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ЕТИКЕТИ ВЛАДИМИР ПУТИН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ ДОНЕЦК УКРАЙНА

СВЯТ

Путин нареди на руските войски:
Засилете офанзивата в Донецк

Президентът Владимир Путин нареди на руските войски да засилят
офанзивата си в Донецк след завладяването на цялата Луганска област.

Киев съобщи, че очаква нови засилени атаки срещу стратегическите градове
Славянск, Бахмут и административния център на областта – Краматорск.

Според украинския щаб Русия е съсредоточила повече от 60% от войските си
именно в Донбас. А в Херсон, който вече е под контрола на руснаците, Украйна
продължава да контраатакува.

„Въоръжените сили на Украйна реагират, оказват натиск и унищожават
настъпателния потенциал на окупаторите ден след ден. Трябва да ги сломим.
Това е трудна задача, тя изисква време и свръхчовешки усилия. Но нямаме друга
алтернатива – става въпрос за нашата независимост, за нашето бъдеще, за
съдбата на целия украински народ“, каза Володимир Зеленски.

Източник: Bulgaria ON AIR

05.07.2022
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Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да
се бори с руските
агресори

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави

Генерал Филип
Брийдлав призова
Украйна да взриви
Кримския мост

Путин: Санкциите
срещу Русия могат да
доведат до
„катастрофални
последици“

Американският
институт за
изследване на войната:
Русия се готви за
голяма офанзива в
Украйна

Путин: Това е начало
на кардинално
скъсване със
световния ред по
американски образец

Путин: Западът иска
да се бие с нас до
последния украинец и
изглежда, че всичко
върви към това

Медведев:
Изправянето на Русия
пред съд може да
доведе до ядрена война

Урсула фон дер Лайен:
Украйна ще излезе от
войната като по-
силна и модерна
страна
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Последни публикации

Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да се
бори с руските агресори
12.07.2022

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави
11.07.2022

Кисинджър: Русия е била
част от европейската
история цели 500 г.. Тя е
била участник в едни от
най-големите победи в
европейската история
11.07.2022

Генерал Филип Брийдлав
призова Украйна да
взриви Кримския мост
10.07.2022

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022

Още публикации

Генерал Филип Брийдлав
призова Украйна да
взриви Кримския мост
10.07.2022

Москва: САЩ трябва да
помнят, че Русия има
какво да си връща
обратно, например –
Аляска
07.07.2022

Путин нареди на
руските войски:
Засилете офанзивата в
Донецк
05.07.2022

Русия за отношенията с
България: Едно от най-
ниските нива за цялата
ни дълга обща история
07.07.2022

Путин: Това е начало на
кардинално скъсване със
световния ред по
американски образец
08.07.2022

Кисинджър: Русия е била
част от европейската
история цели 500 г.. Тя е
била участник в едни от
най-големите победи в
европейската история
11.07.2022

Медведев: Изправянето
на Русия пред съд може
да доведе до ядрена война
06.07.2022

Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да се
бори с руските агресори
12.07.2022

Путин: Западът иска да
се бие с нас до последния
украинец и изглежда, че
всичко върви към това
08.07.2022

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022

Американският
институт за изследване
на войната: Русия се
готви за голяма
офанзива в Украйна
09.07.2022

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави
11.07.2022
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