването в плен.

Ето какви цифри цитира изданието: Украйна към момента държи 550 пленени
руснаци, докато Русия е пленила над 5600 украинци.
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Невиждани рекорди:
Китайският внос на
руски петрол е скочил с
55%

Медведев: ЕС може да
изчезне преди да
приеме Украйна

Русия: Офанзивата в
Северодонецк е
успешна. На
украинската армия са
нанесени сериозни
щети

Полша: Трябва да
оказваме още по-
голям натиск върху
Путин и да наложим
нови санкции на Русия

Германия: Русия не
може да диктува
условията на мира с
Украйна

Путин: Русия е силна и
тя ще определя
правилата в новия
глобален ред

Великобритания:
Диктаторът на
Кремъл Владимир
Путин загуби
стратегически
войната срещу
Украйна

Лавров: Западът
неколкократно
заявяваше, че Русия
трябва да бъде
победена – ами хайде,
направете го

Франция иска Украйна
да си върне Крим като
част от военна победа
над Русия
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Последни публикации

Невиждани рекорди:
Китайският внос на
руски петрол е скочил с
55%
20.06.2022

Медведев: ЕС може да
изчезне преди да приеме
Украйна
20.06.2022

Русия: Офанзивата в
Северодонецк е успешна.
На украинската армия са
нанесени сериозни щети
19.06.2022

Полша: Трябва да
оказваме още по-голям
натиск върху Путин и да
наложим нови санкции
на Русия
19.06.2022

Германия: Русия не може
да диктува условията на
мира с Украйна
18.06.2022

Още публикации

Русия: Офанзивата в
Северодонецк е успешна.
На украинската армия са
нанесени сериозни щети
19.06.2022

Невиждани рекорди:
Китайският внос на
руски петрол е скочил с
55%
20.06.2022

Лавров: Западът
неколкократно
заявяваше, че Русия
трябва да бъде победена
– ами хайде, направете
го
17.06.2022

Франция иска Украйна да
си върне Крим като
част от военна победа
над Русия
16.06.2022

Полша: Трябва да
оказваме още по-голям
натиск върху Путин и да
наложим нови санкции
на Русия
19.06.2022

Пентагонът: Путин
вероятно иска да
завземе цяла Украйна, но
ние няма да му го
позволим
15.06.2022

Зеленски: Ще освободим
Крим от руските
окупатори
14.06.2022

Медведев: ЕС може да
изчезне преди да приеме
Украйна
20.06.2022

Зеленски: Путин иска да
заграби всичко – от
Варшава до София
16.06.2022

Германия: Русия не може
да диктува условията на
мира с Украйна
18.06.2022

Великобритания:
Диктаторът на Кремъл
Владимир Путин загуби
стратегически войната
срещу Украйна
17.06.2022

Полша обяви, че вече е
готова за война с Русия
14.06.2022
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