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 Владимир Путин је рекао да су противваздушни ракетни системи С-500 Прометеј почели
да улазе у службу руске војске.

  

"Поред новог наоружања које је већ тестирано на бојном пољу, трупе су почеле да
добијају противваздушне и противракетне системе С-500 у свету", рекао је Путин.

  

С-500 има способност да уништи балистичке и аеродинамичке циљеве, укључујући
авионе и хеликоптере, као и крстареће ракете. Радијус уништења је око 600 километара.

  

Путин: Поносан сам на нашу војску у Украјини, бићемо још јачи

  

Руски председник Владимир Путин изјавио је да је "поносан" на деловање својих војника
у Украјини и обећао да ће још ојачати своју војску.

  

„Поносни смо да током специјалне војне операције наши борци делују храбро,
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професионално, као прави хероји“, рекао је Путин, називајући руску офанзиву у
Украјини изразом који одобравају руске власти, преноси Франс прес.

  

Путин је говорио у Кремљу пред младим дипломцима руских војних академија и највишим
војним кадровима.

  

У осврту на санкције које погађају Русију, он је оценио да ће "оне сигурно бити
превазиђене".

  

Наспрам "нових претњи и ризика додатно ћемо развити и ојачати наше оружане снаге",
рекао је он и обећао да ће ове године почети да се користи најновија
интерконтинентална ракета, Сармат.

  

"Нема сумње да ћемо бити још јачи", рекао је Путин.

  

Русија каже да је почела своју офанзиву у Украјини 24. фебруара да тамо спречи,
наводни "геноцид" над становништвом које говори руски.

  

Руски судови сходно томе новчаним и затворским казнама кажњавају оне чије изјаве
одступају од те званичне линије, забрањујући на пример да се сукоб назива ратом или
да се говори о злочинима које су руски војници починили.

  (rt.com-РТС-Бета)  
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