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Alternatief persoverzicht
We laten ons niet verkopen voor dom!

Archief voor de maand juni 2015

Persoverzicht vanaf 08.06.2015
8 JUNI 2015 | READELOTTEMAYER | 2 REACTIES
Bronnen: Itar-Tass, Interfax, Ria Novosti, sputniknews, rusvesna.su, voicesevas.ru, informatie
toevoegen op pagina's dnr-online, lnr-portal, Novorossia, dnr-news, novorosinform, etc. evenals de
ofﬁciële pagina's van de regeringen van de Volksrepubliek dan-nieuws, lug-info . Soms nemen we
ook Oekraïense media op, zoals BigMir, UNIAN, Ukrinform, KorrespondT en de online krant Timer
uit Odessa .
Om de bron van het nieuws beter te kunnen onderscheiden, staan nieuwsbronnen uit de nieuwe
Oost-Oekraïense republieken in het rood (dnr-online, lnr-portal, novorossia, dan-news, lug-info, dnrnews, novorosinform, etc.) en andere Oekraïense bronnen in het blauw (BigMir , Ukrinform, UNIAN,
Correspondentie en timer)met het kenmerk.
De vertaling van Russische media is in het zwart.
's morgens:
De.sputniknews.com: In Kiev vernietigden vreemden een protestkamp van de oppositie op het
centrale Maidan-plein. Op deze plaats waren eind 2013 bloedige rellen tegen de toenmalige regering
gekomen, die in februari 2014 eindigde met een staatsgreep. Het nieuwe protest was gericht tegen het
huidige staatshoofd Petro Poroshenko.
Demonstranten hadden zondag een tentenkamp op de Maidan opgeslagen. Ze eisten dat president
Pyotr Poroshenko een jaar in functie zou zijn.
De politie eiste aanvankelijk dat de tenten worden ontmanteld. Volgens berichten in de media vielen
maximaal 20 gemaskerde mensen 's nachts het protestkamp aan en scheurden de tenten met geweld
af (Video >>>). De politie arriveerde kort daarna arresteerden verschillende demonstranten. De
organisator van het protest, Rustam Tashbayev, werd door burgers in burgerkleding weggehaald, zijn
verblijfplaats is onbekend, zoals ooggetuigen van het persbureau RIA Novosti gemiddeld. De politie
van Kiev bevestigde deze informatie aanvankelijk niet.
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Kiev legde uit dat de demonstranten illegaal hadden
geprotesteerd tegen de Maidan. Als correspondent van het persbureau RIA Novosti meldt het ter
plekke dat maandagochtend ongeveer een dozijn activisten op de Maidan blijven. Ze kondigden een
hongerstaking aan.

Dan-news.info: "In de afgelopen 24 uur hebben Oekraïense troepen op 30 locaties in de Republiek
geschoten," vertelde het ministerie van Defensie aan DVR.
Volgens het ministerie werden tankkanonnen twee keer afgevuurd, vier keer met gepantserde
militaire technologie, vier keer met granaatwerpers, twee met verdedigers en acht met andere
vuurwapens.
Donetsk (Oktyabrsky-nederzetting, Oktyabrskaya-mijn en luchthavengebied) werd beschoten,
Gorlovka, Yasinovataya, Golmovsky, Sayzevo, Spartak, Shirokaya Balka, Leninskoye en Shirokino.
Informatie over slachtoffers onder de burgerbevolking en de milities wordt nog steeds overwogen.
Dan-news.info: Vier burgers raakten tijdens het weekend gewond in de districten van Kujbyshevsky
en Kiewskij van Donetsk door de Oekraïense beschietingen, zei het hoofd van de administratie van
het district Kuybyshevsky, Ivan Prichodko.
"Er was een directe ontmoeting van een kogel in Orbita Street in een privéhuis, in de aﬂevering raakte
een 80-jarige vrouw gewond. Twee mannen raakten gewond in Kolchosnaya Street en Kurchatova
Street en een vrouw in Kremlevsky Prospect. " Tien huizen werden beschadigd, met name een
privéhuis dat volledig werd verwoest door een directe ontmoeting, in een huis met meerdere
verdiepingen", de appartementen brandden van de vijfde tot de laatste
negende verdieping vanaf ".
De.sputniknews.com: Volgens schattingen van het Oekraïense ministerie van Defensie verzetten meer
dan 42.500 mensen zich tegen de regeringstroepen in Donbass, de afgescheiden industriële regio.
Volgens minister van Defensie Stepan Poltorak hebben de rebellen meer dan 550 artilleriesystemen en
tanks.
"De gezamenlijke groep van de strijdkrachten van de Russische Federatie en de illegale gewapende
formaties in de tijdelijk bezette gebieden van Donetsk en Lugansk is ongeveer 42.500 man sterk", zei
Poltorak op maandag in de parlementaire Raad Oekraïne-NAVO in Kiev. Hij sprak zijn generale staf
tegen, die eerder had verklaard dat er geen Russische troepen in Oost-Oekraïne waren.
De Oekraïense regering stuurde troepen tegen Donetsk en Lugansk in april 2014 voor het niet
erkennen van de nationalistische revolutie in Kiev in februari, waarbij werd opgeroepen tot meer
onafhankelijkheid en vervolgens onafhankelijke "volksrepublieken" werd uitgeroepen. De gevechten
tussen de Kiev-loyale militaire en lokale milities hebben volgens VN-cijfers meer dan 6400 burgers
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gedood.
Sinds het begin van hun militaire operatie tegen de afgescheiden oostelijke industriële zones van
Donetsk en Lugansk, hebben de regering van Kiev en Amerikaanse politici regelmatig verslag
uitgebracht over een Russische "invasie" en wapenleveringen aan Oekraïne. Rusland verwerpt elke
betrokkenheid bij het conﬂict in Oost-Oekraïne. De leiders van de niet-erkende "Volksrepublieken"
Donetsk en Lugansk hebben herhaaldelijk bevestigd dat aan hun zijde veel vrijwilligers uit andere
landen vochten, waaronder uit Rusland.
Lug-info.com: De Oekraïense troepen hebben de afgelopen 24 uur vier keer het staakt-het-vuren
regime geschonden en LVR-sites en militieposities neergeschoten, zei LVR People's Militia.
Jachtgeweren van kaliber 82 en 120 mm werden gebruikt om Oboznoye, Prishib en Donetsky
gebieden te bombarderen.
"Er zijn geen verliezen onder de burgerbevolking en de soldaten."
Dan-news.info: Een datum voor video-onderhandelingen van de Contactgroep over de regeling van
het conﬂict in Donbass is niet deﬁnitief bevestigd, zei de ofﬁciële vertegenwoordiger van de DVR in
de onderhandelingen, de plaatsvervangend spreker van de People's Sovjet van de DVR Denis
Puschilin.
"Tot nu toe is de tijd niet overeengekomen en bevestigd", zei hij.
Eerder zei hoofd van DVR Alexandr Zakharchenko dat op 14 juni een videoconferentie van de
Contactgroep kan worden gehouden, die gepland staat om de provocatie te bespreken die Oekraïense
troepen op 3 juni in het district Marjinka hebben gepleegd.
De.sputniknews.com: Oekraïense minister van Defensie Stepan Poltorak heeft zijn Russische
tegenhanger Sergei Shoigu beschuldigd van het ontwijken van onderhandelingen.
"Ik heb verschillende keren geprobeerd om met de Russische minister van Defensie, de heer Schoigu,
te spreken", zei Poltorak maandag tijdens de parlementaire Raad Oekraïne-NAVO in Kiev. Volgens
hem weigerde Schoigu herhaaldelijk te praten - hij zei dat hij het te druk had. Tegelijkertijd zei de
Oekraïense minister van Defensie dat de stafchefs van beide landen regelmatig zouden overleggen
met het oog op de escalatie in het Donets-bekken.
Eerder had Poltorak opnieuw gesproken over een betrokkenheid van Russische troepen bij de
gevechten in het Donets-bekken. Hij sprak zijn generale staf tegen, die eerder had verklaard dat er
geen Russische troepen in de lokale Oekraïne waren.
Dnr-online.ru: Op 7 juni vond in Donetsk de oprichtingsconferentie van de Lenin Communistische
Unie van Jeugd van de DVR plaats.
"Het voorstel om een Komsomol te maken werd een half jaar geleden door de jeugd aangekaart.
Daarna vormde zich een initiatiefgroep uit verschillende steden van de DVR. Tegenwoordig zijn hun
vertegenwoordigers en andere mensen met ervaring in het werk van Komsomol samengekomen om
een sociaal-politieke organisatie te vormen, "zei de Sovjet-vice-voorzitter van het volk Boris Litvinov.
"Dit is een belangrijke dag voor jonge mensen omdat we onszelf als doel hebben gesteld om onze
jeugd te ontwikkelen. We zijn van plan om onze organisatie in de nabije toekomst te registreren ", zei
de eerste secretaris van de Lenin Komsomol van DVR Alexandr Kostenko.
Zijn steun voor de Komsomol van de DVR werd uitgedrukt door de Russische Komsomol, wiens
groet werd gelezen op de conferentie.
De.sputniknews.com: Volgens recente verklaringen van Kiev waarschuwt de Russische minister van
Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov voor nieuwe pogingen om het conﬂict in Donbass met militaire
middelen op te lossen. Het Westen moet het Oekraïense leiderschap beletten "terug te vallen in
geweld". Eind mei pleitte de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken voor een nieuwe militaire
operatie.
"We roepen onze westerse collega's op om geen terugval in geweld toe te staan", zei Lavrov maandag
in Moskou. Het Westen zou de regering in Kiev moeten beïnvloeden, die opnieuw spreekt van een
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militair scenario. "De crisis kan alleen vreedzaam worden opgelost als al diegenen die invloed hebben
op de conﬂicterende partijen werken aan de naleving van de Minsk-overeenkomsten."
Eerder had Moskou herhaaldelijk de westerse staten opgeroepen om meer druk op Kiev uit te
oefenen om de Oekraïense regering te dwingen de vredesakkoorden van Minsk na te komen. Volgens
minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft Rusland "enorme inspanningen" geleverd om te
voorkomen dat Donetsk en Lugansk de onderhandelingen met Kiev zouden verlaten.
Lugans-Info.com: Specialisten van de waterwerken van Lugansk werken een vervangingsplan uit
voor de watervoorziening van de hoofdstad van de republiek, dat wordt onderbroken vanwege de
stopzetting van de watervoorziening uit de buitenstedelijke bronnen in het gebied dat wordt
gecontroleerd door Oekraïense troepen Lugansk stadsbestuur van directe van zuidelijke coördinatie
van de onderneming Alexandr Averzhin met.
"De watervoorziening in Bolshaya Wergunka is hersteld. We hebben een test uitgevoerd voor de
watervoorziening in het bovenste gedeelte van het district Kamennobrodski, maar helaas is dit niet
helemaal gelukt, "zei hij.
In de woorden van Averzhin worden watervoorzieningsplannen opgesteld in het bovenste deel van
het district Kamennobrodsky, dat wordt bevoorraad vanuit buitenstedelijke bronnen op het door
Kiev gecontroleerde grondgebied. Maar minstens vijf dagen zijn nodig om de watervoorziening in dit
gebied volledig te herstellen.
"Zoals eerder, is Krasnyj Jar zonder water. Er zijn vernietigingen op de toevoerlijn die vandaag
worden gerepareerd, "voegde Averschin eraan toe.
In de andere districten van de hoofdstad van de republiek worden de plannen voor de
watervoorziening gerespecteerd. Er werden 95.000 kubieke meter per dag aan de stad geleverd (tot
140.000 kubieke meter voordat het vechten begon).
middag:
De.sputniknews.com: Washington levert geen dodelijke aanvalswapens aan Oekraïne, schrijft
maandag "Rossiyskaya Gazeta".
Woordvoerder Josh Earnest van het Witte Huis zei aan de zijlijn van de G7-top in Schloss Elmau bij
Garmisch-Partenkirchen: "De standpunten van de president over dit onderwerp zijn niet veranderd.
Momenteel zijn er geen leveringen van aanvalswapens aan Oekraïne gepland. (...) Volgens de
president zouden nieuwe wapens voor het Oekraïense leger leiden tot een escalatie van het conﬂict,
dat met diplomatieke middelen zou moeten worden opgelost. "
De autoriteiten in Kiev hadden Washington meerdere malen verzocht wapens af te staan. Veel
hooggeplaatste functionarissen, waaronder de Amerikaanse vice-president Joe Biden en defensiesecretaris Ashton Carter, evenals de meeste leden in beide huizen van het Congres, ondersteunen dit
idee. President Barack Obama en zijn adviseurs op het gebied van buitenlands beleid, zoals het hoofd
van de Nationale Veiligheidsraad, Susan Rice, zijn echter zeer voorzichtig en hebben tot nu toe geen
positieve beslissing genomen voor Kiev.
De respectieve debatten in januari en februari waren bijzonder intensief, maar na de ondertekening
van het vredesakkoord van Minsk op 12 februari gaf president Obama aan dat wapenleveringen aan
Oekraïne voorlopig uitgesloten zijn. Niettemin blijft het Congres druk uitoefenen op het Witte Huis
en is het van plan de uitgaven voor de levering van wapens aan Kiev te verankeren in de
ontwerpbegroting voor 2016.
Eind 2014 hebben de leden van het Europees Parlement een wet aangenomen "ter ondersteuning van
het vrije Oekraïne", waardoor de president wapens en uitrusting naar Oekraïne kon sturen. In 2015 is
hiervoor ongeveer 350 miljoen dollar gereserveerd. Obama heeft het tot nu toe niet gebruikt.
Vooralsnog heeft Kiev alleen gepantserde auto's, verkenningsdrones, radars en communicatie
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ontvangen. Daarnaast zijn gezamenlijke oefeningen en trainingsprogramma's gepland voor het
Oekraïense leger.

Dan-news.info: De verklaringen van de Oekraïense troepen over vermeende huidige gevechten in
Marjinka komen niet overeen met de realiteit, zei het ministerie van Defensie van de DVR.
"Op dit moment bevindt Marjinka zich op een rustige locatie. De enige beweging in dit district op dit
moment is de overdracht van technologie van de Oekraïense strijdkrachten, wat wordt waargenomen
vanuit de standpunten van de militie. "
Eerder vandaag zei de woordvoerder van de criminele operatie van Kiev Andrey Lysenko dat naar
verluidt een gevecht plaatsvindt in Marjinka een beschieting van posities van de Oekraïense
strijdkrachten ging vooraf.
Dan-news.info: Communicatie door plaatsvervangend commandant van DVR Militia Eduard Basurin
aan de pers (samenvatting van verschillende rapporten)
Het DPR-onderzoek heeft verdere vestingwerken van de Oekraïense strijdkrachten op de straat
"Konstantinovka - Dsershinsk" ontdekt.
"De Oekraïense strijdkrachten blijven hun vestingwerken voltooien. Aan de straat KonstantinovkaDzershinsk werd een locatie van langdurige vuurpunten, ondergrondse bunkers gevestigd, "zei hij.
De uitrusting van de genoemde faciliteiten belemmert de beweging van de burgerbevolking en is een
schending van de verplichtingen van Oekraïne.
"Het onderzoek naar de milities van de DVR heeft een concentratie van zware wapens van de
Oekraïense strijdkrachten vastgesteld, die verboden zijn door de Minsk-overeenkomsten. In het
Andreyevka-district werd een locatie van een meervoudige raketwerper ontdekt, in Dyleyevka een
positie van houwitserbatterijen D-30 - acht eenheden, "zei hij.
In de woorden van Basurin heeft de OVSE-missie, ondanks verklaringen van de Oekraïense zijde
over de terugtrekking van zware wapens, de aanwezigheid van artillerie waargenomen in de
districten die door de Oekraïense strijdkrachten worden gecontroleerd. Zoals Howitzers D-30, acht
"Uragan" -systemen, twee "Smertsch" -systemen. En vier houwitsers negen kilometer ten zuidwesten
van Marjinka.
De.sputniknews.com: In Kiev vernietigden vreemden een protestkamp van de oppositie op het
centrale Maidan-plein. Op deze plaats waren eind 2013 bloedige rellen tegen de toenmalige regering
gekomen, die in februari 2014 eindigde met een staatsgreep. Het nieuwe protest was gericht tegen het
huidige staatshoofd Petro Poroshenko.
Demonstranten hadden zondag een tentenkamp op de Maidan opgeslagen. Ze eisten dat president
Pyotr Poroshenko een jaar in functie zou zijn. De politie eiste aanvankelijk dat de tenten worden
ontmanteld. 'S Nachts vielen gemaskerde mensen het protestkamp aan en scheurden de tenten met
geweld af.
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Dan-news.info: Werknemers van sociale diensten van de DVR werden vandaag gepresenteerd ter
gelegenheid van hun professionele vakantietoekenning namens het hoofd van de Republiek. De
prijzen werden toegekend voor een hoge bijdrage aan het oplossen van problemen van werk en
sociale bescherming van burgers.
"Het was een moeilijke klus op je schouders, maar niet in alle gevallen kon je de problemen oplossen,
dat is een objectief probleem. Maar veel hangt af van hoe zorgvuldig je je tegenover een persoon
gedraagt. Dankzij jou is de sociale spanning afgenomen. Bedankt voor het niet gemakkelijke werk. Ik
wens je gezondheid en geduld, "zei het hoofd van de lokale afdeling voor zelfbestuur van het hoofd
van de DVR Olga Korol.
Award werd toegekend aan 31 maatschappelijk werkers uit verschillende steden in het land. Onder
hen zijn vertegenwoordigers van territoriale sociale dienstverleningscentra, arbeidsbureaus,
pensioenfondsen, socialezekerheidsfondsen, familie- en kinderzaken, die werken met bijdragen van
burgers en andere openbare organisaties die onder het ministerie van Sociale Zaken van de DVR
vallen ,
"Ik wil u veel zeggen, in de eerste plaats woorden van dankbaarheid voor de moed die wordt
getoond in een situatie waarin de vorming van sociaal beleid en de instelling van een systeem van
sociale bescherming heeft plaatsgevonden. We hopen allemaal op vrede en willen het, we willen
allemaal dat onze kinderen en geliefden gelukkig zijn. Ze doen er alles voor. Daar buig ik voor u ", zei
sociaal minister Olga Malinvoskaya.
Volgens Malinowkaja hebben ongeveer 58.000 inwoners van de republiek momenteel de hulp van
sociale voorzieningen nodig. Een vijfde hiervan wordt thuis verzorgd. In de territoriale centra van het
land werken gemiddeld meer dan 5000 werknemers naar een maatschappelijk werker waar ongeveer
tien mensen worden verzorgd.
De.sputniknews.com: Uit protest tegen het "mislukte bewind van Poroshenko" organiseerde de
Oekraïense rechtse organisatie "Right Sector" op zaterdagmiddag een herdenkingsmars in Lviv,
volgens de persdienst van de organisatie op maandag.
Deelnemers aan de processie, waaronder honderden "Right Sector" -jagers, eisten dat president Petro
Poroshenko vorig jaar de inactiviteit van de nieuwe autoriteiten beantwoordde.
Poroshenko had het overgenomen na de vroege presidentsverkiezingen op 25 mei 2014, het hoogste
staatsbureau. Voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj was eerder omvergeworpen door
de deelnemers van de Euromaidan-beweging onder de actieve deelname van de "juiste sector".
"Een jaar is verstreken sinds het begin van het presidentschap van Poroshenko. We kunnen nu de
conclusie van zijn werk trekken ... Het wekt de indruk dat mensen in wiens bloed vreemde
bloedstromen de staatsmacht hebben overgenomen en vergeten waar de Maidan voor had gevochten.
We hebben een aantal vragen geformuleerd met betrekking tot de passiviteit en corruptie van de
huidige machtsautoriteiten, "zei het hoofd van de in Lviv gevestigde regionale RS-organisatie, Artjom
Luzak.
De organisatie heeft op haar website aangekondigd dat de aantijgingen tegen Poroshenko met name
betrekking hebben op het onderzoek naar de massamoorden tijdens de Euromaidan-acties in Kiev. De
"juiste sector" eist ook verklaringen om de militaire basis van de organisatie in de regio
Dnipropetrovsk te blokkeren en een rapport over de lustratie van ambtenaren.
De "juiste sector" is een alliantie van radicale nationalistische organisaties van Oekraïne. Hun
extremisten in januari en februari 2014 namen deel aan botsingen met de politie, het innemen van
administratieve gebouwen en sinds april van hetzelfde jaar aan het optreden tegen protesten in het
oosten van Oekraïne.
In november 2014 heeft het Hooggerechtshof in Moskou de extreemrechtse groep geclassiﬁceerd als
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een extremistische organisatie en zijn activiteiten in Rusland verboden. De "rechtse" leider Dmitry
Yarosh is in Rusland vervolgd voor het oproepen van terrorisme.

Dan-news.info: Gefeliciteerd met het hoofd van de DVR Alexandr Sachartschenko ter gelegenheid
van de dag van de maatschappelijk werker
Beste medewerkers van de sociale sfeer!
Met heel mijn hart feliciteer ik u met uw vakantie, de dag van de maatschappelijk werker van de
Volksrepubliek Donetsk.
Vandaag, op 8 juni, viert ons land voor de eerste keer deze dag, een feestdag voor veel specialisten
die zich inzetten voor een goed doel, hoogwaardige diensten voor de mensen die hulp en
ondersteuning nodig hebben.
Dankzij hun onbaatzuchtige werk, behulpzaamheid en empathie hebben duizenden veteranen,
invaliden, grote gezinnen en mensen die in moeilijke omstandigheden leven, moeilijkheden
overwonnen en vertrouwen gekregen in hun eigen middelen.
Onder de omstandigheden van oorlog, de nooit eindigende economische blokkade en de dreiging
van het vernietigen van onze mensen, zorg je voor hoge waarden van het leven door je
maatschappelijke activiteit - onbaatzuchtigheid, patriottisme en humanisme.
Met heel mijn hart, bedankt voor het geduld, de vriendelijkheid en het optimisme dat je in de harten
en zielen van onze landgenoten hebt gestopt.
Ik wens je een goede gezondheid, welzijn, geluk en succes in je belangrijke werk!
Lug-info.com: Al meer dan anderhalf uur hebben de troepen van Kiev het grondgebied van de LVR
massaal gebombardeerd, volgens een vertegenwoordiger van LVR People's Militia.
"Om 13 uur schoten de Oekraïense troepen op Sokolniki met granaatwerpers van 82 mm en 120 mm.
Het vuur komt van Krymskoye, "zei hij.
De vertegenwoordiger van de People's Militia kondigde ook aan dat al ongeveer anderhalf uur de
beschietingen van granaten vanuit posities van de milities op het T-vormige kruispunt nabij
Oboznoje, Slavjanoserbsky, niet stoppen.
"Raketten komen uit de posities van de Oekraïense troepen in de stad Stschastje."
Informatie over mogelijke slachtoffers en sloopwerkzaamheden wordt nog onderzocht.
De.sputniknews.com: Oekraïne zal samen met de NAVO speciale taskforces opzetten voor speciale
operaties. Volgens de Oekraïense NAVO-ambassadeur Igor Dolgow zal het project later dit jaar van
start gaan.
"Met de hulp van de NAVO zullen we in de nabije toekomst beginnen met de uitvoering van het
gezamenlijke project met de NAVO voor de oprichting van troepen voor speciale operaties in de
Oekraïense strijdkrachten," zei Dolgow maandag in de parlementaire Raad Oekraïne-NAVO in Kiev.
Volgens hem voorziet het samenwerkingsprogramma van Oekraïne met de NAVO dit jaar in de inzet
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van speciale troepen. De nieuwe troepen moeten worden uitgerust met speciale wapens. Wat het
burgeroorlogland deze troepen nodig heeft, zei de ambassadeur niet. Eerder hadden de VS en
Canada hun militaire instructeurs naar Oekraïne gestuurd ...
Dan-news.info: Persconferentie van de sociale organisatie "Molodaja Respublika (MR)" (samenvatting
van verschillende rapporten)
MR is van plan om in augustus een groot jeugdforum "gebieden van wedergeboorte" te organiseren
gewijd aan de wederopbouw van de DVR, zei de voorzitter van MR Sergej Kondrykinsky:
"Het bereidt zich voor op een serieus project - dit is een jeugdforum" Gebieden van wedergeboorte ".
Het is voorbereid voor 1700 mensen. Jonge burgers van de DVR en de LVR kunnen deelnemen, we
verwachten ook gasten uit Rusland. "
Het forum zal worden gehouden in een tentenstad en moet plaatsvinden in drie ploegen met 10
dagen.
De eerste is de constructielaag. Er zullen ongeveer 200 jonge mensen aanwezig zijn die actief
betrokken zijn bij de wederopbouw van de DVR. Voor de tweede dienst worden ten minste 700
mensen verwacht. Je maakt kennis met het perswerk in een speciale school voor journalistiek. De
laatste ploeg zal ongeveer 800 jongeren zijn. Voor hen is een entertainment- en educatief programma
gepland.
Kondrykinskij voegde eraan toe dat er een concert met Russische artiesten op het forum zal zijn. Ook
gepland is een bezoek van het hoofd van de DVR Alexandr Sachartschenko.
"Vanaf volgende week zal er meer informatie zijn waar tieners zich kunnen aanmelden. Deelname
aan het forum is helemaal gratis. Het is gepland in het district Amwrosiewskij ", vatte de voorzitter
van MR samen.
Het hoofd van de Patriottische Afdeling van MR Nikita Kiosew rapporteerde over de groei van de
vrijwilligersbeweging in de DVR.
"Jeugd ziet waar maatschappelijke organisaties mee te maken hebben. Ze weten waar ze zich moeten
wenden, tot wie ze zich moeten wenden. En we hebben de afgelopen maanden zojuist een groot
aantal vrijwilligers en eenvoudige jonge mensen gezien die geïnteresseerd zijn in hoe ze nuttig
kunnen zijn, "zei hij.
Sergey Kondrykinsky ging akkoord. "Er zijn veel vrijwilligers", zei hij, en noemde het project "Star"
(hulp aan families van gevallen militie-leden), dat nu 1000 deelnemers telt, ondanks het feit dat het
met 30 vrijwilligers begon.
We herinneren ons dat vrijwilligersbrigades, onder andere, actief werken aan het opnieuw opbouwen
van infrastructuurobjecten na gevechten, volgens de autoriteiten, en medische studenten zijn van
plan om de doktersbrigades in de contactpunten van de contactlijn te versterken. Bovendien zullen
alle humanitaire konvooien van Rusland worden gelost door vrijwilligers.
"Het lidmaatschap van MR is momenteel 4715 leden en ik zou willen zeggen dat meer dan 2.000
mensen zich bij onze organisatie hebben aangesloten in mei", aldus Kondrykinskiy.
Volgens hem werden 20 lokale ﬁlialen gecreëerd in de post, waarvan de laatste werd georganiseerd in
Debaltsevo, en 105 basisorganisaties, waarvan het totale aantal nu 419 is.
De.sputniknews.com: Volgens Pawel Klimkin, minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne,
bestaat er momenteel geen consensus in de NAVO over een afspraak voor de toetreding van Kiev tot
het Bondgenootschap. "Om een consensus te bereiken, moet je het pad van hervorming bewandelen",
zei hij maandag tijdens een vergadering van de interparlementaire NAVO-Raad in Kiev.
Eind december tekende president Petro Poroshenko een decreet volgens welke Oekraïne zijn
vroegere niet-gebonden status opgeeft. Tegelijkertijd benadrukte hij dat Kiev zich binnen vijf tot zes
jaar zal inzetten voor toetreding tot de NAVO.
Moskou heeft herhaaldelijk het belang benadrukt van het handhaven van de niet-afgestemde status
van Oekraïne. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov is deze status belangrijk voor
het waarborgen van de veiligheid in het Euro-Atlantische gebied. Dit was ook in het belang van de
Oekraïense staat zelf.
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Voormalig NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen had eerder verklaard dat Oekraïne
aan een aantal criteria moest voldoen, wat lang zou duren.
De Alliantie accepteert geen landen die territoriale geschillen hebben met andere landen. In het geval
van Oekraïne is het het Krim-schiereiland dat onderdeel werd van de Russische Federatie.
Minister van Buitenlandse Zaken Klimkin was ook van mening dat er geen sprake is van hervatting
van de betrekkingen met de Russische Federatie. "Het idee dat je na een periode van stabilisatie zou
kunnen terugkeren naar samenwerking en relaties als voorheen" - naar mijn mening leidt dit pad
nergens. "
Kiev blijft Rusland beschuldigen van" militaire agressie "en" vondsten "in het Oosten Russische en
Russische militaire eenheden in Russische grensgebieden, hoewel internationale waarnemers tijdens
hun reguliere inspecties geen onaangekondigde Russische militaire activiteiten hebben ontdekt.
Lug-info.com: De Oekraïense troepen kopen al enkele dagen groenten en fruit van de inwoners van
Stanitsa Luganskaya tegen spotprijzen en exporteren ze naar Oekraïne. Dit werd gemeld door een
van de lokale boeren die komkommers en aardbeien telen.
"Mensen komen naar de mensen en kopen komkommers, aardbeien, uien, peterselie, dille tegen
belachelijke prijzen en dan exporteren ze het naar Oekraïne en verkopen het tegen 10-20 keer hogere
prijzen," zei de boer.
In zijn woorden worden de inwoners van Staniza gedwongen zich te houden aan de voorwaarden
van de soldaten omdat ze geen andere manier hebben om hun gewassen te verkopen.
"Mensen met goederen mogen Stanitsa Luganskaya niet verlaten, noch in de LVR, noch in de
tegenovergestelde richting. We hebben geen andere keuze dan de komkommers te verkopen voor een
of twee hryvnia-kilo's, de aardbeien met moeite voor 5 hryvnia, anders komt alles in de vuilnisbak
terecht ", zegt de gesprekspartner.
De boer zei ook dat volgens zijn informatie de "winkel" bloeit met de goedkeuring van het hoofd van
de zogenaamde "militair-civiele administratie van de Luennansk Oblast" Gennady Moskal en de
voorzitter van de "Stanitsa-Luganskaya districtsbestuur" Yury Solkin.
"Op de vraag waarom de prijzen zo laag zijn, zeiden de" kopers "dat Moskal en Solkin hadden
bevestigd dat als ze ze niet wilden, ze niet zouden verkopen, maar ze gewoon dumpen," zei de boer.
"Groenten en fruit worden 's nachts in vrachtwagens naar Severodonetsk, Lisichansk en andere
steden gebracht, waar ze aan groothandelaren worden verkocht. Mensen wenden zich tot de
administratie met het verzoek om de voetgangersoversteekplaats van Stanitsa naar de LVR te openen,
maar het hoofd van de Solkin-administratie jaagt mensen eenvoudig weg, beledigt hen als
separatisten en dreigt de gevangenis in de gevangenis te gooien. klagen. "
De.sputniknews.com: Oekraïense president Pyotr Poroshenko ondertekende maandag de wetten die
zijn aangenomen door het Parlement, waarmee de Russisch-Russische overeenkomsten over militaire
samenwerking worden beëindigd. Dit werd aangekondigd door het Huis van Afgevaardigden (Rada)
in Kiev.
Het verdrag, dat in 1995 werd ondertekend, omvatte niet alleen gezamenlijke militaire activiteiten,
maar ook de bescherming van vertrouwelijke gegevens en interstatelijk militair transport. De Rada
had eind mei voor de beëindiging van de contracten gestemd. De leden van het Europees Parlement
rechtvaardigden hun beslissing met een "gewapende agressie en subversieve activiteiten" die
plaatsvonden "met de actieve deelname van de strijdkrachten van Rusland". Onder deze
omstandigheden is militaire samenwerking 'niet in het belang van de Oekraïense natie', zei het.
De Oekraïense regering beschuldigt Rusland van het steunen van de populaire milities van de
afgescheiden regio's Donetsk en Lugansk die zich al meer dan een jaar verzetten tegen het
regeringsleger. Rusland ontkent dit en beschuldigt Kiev van vechten tegen zijn eigen volk.
Na zijn aantreden in juni vorig jaar had president Poroshenko 'elke militair-technische
samenwerking' met Rusland al verboden. Volgens Moskou veroorzaakt de ineenstorting van de
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samenwerking vooral de Oekraïense wapenindustrie. Rusland is sinds de val van de Sovjet-Unie een
van de belangrijkste kopers van Oekraïense bewapening.

Dan-news.info: "Het ministerie van Defensie van de DVR heeft besloten de veiligheid van de
kinderen van de Republiek tijdens de zomervakantie te beschermen. We hebben veilige
verkeersroutes naar de Zee van Azov voorbereid, "zei het ministerie.
"De bussen die de kinderen vervoeren, zullen zeker worden gemarkeerd met de juiste" kinderen "borden en het personeel van het ministerie van Defensie zal de kolommen van begin tot eind
vergezellen."
Het ministerie van Defensie heeft benadrukt dat alle kinderkampen en herstellingsoorden, waar de
eerste dozijn kinderen van de DVR al hun zomervakantie doorbrengen, onder bewaking van het
ministerie.
Rusvesna.su: een speciaal commando van SBU zet alle deelnemers aan het congres "Nikolaev
People's Radio" vast dat vandaag in het regionale centrum is gevestigd.
De nieuwe publieke organisatie beoogde "alleen te handelen in het kader van de grondwet en de
huidige wetgeving van het land voor meer economische, administratieve en sociale vrijheden voor de
regio Nikolaev."
Het evenement werd onderbroken door het verschijnen van de SEK, de deelnemers gearresteerd.
Op dit moment is er geen verband met de deelnemers aan het congres, hun verblijfplaats is
onbekend.
De.sputniknews.com: Kiev wil met Rusland een gaskorting overeenkomen voor het komende
stookseizoen.
Kiev verwacht overeenstemming te bereiken met Rusland over een vermindering van gas voor het
komende stookseizoen, zoals de Oekraïense minister van Energie en Kolenindustrie Vladimir
Demchishin tijdens een persconferentie zei.
"Ik heb onlangs gesproken met de heer Nowak (minister van Energie van Rusland Red.). Hij begrijpt
dat we dit document (overeenkomst) hoe dan ook moeten overeenkomen. De enige vraag is, over
welke tijd wordt gesproken. Er is weinig twijfel dat we het eens kunnen worden. De enige vraag is,
over welke tijd wordt gesproken. Daarom maak ik me zorgen. Ik wil het stookseizoen veiligstellen,
omdat het geen oplossing is om dit met nog een kwart van het jaar te verlengen, "zei de Oekraïense
minister.
Volgens hem weigerde Rusland eerder om de prijs voor het derde kwartaal vast te stellen, omdat het
een prijsdaling voor gas op het Europese gas verwachtte.
"Nu, als we het in principe eens zijn over de prijs voor het derde trimester, die vanuit het oogpunt
van de prijs de laagste zal zijn, zou het logisch zijn om deze te verlengen (de overeenkomst). Dat
betekent dat we niet zullen wachten tot de prijs in het vierde kwartaal daalt, dus het is logisch om de
korting voor het stookseizoen te verlengen, "voegde hij eraan toe.
Als Rusland gas wil verkopen, moet het een eerlijke marktprijs bieden, dus Demchischin.
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Dan-news.info: Het Oekraïense leiderschap kan de volgorde van de stappen om de situatie in de
Donbass in hun belang te regelen niet veranderen, omdat het volgens het complex van maatregelen
vandaag de gemachtigde vertegenwoordiger van de LVR in de onderhandelingen Vladislav Dejnego
zegt.
Hij becommentarieerde de verklaring van eerste vice-voorzitter van de Verchovna Rada Andrei
Parubiy dat de verkiezingen in de LVR en DVR niet kunnen plaatsvinden tenzij Kiev de grenzen met
de Russische Federatie beheerst.
"Hij is niet de eerste om dat uit te leggen, en hij is niet de eerste in Oekraïne die het
maatregelencomplex op zijn eigen manier leest, maar de tekst verandert niet," zei Dejnego.
"En er staat opgeschreven: eerst bespreken we de modaliteiten van de verkiezingen; daarna
onderhandelen we over de gehechtheid van de speciale status in de grondwet en de realisatie van de
speciale orde van lokaal zelfbestuur; dan zullen we alle noodzakelijke wetgevende basis creëren om
verkiezingen te laten plaatsvinden, "zei de gevolmachtigde van de republiek.
"Na de vervulling van al het hierboven opgesomde, vinden de verkiezingen plaats en pas na de
verkiezingen dragen de gekozen vertegenwoordigers van de lokale zelfregering de grenscontrole
over aan Oekraïne," voegde hij eraan toe.
De.sputniknews.com: Amerikaanse president Barack Obama heeft de Russische president Vladimir
Poetin de schuld gegeven van de gevolgen van de sancties die het Westen tegen Moskou heeft
opgelegd. Poetin heeft de verkeerde beslissing genomen om 'de glorie van de Sovjet-Unie te
herstellen', zei Obama maandag tijdens een persconferentie in Duitsland na de G7-top.
"Dat is tenslotte een probleem voor meneer Poetin. Hij moet beslissen of hij de economie van zijn land
verder wil ruïneren en Rusland verder wil isoleren vanwege de verkeerde wens om de glorie van het
Sovjetrijk te herstellen, of moet erkennen dat de grootsheid van Rusland niet afhankelijk is van
schendingen van soevereiniteit en territoriale integriteit van andere landen, "zei Obama. ,
De burgers van Rusland weten heel goed waarom hun economie wordt beïnvloed. Dat was de
propaganda van (Russische) staatsmedia.
Obama noemde ook de wens van Rusland om de rechten van Russisch sprekende burgers in OostOekraïne te beschermen. "Er is geen twijfel dat Russische sprekers in Oekraïne de dupe worden van
de oorlog: hun economie is geruïneerd, het leven is verstoord, velen zijn vluchtelingen geworden,
hun huizen zijn vernietigd ... De beste manier om een einde te maken aan hun lijden zou zijn om alles
te vervullen de Minsk-overeenkomst, "zei Obama.
's avonds:
NewsFront.info: Oles Busina was een Oekraïense schrijver, journalist en een van de weinigen die de
oorlog in de Donbass-regio openlijk een burgeroorlog noemde, geen anti-terroristische operatie, zoals
de junta van Kiev beweert. In dit laatste interview voor zijn moord legt hij zijn opvattingen over de
Oekraïense media en de manier waarop het Donbass-conﬂict in de Oekraïense media wordt belicht,
bloot. Hij wordt kort na dit interview neergeschoten. En daarmee stopt de website van Oles Busina
ook met het publiceren van de waarheid in de Oekraïense media.
De Duitse vertaling van dit interview is ons eerbetoon aan de eerlijke journalist, publicist en schrijver
Oles Busina. We hopen dat het Europese publiek eindelijk hun ogen zal openen en zien wat de VS in
Oekraïne doet.
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De.sputniknews.com: Minstens zeven Oekraïense soldaten werden gedood toen hun voertuig een
mijn in het Krasnogorovka-gebied van de regio Donetsk raakte. Dit werd aangekondigd door de
militaire woordvoerder Yevgeny Silkin in Kiev.
Met zes dodelijke slachtoffers zijn dienstplichtigen, deed een militair zijn dienst op contract. De
soldaten transporteerden munitie naar posities van de Oekraïense strijdkrachten ten westen van
Donetsk.
Dan-news.info: De stad Gorlovka de DVR werd vandaag beschoten door de Oekraïense troepen, zei
het stadsbestuur.
"De beschietingen van het noordwestelijke deel van Gorlovka begonnen rond 13:20 en gaan door tot
nu.
Ze schieten op Golma, Komarov (Kuranka), Komsomolets en Glubokaya. " " Ze schieten vanuit de
posities in Artyomovsk en Dzershinsk, "voegde de gemeenteraadslid eraan toe.
De gezondheidsafdeling meldde dat als gevolg van de schietpartij in de nederzetting Komarovo, een
49-jarige vrouw verwondingen opliep aan haar hoofd en maag. "De gewonden werden naar het 2e
ziekenhuis gebracht, hun toestand is nu moeilijk te beoordelen, ze worden geopereerd."
"Een vrouw raakte gewond in het district van bergen 6-7," zei het Gemeenschappelijk Centrum voor
controle en coördinatie van het regime van wapenstilstand. Daar werd ook meegedeeld dat de
beschietingen uit verschillende richtingen komen.
De.sputniknews.com: Het Oekraïense leger zet het bombardement van de industriële stad Gorlovka
(regio Donbass) voort, zoals een ofﬁcier van de Volksrepubliek Donetsk (DVR) zei op maandag
journalisten.
Een woordvoerder van het ministerie van Defensie van de zelfbenoemde republiek had eerder
gezegd dat het Oekraïense leger massaal werd aangevallen door Gorlovka.
"Het geschiet gaat verder. Volgens mijn informatie is er een dode man. De donkere ﬁguur van de
doden zou hoger moeten zijn. De informatie zal nu worden beoordeeld, "zei de ofﬁcier.
Volgens hem worden nu de mijn "Glubokaja" en de woonwijk Golmowski aangevallen. "Gerichte
huisvesting wordt gericht," zei hij.
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Persoverzicht van 07.06.2015
7 JUNI 2015 | READELOTTEMAYER | EÉN OPMERKING
Bronnen: Itar-Tass, Interfax, Ria Novosti, sputniknews, rusvesna.su, voicesevas.ru, informatie
toevoegen op pagina's dnr-online, lnr-portal, Novorossia, dnr-news, novorosinform, etc., evenals de
ofﬁciële pagina's van de regeringen van de Volksrepubliek dan-nieuws, lug-info. Soms nemen we ook
Oekraïense media op, zoals BigMir, UNIAN, Ukrinform, KorrespondT en de online krant Timer uit
Odessa .
Om de bron van het nieuws beter te kunnen onderscheiden, staan nieuwsbronnen uit de nieuwe
Oost-Oekraïense republieken in het rood (dnr-online, lnr-portal, novorossia, dan-news, lug-info, dnrnews, novorosinform, etc. ) en andere Oekraïense bronnen in het blauw (BigMir , Ukrinform,
UNIAN, Correspondentie en timer)met het kenmerk.
De vertaling van Russische media is in het zwart.
Avond / nacht:
Lug-info.com: De Kiev-troepen trekken samen in strijd met de Minsk-afspraken tanks bij de
contactlijn, meldde de People's Militia van de LVR.
In het bijzonder werden twee tanks van de Oekraïense strijdkrachten opgemerkt in Gorskoje en
Orechowo, die worden gecontroleerd door de Oekraïense zijde.
"Bovendien werden drie tanks met Oekraïense troepen ontdekt in het district Krymskoye in het
district Slavjanoserbsky, dat in feite grenst aan de contactlijn," voegde de Militie van het volk toe.
Het ministerie van Defensie voegde eraan toe dat deze feiten getuigen van een grove schending van
de Minsk-overeenkomsten door de Oekraïense zijde met betrekking tot het deel over de
terugtrekking van zware wapens.
Dan-news.info: De Oekraïense troepen bombarderen de Oktyabrsky-nederzetting in het
Kuybyshevsky-district van Donetsk, zei het hoofd van het district Ivan Prikhodko.
"Het bombardement op Oktyabrsky begon ongeveer twee uur geleden, nu wordt het na een korte
pauze hervat. Er was een brand op de markt en daar werd een brand toegebracht, evenals een huis
met vijf en negen verdiepingen. "
Het ministerie van Defensie van de DVR meldde dat ten minste één persoon gewond was geraakt
door de beschietingen.
's morgens:
Dan-news.info: De Oekraïense troepen in Donbass hebben een laag opleidingsniveau en kunnen
soms niet omgaan met het wapen en explosieven. Dit blijkt uit materiaal van de Oekraïense politie,
die zijn onderschept door de verkenning van de DVR.
Een van de vele gevallen gebeurde op 18 mei van dit jaar in het militaire ziekenhuis in het bezette
Krasnoarmeysk. "Om 9:30 arriveerde in de Krasnarmejsker-dienst de boodschap van het
plaatsvervangend hoofd van het militaire ziekenhuis in de stad Kransoarmejsk, de luitenant-kolonel
van de Oekraïense strijdkrachten Vladimir Mikhaylovich Grom, dat op 18.05.2015 om 9:00 uur op het
grondgebied van het genoemde militaire ziekenhuis een soldaat de Oekraïense strijdkrachten, Ivan
Fedorenko schoot zichzelf in het hoofd met het wapen "AKS-74" en stierf ter plaatse ", wordt gezegd
in een protocol van het zogenaamde" Ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne in de Oblast
Donetsk ".
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Het onvermogen om met explosieve objecten om te gaan, werd de oorzaak van een tragedie in
Slavyansk die de volgende dag plaatsvond. Op 19 mei ontving de politie van Slavyansk een bericht
van de afdeling traumatologie van het Lenin-ziekenhuis. Met ernstig letsel en een traumatische schok
werd een sergeant van een Luftlandbrigade opgenomen. Volgens de materialen was de oorzaak van
het letsel een onjuiste behandeling van een granaat.
Op 27 mei was het volgende slachtoffer van zijn eigen onprofessionalisme een Oekraïense soldaat,
een inwoner van de Rowensk Oblast. De gewonde man had een kogelwond in de buikholte. Volgens
de documenten had de soldaat de wond met een automatisch wapen ontvangen. Op het moment van
de opname was hij alleen.
Een andere dodelijke tragedie gebeurde op 28 mei in het district Volnovacha. Als gevolg van
onzorgvuldig hanteren van een wapen, schoot de kin van een soldaat met een artilleriebatterij op de
grond en stierf onmiddellijk.
Een soortgelijk incident gebeurde de volgende dag, op 29 mei. In de politie van Konstantinovka
arriveerde een bericht van de militaire commandant van de stad. Een soldaat van de Oekraïense
strijdkrachten schoot zichzelf met een Kalashnikov vanwege een onjuiste behandeling van het
wapen, wordt gezegd in de materialen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
We herinneren ons dat de Oekraïense Rada momenteel een wetsvoorstel bespreekt waarmee
buitenlanders in de Oekraïense strijdkrachten kunnen dienen. Sommige deskundigen zijn van
mening dat de behoefte hieraan te wijten is aan het lage opleidingsniveau van Oekraïense soldaten en
het gebrek aan mogelijkheden en middelen voor de noodzakelijke opleiding in het land. Op 12 mei
werd de wet in eerste lezing aangenomen.
De.sputniknews.com: Amerikaanse stafchef Martin Dempsey heeft opnieuw in een media-interview
gesproken over een dreiging vanuit Rusland. Volgens de Amerikaanse generaal kan het militaire en
niet-militaire potentieel van Rusland Europa in gevaar brengen.
Rusland heeft een geograﬁsch voordeel in Europa, zei Dempsey in een gesprek met de Wall Street
Journal. Met verwijzingen naar zijn langeafstandsbommenwerpers en nucleaire wapens, stuurt
Rusland een signaal naar Europa en de VS dat het bereid zou zijn al zijn militaire uitrusting te
gebruiken. Bovendien heeft Rusland 'gevaarlijke' niet-militaire hefbomen, zoals mediapropaganda,
training en uitrusting van gewapende groepen en verrassingsoefeningen door conventionele
strijdkrachten, vervolgde Dempsey.
Volgens de Amerikaanse generaal probeert de Russische president Vladimir Poetin "de NAVO in
diskrediet te brengen en uiteindelijk te desintegreren". Daarom zouden de VS niet alleen de NAVOlidstaten versterken, maar ook partnerlanden. De Verenigde Staten zouden bijvoorbeeld de
Oekraïense nationale garde opleiden en Georgië helpen met militaire hervormingen.
Russisch staatshoofd Vladimir Poetin zei in een interview op zaterdag dat alleen een niet-zo-gezond
persoon zich kon voorstellen Rusland aan te vallen op de NAVO. Hij beschuldigde de VS ervan een
toenadering tussen Rusland en Europa te willen voorkomen om haar leidende rol te behouden en
daarom opzettelijk de vrees voor Rusland te bevorderen.
Dan-news.info: "In de afgelopen 24 uur heeft de Oekraïense zijde 29 branden geopend op het
grondgebied van de DVR," zei het ministerie van Defensie van de DVR.
Geweervuur werd twee keer afgevuurd, één keer met geweren en vijf keer met gepantserde militaire
technologie. Bovendien werden 17 granaten en vier vuurwapens afgeschoten.
Donetsk (Oktyabrsky-nederzetting, Oktyabrskaya-mijn en luchthavengebied) werd beschoten,
Gorlovka, Spartak, Shabichevo, Kalinovka, Nikolayevka en Shirokino.
Informatie over burgerslachtoffers en militieslachtoffers wordt onderzocht.
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Voicesevas.ru: een video van Graham Phillips over de storende storingen van de laatste
beschietingen: met Engelstalige opmerkingen

Destruction in Donetsk - Cinema Hit in Donetsk - (Donbass Drone journalism)

Dan-news.info: "De nacht van 6 op 7 juni was relatief rustig. In sommige districten werd vuurwapens
en zware wapens afgevuurd, "zei de burgemeester van Donetsk
Dan-news.info: Twee vreedzame bewoners raakten gewond in de Kuybyshevsky en in het district
Kiewskij in Donetsk door massale bombardementen door de Oekraïense troepen, zei het hoofd van
het district Kuybyshevsky, Ivan Prichodko.
Een oudere vrouw is gisteravond gewond geraakt, ze ligt in het ziekenhuis. Een andere persoon liep
matige verwondingen op toen hij de markt "Achil" in Oktyabrsky fotografeerde.
De.sputniknews.com: Na de opstandige gevechten in Oost-Oekraïne heeft Donald Tusk campagne
gevoerd voor een snellere uitbreiding van sancties tegen Rusland. Volgens de voorzitter van de EURaad moet het besluit worden genomen vóór de EU-staatshoofden en regeringsleiders op 25 en 26
juni.
"Ik hoop dat we het formele technische besluit vóór de EU-top eind juni zullen organiseren", zei Tusk
zondag vóór de G7-top in Garmisch-Partenkirchen. Een uitbreiding van de sancties tegen Rusland
noemde Tusk het "belangrijkste". De sancties moeten worden uitgebreid "vanwege de overduidelijke
schending van de Minsk-overeenkomsten".
De huidige Europese economische sancties tegen Rusland vervallen eind juli en daarom heeft de EU
de tijd genomen. Maar deze week - vlak voor de G7-top - escaleerde het geweld in het oosten van
Oekraïne opnieuw. De regering van Kiev beschuldigde de burgers van de afvallige Donetsk
Volksrepubliek van het proberen een offensief te lanceren. De milities verwierpen de beschuldiging
en beschuldigden de regeringstroepen van het gebruik van zware wapens en daarmee het schenden
van de vredesakkoorden van Minsk.
De Oekraïense generale staf gaf het gebruik van zware artillerie toe: dit was nodig om een aanval van
de militie "terug te vechten". Het vredesplan dat in februari in Wit-Rusland in Minsk is
overeengekomen, verbiedt het gebruik van technologie voor zware oorlogvoering in de frontregio.
Volgens de overeenkomst hadden alle zware wapens uit de frontlinie lang geleden moeten worden
teruggetrokken ...
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Dan-news.info: Informatie van de plaatsvervangend commandant van de milities van de DVR
Eduard Basurin aan de pers
de laatste bombardementen van de afwikkeling van Oktyabrsky in Donzek kwam voorlopige
informatie uit de richting van de posities van de Oekraïense troepen in het gebied van
Krasnogorovka en Marjunka:
Momenteel vooraanstaande vertegenwoordigers het ministerie van Defensie van de DVR en
waarnemers van het Gemeenschappelijk Centrum voor controle en coördinatie van het regime van
een staakt-het-vuren door een inspectie in Oktyabrsky, gelegen in het district Kuybyshevsky van de
hoofdstad, niet ver van de luchthaven.
Gorovka werd het meest intensief beschoten met granaten, evenals de districten Kuybyvsky en
Kiewerkij in Donetsk. Tijdens het bombardement werden meer dan 100 ronden kaliber 82 en 120 mm
neergeschoten. "
"Op 4 juni, de 72e single gemechaniseerde brigade onder het commando van kolonel Grishchenko
Telmanowo beschoten met een" graad "-systeem. Tijdens het beschietingen stierf een vierjarige
jongen. Het is belangrijk om te zeggen dat deze aanval de meest gewelddadige van de afgelopen
maanden was. "
" De verkenning van de strijdkrachten DVR blijft verschuivingen zien van militaire technologie en
personeel van de Oekraïense strijdkrachten in de richting van de demarcatielijn. de Minskovereenkomsten zijn verboden. In het district Malinowka en Kurachowo werden meerdere
raketwerpers opgezet in de dorpen Gornjak, Lastochkino, Krasonogorowka en Ostroje. Posities
werden ontdekt met artillerie van groot kaliber.
middag:
Ukrinform.ua: Het aftreden van Tagliavini kan de vredesonderhandelingen vertragen Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat de speciale gezant van de
OVSE-voorzitter aftrekt in de tripartiete contactgroep Heidi Tagliavini.
"Het ministerie van Buitenlandse Zaken is van mening dat het ontslag kan leiden tot een vertraging
van de dialoog in de groep. De nieuwe vertegenwoordiger heeft tijd nodig om alle nuances te
begrijpen ", stond in de publicatie ...
Lug-info.com: In de afgelopen 24 uur schoten de troepen van Kiev opnieuw het Slavjanoserbskydistrict van de LVR neer, volgens LVR-volksmilitie.
In de woorden van een vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie van de Republiek leed de
meeste Sokolniki, die direct op de contactlijn ligt.
"De Oekraïense troepen schoten op de plaats met schelpen van 82 mm, er werden 7 schoten in het
dorp geschoten."
Er zijn geen slachtoffers onder de militie en de burgerbevolking.
Rusvesna.su: De inwoners van de LVR zijn het slachtoffer van sms-aanvallen. Abonnees van de
Oekraïense mobiele operatoren in de Volksrepubliek Lugansk ontvangen vreemd nieuws van het
managementnetwerk.
In het bijzonder moeten ze tien hryvnia betalen voor de behoeften van de zogenaamde "ATO", die
tegen hen is.
Bovendien worden de inwoners van Lugans geïnformeerd dat het eigendom van mensen die in de
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zone van de "ATO" wonen, volledig het eigendom van de staat is geworden. Mannen worden
uitgenodigd om lid te worden van de strijdkrachten van Oekraïne

De.sputniknews.com: Vier dagen na de bloedige gevechten verzamelt het Oekraïense regeringsleger
volgens de afgescheiden republieken Lugansk en Donetsk tanks en ander zwaar militair materieel
aan de frontlinie. Het in februari in Wit-Rusland in Minsk overeengekomen vredesplan voorzag in de
terugtrekking van alle zware wapens uit het frontgebied.
De Lugansk-milities rapporteerden zondag uit Oekraïense tanks in Gorkoje en Orekhovo aan de
noordwestelijke grens van de niet-erkende "Volksrepubliek". Beide dorpen staan onder controle van
het Oekraïense leger. "Bovendien werden tanks in de buurt van het dorp Krymskoje (niet ver van
Slavjanoserbsk - Rood.) Waargenomen, die in feite op de contactlijn ligt (frontlijn - Rood.)",
Informeerde het informatiecentrum van Lugansk.
Het Donetsk People's Army meldde ook zware wapens aan de Oekraïense kant. "De
verkenningsvliegtuigen van de Volksrepubliek Donetsk registreren langs de lijn van contact de
concentratie van technologie die verboden is door de Minsk-overeenkomsten", zei de
plaatsvervangend hoofd van Donetsk-militie Eduard Bassurin op zondag. Zo zijn in Malinowka en
Kurachowo (beide ten oosten van Slavyansk - Red.) Oekraïense meervoudige raketwerper gezien. In
Gornjak hadden Lastochkino, Ostroje en Krasnogorowka (ten westen of noordwesten van Donetsk)
een groot kaliber geschutspositie.
Een reactie van Oekraïense zijde is niet beschikbaar. Op zaterdag waren er nieuwe vuurgevechten in
het conﬂictgebied. Volgens Bassurin raakten twee burgers gewond in Donetsk door een Oekraïens
bombardement. Van zijn kant beschuldigde het Oekraïense leger de militie ervan het staakt-het-vuren
gedurende de nacht 30 keer te hebben verwond.
Het geweld in het oosten van Oekraïne escaleerde woensdag. De milities van de Volksrepubliek
Donetsk en de Oekraïense regeringstroepen beschuldigden elkaar van een poging tot een offensief. 'S
Middags gaf de Oekraïense generale staf toe dat ze opnieuw zware wapens hadden gebruikt in de
regio Donetsk, die volgens de Minsk-overeenkomsten aan de frontlinie moesten worden
teruggetrokken.
Rusland beschuldigde Oekraïne van het voorbereiden van verdere EU-sancties met nieuwe strijd.
Gezien de recente escalatie heeft EU-voorzitter Donald Tusk inderdaad opgeroepen tot een versnelde
sanctie van sancties tegen Rusland. Zowel de Oekraïense regering als de westerse staten
beschuldigen Rusland ervan de milities in Donbass te steunen. Rusland verwerpt elke betrokkenheid
bij het conﬂict in Oost-Oekraïne.
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Lug-info.com: De troepen van Kiev verrichten de grootschalige mijnbouw van hun gecontroleerde
gebied nabij de contactlijn. Een ander slachtoffer van deze methode was op zaterdag een inwoner van
Katerinowka, het vee gedreven. Dit werd aangekondigd door de People's Militia van de LVR.
Het zijn niet de eerste bestraffende troepen die met zulke 'snode en genocidale' maatregelen komen
dat de slachtoffers vreedzame burgers zullen worden, onderstreepte het ministerie.
"Volgens de informatie waarover wij beschikken, werd gisteren in het dorp Katerinovka, in het
district Popasnensky, een van de inwoners naar een mijn gebracht terwijl vee werd gehouden."
Het leger verzette zich ook tegen de betrokkenheid van de LVR-milten bij het incident, dat het hoofd
van de zogenaamde "civiele militaire administratie van de Oblast Luansk" Gennady Moskal
beschuldigde van het incident.
"Sinds enkele dagen ontginnen de Oekraïense strijdkrachten het aangrenzende gebied om de
bevolking te verdrijven van elke wens om in de richting van LVR te gaan", zegt de People's Militie,
eraan herinnerend dat de zaak deze week niet de eerste is.
"Na het sluiten van de poorten waarover een aantal burgers de LVR betreden, hebben de Oekraïense
troepen besloten alle alternatieve manieren van overgang te delven. Ze ontginnen weiden, de kust
van Seversky Donzej, velden. "
"Er zijn deze week al zes slachtoffers, vier doden. De Oekraïense troepen achtervolgen hun volk in
reservaten en ontzeggen hen het recht op vrij verkeer en vernietigen het gewoon. Dit alles deed
denken aan de genocide
die door de fascisten in de welbekende tijden werd gepleegd . " Het is bekend dat op 31 mei drie
mensen - een vader en zijn zonen - een mijn troffen in de buurt van Staniza Luganskja, twee van hen
stierven.
Op 3 juni kwamen twee gepensioneerden om het leven in een autoslachtoffer van een
granaatbombardement op 22 km van de contactlijn. Het vuur op het voertuig opende waarschijnlijk
de bestraffende troepen van het zogenaamde nationalistische bataljon "Ajdar".
's avonds:
Ukrinform.ua: president Poroshenko drong er bij de geallieerden op aan de sancties tegen Rusland
niet als 'slachtoffers' te beschouwen, maar als een manier om hen te dwingen de Minsk-afspraken na
te komen.
Hij legde dit uit in een interview met buitenlandse media, vooral aan de Franse krant Le Monde,
meldt onze UKRINFORM-correspondent.
"Ik haat het idee dat de sancties als" slachtoffers "kunnen worden beschouwd. Ze hebben een
eenvoudig doel: de voorwaarden scheppen voor Rusland om te voldoen aan de Minskovereenkomsten. Als de situatie verslechtert, zullen we een nieuwe ronde van sancties eisen, "zei de
president in antwoord op de vraag of hij zich zorgen maakte dat de bondgenoten in de toekomst het"
economische offer "in het belang van Oekraïne moe zouden worden.
Hij is ervan overtuigd dat iedereen "een keuze moet maken". "Waar hebben we het hier over, over
geld of over waarden?", Vroeg Poroshenko aan journalisten, eraan toevoegend dat Oekraïne niet
alleen vecht voor zijn onafhankelijkheid, maar ook voor de bescherming van Europese waarden en
veiligheid in Europa en de wereld.
Gevraagd naar een referendum over het NAVO-lidmaatschap, zei de Oekraïense president dat "deze
kwestie geen prioriteit is." Het referendum is in de eerste plaats een symbool dat we Rusland geen
toestemming vragen voor onze toekomst, alleen ons volk. iets, "zei hij, eraan toevoegend dat de
Oekraïners eerst hervormingen moesten doorvoeren om het land te veranderen.
zero
Dan-news.info: Het district Kuybyshevsky in Donetsk werd vandaag opnieuw gebombardeerd door
de Oekraïense troepen, het stadsbestuur van de hoofdstad zei:
"Het district Kuybyshevsky was beschoten. Er waren directe vergaderingen in Kolkhoz Prospekt,
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Kremlevsky Prospect en Kurchatov Street. "
Exacte informatie over vernietiging en slachtoffers is nog niet beschikbaar.
De.sputniknews.com: Volgens recente gegevens zaten acht soldaten aan boord van de UMC-1000, een
Oekraïense grenspatrouilleboot die op zondag in de Zee van Azov explodeerde voor de kustplaats
Mariupol. Ten minste zes van hen raakten gewond. De kapitein ontbreekt.
"Er waren in totaal acht mensen aan boord", zei het ministerie van Defensie in Kiev. "De details van
het aantal gewonden zijn gespeciﬁceerd." Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden zes
soldaten voor letsel naar ziekenhuizen gebracht. De kapitein van de gezonken boot ontbreekt.
Een boot van de Oekraïense grenswachten was op zondag ontploft in de Zee van Azov, niet ver van
de kust voor de ogen van vele toeristen en gezonken. Volgens autoriteiten botste de boot op een
"explosief apparaat".

Persoverzicht vanaf 06.06.2015
6 JUNI 2015 | LAAT | EEN REACTIE ACHTER
Bronnen: Itar-Tass, Interfax, Ria Novosti, sputniknews, rusvesna.su, voicesevas.ru, informatie
toevoegen op pagina's dnr-online, lnr-portal, Novorossia, dnr-news, novorosinform, etc. evenals de
ofﬁciële pagina's van de regeringen van de Volksrepubliek dan-nieuws, lug-info . Soms nemen we
ook Oekraïense media op, zoals BigMir, UNIAN, Ukrinform, KorrespondT en de online krant Timer
uit Odessa .
Om de bron van het nieuws beter te kunnen onderscheiden, staan nieuwsbronnen uit de nieuwe
Oost-Oekraïense republieken in het rood (dnr-online, lnr-portal, novorossia, dan-news, lug-info, dnrnews, novorosinform, etc.) en andere Oekraïense bronnen in het blauw (BigMir , Ukrinform, UNIAN,
Correspondentie en Timer) In.
De vertaling van Russische media is in het zwart.
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Avond / nacht:
Dnr-sovet-su: Benoeming van de voorzitter van de Sovjet Andrei Purgin van het Volk ter gelegenheid
van de Werelddag van het Milieu
We hebben allemaal samen een zeer moeilijke situatie bereikt. De laatste jaren is de term "vloek van
natuurlijke hulpbronnen" van toepassing op ons grondgebied. Onze regio is rijk aan natuurlijke
hulpbronnen, maar de Oekraïense overheid heeft deze rijkdom niet gebruikt voor ontwikkeling,
inclusief de hele economie van de staat.
Vandaag zijn er geen fondsen in Donbass, we hebben geen speciale rechten. We hebben een zeer
moeilijke ecologische situatie en als gevolg hiervan worden veel kinderen geboren met genetische
mutaties, waardoor Oekraïne in deze periode geheim heeft gehouden.
De taak van de DVR is om fondsen te creëren voor toekomstige generaties. De Donbass moet deze
"vloek van natuurlijke hulpbronnen" doorbreken. We zijn toegewijd aan het leveren en oplossen van
de taken die zullen helpen om in de toekomst te overleven. Vandaag bepaalt het hoe we ooit zullen
leven. Gedurende 23 jaar heeft de staat Oekraïne steenkool gewonnen, ons grondgebied en onze
ecologie verpest en de toekomst van onze nakomelingen verwoest. Als deze situatie niet wordt
gewijzigd, zullen onze kleinkinderen nergens wonen.
Ecologische veiligheid - dit is een zeer serieuze uitdaging voor elke staat!
We kunnen niet het pad opgaan om de ecologie van Donbass te vernietigen. Onze toekomst, de
toekomst van de mensheid en de planeet als geheel hangt in veel opzichten af van onze
vastberadenheid om de zeer ernstige problemen in het milieu op te lossen. En dit is een prioritaire
taak van de regering van de Volksrepubliek Donetsk!
Omdat de Donbass - dit zijn niet alleen metallurgische reuzen en kolenmijnen, rokende
fabrieksschoorstenen en enorme donkere stortplaatsen.
De Donbass - dit is een uniek levend natuurgebied. Hier zijn overweldigend mooie plekken krijtbergen, steppen, bloeiende weiden, natuurreservaten en natuurlijke monumenten. De diversiteit
van de landschappen en de prachtige gebieden van de DVR trekken aan en verrukken. Vandaag
moeten we dit geschenk en deze rijkdom beschermen en behouden als nooit tevoren!
Lug-info.com: Het hoofd van de zogenaamde "militair-civiele administratie van de Luhansk Oblast"
Gennady Moskal heeft toegegeven dat hij heeft geïnstrueerd om de watervoorziening op het
grondgebied van de LVR op te schorten en ook dat hij vastbesloten is dit te blijven doen gedraag je als
de bekende Halunke Ostal Bender. Een verklaring staat aan de kant van Moskal.
Over dat de "Gauleiter" van de "Oblast Lugansk" opdracht gaf de watervoorziening naar de republiek
te staken, meldde de algemeen directeur van waterwerken Sergey Machurenko op 2 juni.
Maar nu verklaart Moskal dat zijn order pas vanaf 9 uur op 5 juni in werking zou moeten treden.
De "gouverneur van de oblast Luhansk" kondigde aan dat in de tweede helft van 3 juni de
stroomvoorziening in Stanitsa Luganskaya en acht nabijgelegen nederzettingen, die onder de
controle van de troepen van Kiev staan, werd stopgezet. In het proces herinnerde hij eraan dat de
hoofdelektrische leiding, die eerder elektriciteit naar dit gebied had geleverd, tijdens de gevechten
was beschadigd, waardoor een vervangende lijn werd gebruikt, waarvan een deel over het
grondgebied van de LVR loopt. Moskal zei ook dat de reservelijn onlangs werd beschadigd op het
grondgebied van de republiek en dat de LVR-regering naar verluidt niet toestond dat
reparatiebrigades uit het deel van het land van Lugansk dat door de troepen van Kiev werd bezet,
worden beschadigd.
Door de LVR te beschuldigen van het ontketenen van een 'gemeenschappelijke oorlog', vond Moskal
naar verluidt geen 'andere uitweg dan de watervoorziening te stoppen'.
"De watervoorziening zal niet worden hersteld totdat Staniza elektriciteit heeft en een garantie voor
zijn stabiele toevoer", zegt Moskal.
"We zullen handelen volgens het principe van Ostal Bender - elektriciteit in de avond, water in de
ochtend," probeerde de Gauleiter te grijnzen.
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Lug-info.com: De afsluiting van de watertoevoer naar de LVR vanuit het door Kiev gecontroleerde
grondgebied heeft ertoe geleid dat sommige woonwijken van Lugansk 19 dagen geen centrale
watervoorziening hebben gehad, de situatie is bijna kritiek. Dit werd aangekondigd tijdens een
vergadering van de Raad van Ministers van het hoofd van het stadsbestuur van Lugansk, Manolis
Pilawow.
"Het grootste probleem in de stad is nu ongetwijfeld de toevoer van water naar het district
Kamennobrodskij, naar Krasnyj Jar en Bolschaja Werganka. Sommige wegen in dit gebied zijn al 19
dagen zonder water ", eerste pilawov.
Volgens hem is de situatie in deze woonwijken bijna kritiek.
"De situatie is erg moeilijk, de watervoorraden die daar naartoe gaan, zijn slechts voldoende voor het
drinkwater van mensen. Maar ze hebben ook was dat moet worden gewassen, tuinen die water
moeten krijgen, "zei het hoofd van het stadsbestuur.
Hij zei dat het boren van putten veel tijd kost, veel middelen vereist, maar het probleem niet oplost.
"Over gaten boren, verwachten we: voor het boren van slechts één gat hebt u voldoende tijd nodig.
Zelfs als we acht-negen van hen boren - dat lost het probleem niet op, "zei Pilawow.
"Daarom kan het probleem van de watervoorziening in het district Kamannobrodsky alleen worden
opgelost met bronnen in de buurt van de stad," zei de burgemeester.
Niettemin zijn de stadsbesturen vastbesloten om de mogelijkheid te onderzoeken om vijf verlaten
putten in het district Kamennobrodsky te herstarten, hoewel het water van daaruit van lage kwaliteit
is en niet aan de vereiste norm voldoet.
Lug-info.com: De pogingen van de regering van Kiev om wijzigingen aan te brengen in de grondwet
van Oekraïne zijn in tegenspraak met de Minsk-overeenkomsten en de republieken zullen nooit een
dergelijke variant van de basiswet erkennen, zei de bevoegde vertegenwoordiger van de LVR in de
Minsk-onderhandelingen Vladislav Dejnego.
De dag ervoor zei de president van Oekraïne, Petr Poroshenko, tijdens een toespraak voor de
Verchovna Rada dat de ontwerpamendementen op de grondwet van Oekraïne betreffende
decentralisatie tijdens deze zitting aan het Parlement zullen worden voorgelegd. Poroshenko sprak
de hoop uit dat de constitutionele commissie binnenkort de ontwerp-wijzigingen van de basiswet
betreffende decentralisatie zal voorbereiden, in de huidige zitting zullen deze wijzigingen worden
doorgestuurd naar het constitutionele hof en deﬁnitief worden aangenomen in het najaar.
"Wijzigingen die zonder discussie met ons zijn aangebracht, worden door ons niet geaccepteerd,
omdat ze niet worden aanvaard door de" Norman Four ", die zeer duidelijke taken heeft vastgesteld,"
zei Dejnego.
"Al deze dingen worden alleen bij consensus gedaan, het moeten echte veranderingen zijn die zijn
opgenomen in de Grondwet - geen vermeende decentralisatie, maar een echte gedecentraliseerde
staatsmacht in Oekraïne, die de basis legt voor een normale optimale zelfontwikkeling van LVR en
DVR een economische ontwikkeling creëren, "zei hij.
De gevolmachtigde van de republiek onderstreepte met name dat Kiev niet heeft gereageerd op de
voorstellen van de LVR en DVR om wijzigingen aan te brengen in de grondwet van Oekraïne.
"Geen reactie, behalve de verklaring van de voorzitter van de Verchovna Rada, dat hij geen e-mail
kan gebruiken, heeft niet van ons ontvangen of de e-mail van de Verchovna Rada werkt niet, omdat
ik zelf deze voorstellen aan zijn ofﬁciële e-mail Adres, vermeld op de pagina van de Supreme Rada,
verzonden. We hebben niets van hen gehoord, er is geen andere reactie, "zei Dejnego.
Hij onderstreepte dat Poroshenko spreekt van een onafhankelijke bijdrage van veranderingen die
voor decentralisatie zorgen.
"Dat betekent dat hier een directe tegenspraak is met punt 11 van het complex van maatregelen, dat
op 12 februari in Minsk werd ondertekend", zei Dejnego.
"Dit document speciﬁceert in punt 11 een hele reeks criteria en factoren waarmee rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van de grondwet van Oekraïne. We hebben het niet alleen over
een duidelijke decentralisatie, maar ook over het feit dat deze veranderingen moeten worden
aangebracht met inachtneming van de speciale voorwaarden van het lokale zelfbestuur en als gevolg
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van een overeenkomst met de vertegenwoordigers van Donetsk en Lugansk, "benadrukte de
vertegenwoordiger van de LVR.
Hij zei dat de wet op de speciale orde van lokaal zelfbestuur effectief werd geblokkeerd op 17 maart,
toen er wijzigingen in werden aangebracht "die deze vrijwel teniet hebben gedaan, hoewel die wet
een van de grondslagen is van het protocol van 5 september, van de zogenaamde Minsk-1 ".
"De maatregelen waarin dit protocol voorziet, zijn niet gehaald en in verband hiermee is het complex
van maatregelen aangenomen dat de uitvoering van deze maatregelen zou moeten afdwingen. Daar
werd de hele procedure gedetailleerd beschreven, "zei Dejnego.
Bovendien moet volgens zijn woorden de speciale status van de afzonderlijke gebieden Oblast
Lugansk en Oblast Donetsk permanent worden vastgesteld.
"Deze wet is eenvoudig verwijderd, deze bestaat niet. In naam bestaat het, in feite is er geen enkele
paragraaf in die enige territoriale rechten bepaalt, "zei Dejnego.
"Kiev is constant bezig met een imitatie van dit proces. Het grootste probleem van deze imitatie is dat
Oekraïne denkt dat ze onafhankelijk wijzigingen in de grondwet kunnen aanbrengen, zelfs in het
kader van de Oekraïense wetgeving, maar de normen van het complex van maatregelen negeren, "zei
Dejnego.
"Dat zal niet werken," legde hij uit.
Tegelijkertijd zei Dejnego dat het technisch en tijdelijk mogelijk zou zijn om tegen de herfst
wijzigingen in de grondwet van Oekraïne aan te brengen.
's morgens:
Dan-news.info: "In de afgelopen 24 uur hebben de Oekraïense strijdkrachten het grondgebied van de
DVR 34 keer beschoten. De vijand blijft artillerie gebruiken, "zei het ministerie van Defensie van de
DVR.
Drie keer op plaatsen in de Republiek werd geschoten met artilleriekanonnen, twee keer met
gepantserde militaire technologie, daarnaast waren er 26 granaten.
Donetsk (districten Kiewsky, Kuibyshevsky en Petrovsky, busstation Putilovsky, het
luchthavengebied, district Oktyabrsky), Gorlovka, Novaya Marievka, Grigorovka, Nikolayevka,
Losovoje, Shirokino, Shobunki, Howaya Laspa werden beschoten.
Informatie over slachtoffers onder de burgerbevolking en de milities wordt nog steeds overwogen.
Dan-news.info: De hoofdstad van de DVR werd gisteravond opnieuw beschoten door de Oekraïense
strijdkrachten, communiceerde het stadsbestuur.
"De nacht van 5 tot 6 juni was extreem gespannen. Praktisch in alle wijken van de stad waren
geluiden van zware wapens te horen. Momenteel wordt informatie over mogelijke schade en
verwondingen gecontroleerd. "
" In de ochtend van 6 juni is de situatie in Donetsk nog steeds gespannen, "voegde het stadsbestuur
eraan toe.
De.sputniknews.com: Een ontwikkeling in de oostelijke Oekraïense regio Donbass zoals in 2014 op
het schiereiland de Zwarte Zee is uitgesloten. De Russische president Vladimir Poetin zei in een
interview voor de Italiaanse krant "Il Corriere della Sera" voorafgaand aan zijn bezoek aan Italië.
"Donetsk en Lugansk stemden voor hun onafhankelijkheid, terwijl inwoners van de Krim voor
Rusland stemden," zei Poetin. "Het 'Krim-scenario' werd niet opgelegd door Rusland. Dit was een
uitdrukking van de positie van de mensen die op de Krim wonen ... De acties van Rusland, inclusief
geweld, waren niet bedoeld om dit gebied los te koppelen van Oekraïne. Het doel was om de mensen
die daar wonen de kans te geven hun mening te geven over hun toekomstige leven, "zei de Russische
president.
"De Albanezen uit Kosovo mochten dat doen ... Waarom zouden de Russen, Oekraïners en KrimTataren die op de Krim wonen, worden verboden? Het besluit om Kosovo (uit Servië) te splitsen
werd trouwens uitsluitend genomen door het parlement van Kosovo, terwijl het besluit op de Krim
in een referendum werd genomen. Ik denk dat een eerlijke waarnemer niet over het hoofd heeft
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gezien dat mensen bijna unaniem hadden gestemd voor de hereniging van de Krim met Rusland. "
" Democratie betekent de macht van het volk of een macht gebaseerd op de uitdrukking van de wil.
De oplossing van het Krim-probleem was gebaseerd op de populaire uitdrukking van de mensen ...
Maar in Donetsk en Lugansk stemden de inwoners voor onafhankelijkheid. Dus de situatie is heel
anders. "
In dit verband drong Poetin er bij Oekraïne en de EU op aan meer te doen voor het conﬂictgebied
Donbass. Het aanbod van het leiderschap van de niet-erkende Volksrepubliek Donetsk en Lugansk
om onder bepaalde voorwaarden deel van Oekraïne te blijven, moet serieus worden genomen. Dit
omvat een grondwetshervorming samen met autonomierechten - zoals de mogelijkheid van regio's
om de handel met Rusland te begrenzen.
Kiev zou "aan mensen in Donbass moeten bewijzen dat hun leven in de Staatsunie van Oekraïne
beter en zekerder zal zijn dat hun kinderen een toekomst zullen hebben in de (Oekraïense) staat.
Maar het is onmogelijk om deze mensen te overtuigen met geweld. Dergelijke problemen kunnen
alleen met vreedzame middelen worden opgelost, "benadrukte de president.
Poetin reist deze woensdag naar Milaan voor de Expo. Ook gepland is een publiek met de paus in het
Vaticaan en een ontmoeting met premier Matteo Renzi in Rome.
Dan-news.info: De voorbereidingen voor de komende graanoogst zijn begonnen op de boerderijen
van DVR, zei de minister van Landbouw van DVR Maxim Savenko.
"Een breed werkcomplex is gepland voor de komende graanoogst in de nabije toekomst. De bedrijven
bereiden momenteel de oogsttechnologie voor. "
Volgens Sawenko zal de samenwerking tussen de bedrijven plaatsvinden zonder technologie. "We
gaan naar de traditionele wederzijdse hulp in warme tijden", onderstreepte de Minsk.
Brandstofgebrek wordt niet verwacht. Met behulp van Russische collega's en humanitaire konvooien
hebben DVR-operaties gezorgd voor de nodige brandstoftoevoer. "En de prijs van brandstof is
aanzienlijk gedaald in de Republiek - tot 17,8 hryvnia per liter," zei de minister.
De voorbereiding voor de oogst verloopt ook in de opslagfaciliteiten. Om een stevige garantie voor
voedselveiligheid te bieden, was de export van granen uit de DVR eerder helemaal verboden.
Wat de oogst betreft, is de algemene prognose gunstig. De vroege culturen werden 85% op tijd
opnieuw bemest. Het voorjaarszaaien was op tijd gedaan, met de plannen werden in sommige
gevallen aanzienlijk overschreden tijdens het zaaien.
Lug-info.com: In de afgelopen 24 uur hebben de troepen van Kiev tweemaal het staakt-hetvurenregime geschonden, LVR-plaatsen en militieposities gebombardeerd, zei LVR People's Militia.
Werd neergeschoten Weselaya Gora en een gebied nabij Obosnoje.
Er zijn geen slachtoffers.
De.sputniknews.com: Rusland spreekt met niemand een conﬂicttaal, maar moet op bedreigingen
reageren. Dit werd gezegd door de Russische president Vladimir Poetin in een interview voor de
Italiaanse krant Il Corriere della Sera in de aanloop naar zijn bezoek aan Italië op woensdag.
"Zoals Otto von Bismarck destijds zei, niet het gesprek is belangrijk, maar het potentieel. Wat we
doen is slechts een antwoord op de bedreigingen die gericht zijn op ons adres. We doen dat in
beperkte mate, maar genoeg om de veiligheid van Rusland te garanderen. "
Over de eenzijdige exit van de VS uit de raketverdedigingsovereenkomst en over het bouwen van
Amerikaanse raketverdediging in Europa, zei de president dat Rusland actief werkt aan het
ontwikkelen van systemen die deze raketverdediging kunnen overwinnen. "Ik moet je zeggen dat we
aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in deze richting."
De VS geven meer uit aan bepantsering dan enig ander land. "En de totale wapenuitgaven van de
NAVO zijn tien keer zo groot als het wapenbudget van Israël. In tegenstelling tot Amerika heeft
Rusland geen militaire bases in het buitenland ... Bovendien zijn Amerikaanse onderzeeërs voor de
Noorse kust constant in dienst, met raketten die slechts 17 minuten duren om Rusland te bereiken. "
Poetin herinnerde eraan dat Rusland zijn militaire bases in Cuba al lang had ontbonden. "En je wilt
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zeggen dat we ons agressief gedragen? U noemde zelf de uitbreiding naar het oosten van de NAVO.
Maar we bewegen niet. Dit is de NAVO-infrastructuur die onze grenzen nadert. En u spreekt over
onze agressiviteit? "Vroeg de Russische president.
Dnr-online.ru: In Donetsk was er een persconferentie met een soldaat van de strijdkrachten van
Oekraïne, Roman Mashchenko, die tijdens de gevechten in Marjinka werd gevangengenomen.
"Om 4:30 uur op 3 juni werd een gewapende staking uitgevoerd door de strijdkrachten van Oekraïne
op de posities van de DVR-strijdkrachten op het grondgebied van Marjinka. Militaire technologie
werd gebruikt en een doorbraak was gepland door de posities van de DVR, zodat de Oekraïense
troepen zich in Petrovka kunnen verschansen, "zei Maschenko.
De Oekraïense krijgsgevangene meldde ook dat het leger tijdens de gevechten in Marjinka enorme
verliezen leed. De strijdkrachten en buitenlandse huursoldaten namen deel aan de gevechten van
Oekraïne.
Over zijn houding ten opzichte van de oorlog zei hij:
"Ik wil niet deelnemen aan deze oorlog. Dit is een broedermoordoorlog. Ik bedoel, de Oekraïense
troepen bombarderen vreedzame mensen. Hier is een normale stad waar noch terroristen noch
separatisten zijn. Op straat zijn normale mensen en kinderen. "
Roman Maschtschenko vertelde ook over de mentale toestand van Oekraïense soldaten:
" De meerderheid van de Oekraïense soldaten is depressief. Ze hebben spijt van de oorlog en zijn
ontevreden over de Oekraïense regering. Van wie het proﬁteert, maar het sterft. Ze hebben deze
oorlog niet nodig ".
In antwoord op de vraag van een journalist over zijn gedrag in detentie door DVR-troepen, zei hij dat
het gedrag normaal was.
Mashchenko rapporteerde ook over de informatieblokkade op het grondgebied van Oekraïne:
"De Oekraïense media informeren de bevolking van Oekraïne niet over de dood van de vreedzame
bevolking op het grondgebied van Donbass. Over het algemeen wordt slechts ongeveer 20% van de
waarheid gemeld, de rest van de informatie verbergt of is niet waar ".
Gevraagd naar het verschil tussen de Oekraïense troepen en de milities, zei Roman Maschtschenko:
"De milities vechten voor hun land, zij beschermen het. En de Oekraïense troepen vechten alleen op
bevel en zijn bezetter ".
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Evenzo vertelde Roman Maschtchenko dat strijders van de strijdkrachten van Oekraïne door het
Oekraïense regeringsland beloofd waren voor hun deelname aan de gevechten.

middag:
De.sputniknews.com: Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft alle Krimbewoners beledigd met
hun recente verklaringen, die hun toekomst aan Rusland hebben gekoppeld met een vrije
uitdrukking van hun verlangen. Voorzitter van de Raad van State van de Republiek de Krim,
Vladimir Konstantinov, zei zaterdag in Yalta.
Eerder schreef Merkel in een bijdrage aan de Canadese krant Globe and Mail: "Kan iemand geloven
dat de annexatie van de Krim 25 jaar na het einde van de Koude Oorlog de Europese wereldorde in
twijfel zou trekken?"
"Dit is een belediging voor de inwoners van de Krim," zei Konstantinov. "Een echte bedreiging voor
de wereldorde daarentegen is westerse hulp aan Oekraïense radicalen. We zien hulp voor nazigroepen die aan de macht kwamen in Kiev. We zien steun voor alle staatsgrepen, zowel in het
Midden-Oosten als in Oekraïne, die catastrofale gevolgen hebben voor de bevolking. Dat is de juiste
dreiging, "zei het hoofd van het parlement.
Dan-news.info: Communicatie van de plaatsvervangend commandant van DVR Militia Eduard
Basurin (samenvatting van verschillende rapporten)
"Meer dan 120 120 mm kogels werden afgevuurd op de regio's Kievskiy, Kuibyshevsky en Donetsk.
De nederzetting van Oktyabrsky, die werd geraakt met 25 kaliber 152 mm kogels, werd ook
gebombardeerd met artillerie. "
" Als gevolg van het nachtelijke bombardement werd de bioscoop "Aurora" in Donetsk volledig
vernietigd. Het gebouw werd direct getroffen door drie verdiepingen. "
Een huis van vijf verdiepingen werd getroffen door vier verdiepingen. Er zijn geen slachtoffers.
"De verkenning van de DVR-strijdkrachten heeft nu de komst van 3" Totschka-U "-complexen in
Kramatorsk bepaald. Dit dorp ligt op 70 km van de afbakeningslijn. "
Andere feiten over de stationering van zware wapens in Kiev werden ook gevonden in andere steden
op het bezette grondgebied van Donbass. "In Ugledar werd de inzet van twee Uragan-systemen
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genoteerd en in het gebied van Klinovoye en Luganskoye werden" Uragan "-systemen ontdekt.
Basurin zei dat de verplaatsing van zware wapens tegen de achtergrond van de recente verklaring
van de Oekraïense president Petr Poroshenko dat Kiev geen onderhandelingen zal voeren met "een
ander", alleen met een "Oekraïense Donbass".
"Het is dus duidelijk dat de regering van Kiev niet op weg wil gaan naar een vreedzame oplossing
van het conﬂict en dus de ondertekende Minsk-overeenkomsten negeert", vat Basurin samen.
De.sputniknews.com: Zwitserse diplomaat Heidi Tagliavini nam ontslag als vertegenwoordiger van
de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in de Oekraïne Contactgroep. Dat
is wat RIA Novosti zaterdag leerde van de omgeving van Tagliavini.
De belangrijkste reden voor de beslissing was het gebrek aan vermogen van de partijen om afspraken
te maken, evenals destructieve activiteiten van sommige deelnemers aan het gesprek. "Mevrouw
Tagliavini is een ervaren diplomaat. Ze verwelkomde de vredesfunctie van de OVSE van harte en
accepteerde het aanbod om de organisatie in de Contactgroep te vertegenwoordigen. Maar de recente
vergaderingen van de groep en haar subgroepen hebben aangetoond dat de sites het niet eens
kunnen worden, "zei de expert, die anoniem wilde blijven.

Dan-news.info: De nederzetting Jasnoye in Dokuchaevsk werd die nacht gebombardeerd door
Oekraïense troepen, sommige werden ongeveer 10 huizen verwoest, zei het hoofd van het
stadsbestuur Yevgeny Bunjo.
Niemand raakte gewond.
In de woorden van de burgemeester werd ontslagen met granaatwerpers, houwitsers en gepantserde
wapens.
Bunjo is ervan overtuigd dat de bevolking van Yasnoye gewend is geraakt aan de beschietingen van
de Oekraïense strijdkrachten en niet van plan is hun huizen te verlaten, ondanks de dagelijkse
dreiging. "Er zijn zowel volwassenen als kinderen. We hebben speciale schuilplaatsen uitgerust.
Sommigen gaan daarheen, sommigen gaan naar hun kelder, "zei de burgemeester.
Lug-info.com: Het aftreden van de speciale vertegenwoordiger van de OVSE in Oekraïne Heidi
Tagliavini, die de internationale organisatie in de Contactgroep vertegenwoordigt, kan geen enkele
impact hebben op de Minsk-onderhandelingen, zei de LVR-vertegenwoordiger in de
onderhandelingen met Vladislav Dejnego.
"Ik denk dat het ontslag Tagliavini geen invloed heeft op het Minsk-proces. Er is hoop dat het werk
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zal doorgaan, "zei Dejnego.
"Het is moeilijk te beoordelen in hoeverre het ontslag van Heidi Tagliavini verband houdt met de
crisis die de afgelopen dagen is ontstaan," zei hij, verwijzend naar de intensivering van de situatie in
de DVR als gevolg van toegenomen massale provocaties in Oekraïne DVR.
"Ze is erg bedroefd door deze recente gebeurtenissen, maar ze is blijven werken en heeft ernaar
gestreefd de pagina's te compromitteren," zei Dejnego.
"Tagliavini nam altijd een zeer constructieve positie in de contactgroep in. We hopen dat de nieuwe
coördinator een waardige vervanging is. "
De.sputniknews.com: De beslissing om weg te blijven van de 9 mei-feesten in Moskou ter
gelegenheid van de overwinning op Hitler Duitsland was een keuze van vooraanstaande westerse
politici. "De ingewikkelde internationale economische situatie heeft het over het hoofd gezien", zei de
Russische president Vladimir Poetin.
In een interview voor de Italiaanse krant "Il Corriere della Sera" in de aanloop naar zijn bezoek aan
Italië deze woensdag, zei Poetin dat deze dingen niet alleen over het verleden gaan, maar ook over de
noodzaak om te vechten voor onze gemeenschappelijke toekomst. "Maar dat was hun keuze en
vooral onze partij. Kun je dat begrijpen? "
"Er kwamen veteranen uit verschillende landen, waaronder de VS, het VK en Polen. Ze waren de
belangrijkste helden van dit festival, die wij uiterst belangrijk vinden ... De tragedie van de Tweede
Wereldoorlog mag niet worden vergeten, zodat iets dergelijks niet meer gebeurt. Het terrorisme van
vandaag is in veel opzichten gelijk aan het nazisme. Er is vrijwel geen verschil, "zei Poetin.
Dan-news.info: De DVR betreurt het vertrek van Heidi Tagliavini uit de functie van speciale
vertegenwoordiger van de OVSE in Oekraïne. Dit werd vandaag aangekondigd door het hoofd van
de delegatie van de DVR in de contactgroep, vice-voorzitter van de Sovjet-Unie Denis Puschilin.
"Ik ben niet blij met dit bericht. In deze tijd was het mogelijk om samen te werken, dit is een persoon
die naar argumenten luistert. Ja, we moesten veel meer argumenten naar voren brengen dan
Oekraïne om de juistheid van iets aan te tonen, maar desondanks konden we met die persoon
samenwerken, dus ik ben niet erg blij met haar vertrek, "zei hij.
Puschilin sprak de hoop uit dat dit geen invloed zou hebben op het vredesproces in Donbass. "Ik
hoop dat de opvolger van Heidi Tagliavini ernaar streeft objectiviteit te behouden. Dit is een heel
belangrijk moment om een conﬂict op te lossen. Als de OVSE zich naar de ene of de andere kant laat
neigen, zal het vredesproces worden opgeblazen, "onderstreepte de politicus.
Wat betreft de vragen over de oorzaken van het vertrek, ging Puschilin ervan uit dat Tagliavini haar
situatie misschien zou willen veranderen. "Ze neemt verre van deel aan de eerste conﬂictregeling. En
dat is heel moeilijk. Onder zoveel druk leven en zo'n verantwoordelijkheid voelen voor veel leven. En
daarom is het antwoord dat de partijen van het conﬂict tot een vreedzame oplossing zullen komen. "
We herinneren ons dat de ofﬁciële vertegenwoordiger van het Zwitserse ministerie van Buitenlandse
Zaken, Jean-Marc Crevoisier, TASS vertelde dat de speciale vertegenwoordiger van de OVSE, de
Zwitserse leider Heidi Tagliavini neemt ontslag uit haar functie. Volgens hem "zal in de nabije
toekomst aanvullende informatie worden verstrekt. "Momenteel wil mevrouw Tagliavini niets over
deze vraag zeggen."
De.sputniknews.com: Kiev heeft het Westen niet voorgesteld om elementen van Amerikaanse
raketverdediging op het grondgebied van Oekraïne in te zetten. Dit, zei president Petro Poroshenko
op zaterdag, volgens het persbureau UNIAN.
"De kwestie van het opzetten van een raketafweersysteem op het grondgebied van Oekraïne staat
momenteel niet op de agenda," zei Poroshenko.
's avonds:
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Novorosinform.org: Oekraïense troepen gedragen zich elke dag brutaler en brutaler. Oktyabrsky staat
vandaag opnieuw onder vuur. Na het bombardement branden de markt en twee privéwoningen.
Er zijn gewonden. Vanwege de nieuwe bombardementen moest het personeel voor civiele
bescherming zich terugtrekken om slachtoffers te vermijden.
Op dit moment gaat het beschietingen verder.
Een video van het bombardement op de stad Donetsk vandaag om 17:00 uur door Graham Phillips:

Донбасс 2015 - Куйбышевский ра…
ра…

zero
Gevonden op de Facebook-pagina van Olga Katsaros: rellen tijdens de homoparade in Kiev: 30
arrestaties, 10 gewonde politie - de juiste sector gaat in tegen homo's en lesbiennes
http://sharij.net/24105 (http://sharij.net/24105)
Klitschko, de burgemeester van Kiev, vroeg de organisatoren van de parade het niet uit te voeren: er
zijn te veel problemen in de samenleving, de parade is een provocatie:
http://kiev.klichko.org/news/?id=1070 (http://kiev.klichko.org/news/?id=1070)
De Klitschko-OB-pagina wordt geopend Oekraïens en Engels geleid (Russisch is nu een absurditeit in
Oekraïne, hoewel de meerderheid van de bevolking de taal spreekt). In het Engels zul je het bericht
niet vinden. De vrije westerse wereld zou niets van Klitschko's verzoek moeten leren.
De rechtse sector is tegen homoseksualiteit en heeft de actie geïdentiﬁceerd als "gecontroleerd door
het Kremlin". Poetin is de schuld van alles ...
zero
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NewsFront.info: Russische VN-ambassadeur Vitaly Churkin tijdens VN-crisissessie over Oekraïne
(video met Duitse ondertitels):

Auftritt des russischen UN-Botschafters…
UN-Botschafters…

Novorosinform.org: Gorlovka onder vuur
"Gorlovka's zelfverdediging" kondigt de hervatting van beschietingen in de stad aan.
Het gebied rond de kolenmijn Glubokaja wordt afgevuurd vanaf de zijkant van de Yushnayakolenmijn ...

Persoverzicht vanaf 05.06.2015
5 JUNI 2015 | LAAT | EEN REACTIE ACHTER
Bronnen: Itar-Tass, Interfax, Ria Novosti, sputniknews, rusvesna.su, voicesevas.ru, informatie
toevoegen op pagina's dnr-online, lnr-portal, Novorossia, dnr-news, novorosinform, etc. evenals de
ofﬁciële pagina's van de regeringen van de Volksrepubliek dan-nieuws, lug-info . Soms nemen we
ook Oekraïense media op, zoals BigMir, UNIAN, Ukrinform, KorrespondT en de online krant Timer
uit Odessa .
Om de bron van het nieuws beter te kunnen onderscheiden, staan nieuwsbronnen uit de nieuwe
Oost-Oekraïense republieken in het rood (dnr-online, lnr-portal, novorossia, dan-news, lug-info, dnrnews, novorosinform, etc.) en andere Oekraïense bronnen in het blauw (BigMir , Ukrinform, UNIAN,
Correspondentie en timer)met het kenmerk.
De vertaling van Russische media is in het zwart.
Avond / nacht:
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Lug-info.com: "Komkommeropstanden" begon in Kiev-gecontroleerde Stanitsa Luganskaya, omdat
bewoners hun landbouwproducten niet kunnen verkopen nadat LVR de voetgangersoversteekplaats
heeft gesloten.
"Mensen verzamelen zich bijna dagelijks bij het districtsbestuur en eisen de overgang te openen. Tal
van aardbeien en vroege komkommers rotten gewoon in onze tuinen in plaats van naar de
Luganskerne-tafel te gaan, "zei een van de bewoners.
In zijn woorden noemden mensen de rally's "komkommerrellen".
"In Staniza verkopen mensen komkommers voor een hryvnia, aardbeien voor vijf, maar zelfs voor
deze prijs heeft niemand ze nodig, vooral in dergelijke hoeveelheden," zei een inwoner van Staniza.
De directeur van het Institute of Economics van de Lugansky Shevchenko University Tatyana
Prokasa legde uit dat een markt voor de producten in Stanitsa Luganskaya gewoon niet bestaat.
"De aardbeien rotten nu, mensen gieten melk op straat. De lokale bewoners hebben daar geen
rechten. We zien dat een persoon in Oekraïne tegenwoordig echt een slaaf is, hij heeft geen recht op
zijn mening, op de verdediging van zijn wettelijke rechten, "zei ze.
"Welnu, wij, de inwoners van de LVR, beschouwen de regering in Oekraïne als" separatisten "en"
terroristen ", maar waarom zo'n relatie met de mensen in de gebieden die zij controleren," zei
Prokasa. "Als iemand zich zo gedraagt tegenover zijn eigen volk, wat moeten we dan verwachten, de
inwoners van de Republiek Oekraïne?"
Dan-news.info: De Oekraïense president Petr Poroscheko heeft vandaag de massale moord op
vreedzame inwoners van de Donbass een 'wonder' genoemd. Dit standpunt werd ingenomen door de
Spreker van de Volkssovjet van de DVR Andrei Purgin.
"Ik weet niet wat Poroshenko in gedachten had toen hij sprak over het" wonder op Donets ". Een
wonder - is dit de moord op zes en een half duizend mensen? En dat is slechts de beoordeling van de
VN, volgens de Duitse Verlichting stierven 50.000 mensen en 70 procent van hen zijn burgers, "zei de
voorzitter van het parlement als commentaar op de verschijning van vandaag Poroshenko in de
Verchovna Rada.
'Inderdaad,' een wonder 'van de 21ste eeuw - de genocide van regionale oorsprong en massamoord
op een staat tegen zijn burgers. Meestal eindigt dit bij de Haagse rechtbank, op de Electric Struhl of
de beul ". onderstreepte Purgin. "Het is een wonder dat mensen niet worden gestraft".
Bij de verschijning van vandaag noemde Poroshenko de punitieve operatie van de Oekraïense
troepen "een echt wonder op Donets". In het bijzonder citeerde hij de "verdiensten" van de
extremistische bataljons en de "heroïsche" strijdkrachten van Oekraïne en beoordeelde hun acties als
een "kolossale patriottische opleving".
Lug-info.com: Verklaringen van de gemachtigde vertegenwoordiger van de LVR in de
onderhandelingen van de contactgroep Vladislav Dejnego (samenvatting van verschillende
rapporten)
De verklaring van de president van Oekraïne Petr Poroshenko dat de economische blokkade van
Donbass pas werd beëindigd na het herstel van de volledige controle over de Staatsgrenzen door
Kiev zijn mogelijk, in tegenstelling tot de Minsk-overeenkomsten.
Eerder heeft Poroshnko verklaard dat Kiev klaar is om "zelfs vandaag alle economische banden met
de tijdelijk bezette gebieden van Donetsk en Lugansk te herstellen, om alle interne barrières en
beperkingen voor mensen en goederen op te heffen", maar alleen op voorwaarde van herstel van de
controle "over de buitengrenzen zoals vastgelegd in de Minsk-overeenkomsten ".
"Het complex van maatregelen bepaalt dat de economische blokkade zonder voorwaarden wordt
geannuleerd, zonder aanvullende voorwaarden. Dat is de eerste, "zei Dejnego.
"De tweede: de grenscontrole herstelt Oekraïne pas na verkiezingen. Poroshenko heeft alles van zijn
voeten op zijn kop gezet. Dit geeft aan dat hij de afspraken in Minsk niet wil nakomen op de manier
die ze dicteren, "zei hij.
"Het bestaan van deze elkaar uitsluitende dingen, waar hij enerzijds zegt dat het noodzakelijk is om
de Minsk-overeenkomsten na te leven, anderzijds zegt echter" nu deze of die punten waar we geen
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aandacht aan zullen schenken ", zegt de Kiev De overheid is totaal niet geïnteresseerd in het proces
van vervulling van het complex van maatregelen, zodat men niet meer hoeft te spreken van hun
adequaatheid, "zei de gevolmachtigde van de republiek.
"Nu moet worden begrepen dat er geen echt alternatief is voor het Minsk-proces. De leiders van
Europese landen hebben besloten dat er geen intrekkingen zijn en dat aan het complex van
maatregelen zal worden voldaan, ongeacht of Poroshenko het wil of niet, "zei Dejnego.
De vertegenwoordiger van de LVR is van mening dat de economische blokkade van Donbass onder
andere gericht is op het voorkomen van de lokale verkiezingen waarin de Minsk-overeenkomsten
voorzien.
"Het zal niet bestaan", antwoordde Dejnego op de vraag of het mogelijk is de verkiezingen te houden
om de economische en sociale blokkade op te heffen.
"Als de economische blokkade wordt uitgevoerd, zullen mensen het eenvoudigweg niet ervaren niemand kan stemmen. Blijkbaar wil Poroshenko dat ook bereiken ', zei de vertegenwoordiger van de
LVR.
"De inzet van vredestichters in de Donbass is niet voorzien in de Minsk-overeenkomsten."
Zo gaf Dejnego commentaar op de wet aangenomen door de Verchovna Rada "Over de invoeging
van wijzigingen in de wet van Oekraïne" Over de volgorde van toelating en verblijfsvoorwaarden
van divisies van de strijdkrachten van andere staten op het grondgebied van Oekraïne ". De
wijzigingen voorzien in de uitbreiding van de lijst van bases voor de inzet van buitenlandse troepen
op het grondgebied van Oekraïne, met name voor het uitvoeren van vredesoperaties op basis van een
besluit van de VN en / of de EU.
"In het complex van maatregelen is het duidelijk gepland dat alle buitenlandse troepen zich
terugtrekken uit het grondgebied van Oekraïne en geen aanvullende voorwaarden," herinnert
Dejnego.
"Vredestichters zijn niet voorzien in de Minsk-overeenkomsten."
"Bovendien vereist het sturen van vredeshandhavers een speciale procedure, met name een
onderwerping aan de VN-Veiligheidsraad van beide partijen, en dat gebeurt en zal niet gebeuren", zei
hij.
In tegenstelling tot het door Kiev gecontroleerde deel van de regio Lugansk, voldoet het leiderschap
van de LVR aan de Minsk-overeenkomsten en werkt het samen met de OVSE-waarnemersmissie.
Zo gaf Dejnego commentaar op de verklaring van het hoofd van de zogenaamde "militair-civiele
administratie van de Luhansk Oblast" Gennady Moskal, die vertegenwoordigers van de
waarnemersmissie beschuldigde van passiviteit en dronkenschap. Moskal beweerde dat het OVSEpersoneel constant 'van' s morgens in het restaurant in hotel 'Mir' zit en bier en whisky drinkt en 'daar
niet heen wil' (op het grondgebied van de LVR).
Moskal zei onder andere in zijn toespraak dat de Oekraïense zijde zijn zware bewapening niet heeft
ingetrokken. Moskal zei dat openlijk - hartelijk dank daarvoor, "zei Dejnego, onder vermelding van
Moskals woorden dat de strijdkrachten van Kiev bij de contactlijn niet hun zware wapens
terugtrekken, maar" gewoon draaien ".
"Als hij bedoelt dat wij dat ook niet doen, dan heeft hij ongelijk omdat we onze zware wapens hebben
teruggetrokken onder de controle van de zeer OVSE, die volgens zijn woorden niet bij ons bestaan",
zei de bevoegde vertegenwoordiger van de LVR.
"Als hij denkt dat iemand daar met hem de internationale waarnemers speciﬁek verleidt om te
drinken, zodat ze niet zien, is dat bij ons niet het geval", zei Dejnego. "Ze werken een beetje anders
met ons - er is een solide samenwerking en ze hebben te maken met precies wat ze moeten doen".
Eerder vandaag had secretaris van de waarnemersmissie Michael Bociurkiw geweigerd commentaar
te geven op de verklaring van Moskou en zei hij: "De verklaringen van de heer Moskal ondersteunen
niet de uitvoering van de waarnemersmissie en de verbetering van de situatie".
Dan-news.info: Het neerschieten van Telmanovo in de DVR door de Oekraïense troepen leidde tot de
dood van een kind, zei vandaag de plaatsvervangend commandant van de militie van de DVR
Eduard Basurin.
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"In de nasleep van het bombardement op Telmanovo stierf vandaag een kind." Volgens hem werd
Dokuchaevsk vandaag ook beschoten. Informatie over slachtoffers en vernietiging wordt nog
onderzocht.
Dan-news.info: De hoofdstad van de DVR werd vandaag opnieuw beschoten door de posities van de
Oekraïense troepen, zei het ministerie van Defensie van de DVR.
"De Oekraïense troepen bombarderen Donetsk opnieuw, in de stad is kanonade te horen.". Informatie
over het verloop van de beschietingen wordt nog onderzocht.
Het ministerie van Defensie benadrukte dat "dit een nieuwe provocatie van de Oekraïense troepen is,
die erop gericht is de Minsk-overeenkomsten te verbreken".
's morgens:
Dan-news.info: De Oekraïense troepen hebben de afgelopen 24 uur 46 keer op het grondgebied van
de DVR geschoten, zei het ministerie van Defensie van de DVR.
"46 schoten werden gedetecteerd. De tegenstander gebruikte drie "Grad" -systemen en 21 keer
artillerievuur. Het schoot ook op granaatwerpers, gepantserde militaire uitrusting, bewapening,
antipersoonsgeweren en andere vuurwapens. "
16 dorpen werden beschoten op: Kirovsk, Kuybyshev en Kievsk districten van Donetsk en het
grondgebied van de luchthaven, Shirokino, Spartak, Opytnoye, Yasnoye, Kalinovka, Dzerzhinsk,
Mikhaylovka, Novay Marjevka, Dokuchaevsk, Rasdolnoye, Grigorovka, Telmanovo, Michurino, Styla
en Staromichaylovka.
Volgens voorlopige gegevens is in de afgelopen 24 uur een kind in Telmanovo vermoord en wordt er
nog steeds informatie over gewonden onderzocht.
Dan-news.info: "De nacht van 4 op 5 juni was in de hoofdstad van de DVR extreem gespannen onder
het geluid van kanonnen, zei vandaag het stadsbestuur van Donetsk.
"De nacht van 4 op 5 juni was extreem gespannen. Regelmatige zware wapens werden gehoord in
verschillende delen van de stad. Informatie over mogelijke vernietiging wordt nog beoordeeld, "zei
het burgemeesterskantoor.
'' S Ochtends is de situatie in Donetsk rustig. Ze infrastructuursystemen werken normaal. "
Dan-news.info: De DVR onthoudt zich niet van het Minsk-proces ondanks de toegenomen schoten
afgevuurd door de Oekraïense troepen, zei de voorzitter van de People's Sovjet van de DVR Andrei
Purgin.
"De onderhandelingen in Minsk zijn een lang proces, maar we kunnen er in geen geval afstand van
doen, omdat we worden gevraagd door een derde partij - de OVSE, RF. Zelfs als het Minsk-proces
niet de gewenste resultaten oplevert, kan elke militaire beweging en een overgang van de situatie
naar het politieke niveau de militaire component verzwakken ", aldus de spreker.
Naar zijn mening, in de nasleep van de agressieve acties van Kiev, is de situatie in de Donbass "op de
rand van wijdverbreide vijandelijkheden". "We kunnen alleen maar politieke onderhandelingen
verwelkomen die de militaire spanning verminderen, zelfs als dat effect zwak of zeer zwak is",
concludeerde Purgin.
De.sputniknews.com: Volgens de Doema-leider Sergei Naryshkin heeft het Westen een nieuwe
propagandacampagne tegen Rusland gelanceerd.
"Het is duidelijk dat het Westen de afgelopen dagen een nieuwe campagne van informatie en
propaganda tegen Rusland is begonnen", aldus een rapport van het hoofd van het Russische
lagerhuis in de krant "Izvestia" (editie van vrijdag).
"Alles is op één hoop gegooid: meer leugens over een vermeend Russisch 'spoor' in de Maleisische
Boeing-ramp, over het sturen van onze troepen naar het zuidoosten van Oekraïne, over ons 'hete'
verlangen naar een confrontatie met Europa, enz." ...
De Verenigde Staten hebben gebruik gemaakt van de diensten van Europese politici die erin zijn
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geslaagd hun eigen imago de afgelopen zes maanden te ondermijnen.
Voor de Verenigde Staten, en met name voor de Amerikaanse president Barack Obama, is het
belangrijk om tegen het einde van zijn ambtstermijn een alomvattende economische en
handelsovereenkomst met de EU te bereiken om de economische betrekkingen tussen de EU en
Rusland te verbreken en "ons hele volk als niet-geciviliseerd te bestempelen is".
Dan-news.info: Als gevolg van het bombardement op Telmanowo door Oekraïense meervoudige
draagraketten van het type "Grad" werd een vierjarig kind gedood en vier volwassenen gewond. Dit
werd aangekondigd door het hoofd van de Telmanovo districtsbestuur Sergey Ivanov. "Gisteren om
19:45 uur heeft Telmanowo" Grad "-systemen afgeschoten. De projectielen vielen rechtstreeks in het
centrum van het dorp. Bijna een hele batterij is neergeschoten. Onder vuur lagen het schoolstadion,
een woonwijk en particuliere huizen. Als gevolg van de beschietingen stierf één kind en raakten drie
volwassenen gewond. "
Het districtshoofd zei dat de vierjarige Ivan Netichuk aan het begin van de aanval in een woonwijk
met andere kinderen op de speelplaats was. Het projectiel viel niet ver weg. "De jongen had ernstige
splinterwonden aan de borst. Hij kon nog steeds naar het ziekenhuis worden gebracht, maar er kon
niets worden gedaan. Het kind stierf, "zei Ivanov.
"Er was een directe treffer in de keuken op de vierde verdieping van een huis met vijf verdiepingen.
De grootmoeder was thuis, ze raakte gewond en overleefde op wonderbaarlijke wijze. Bovendien, het
niveau bombardement beschadigde elektriciteitsleidingen, waterleidingen en gastoevoer, "voegde het
districtshoofd toe.
Momenteel is de infrastructuur praktisch buiten werking. Water zou 's avonds weer in de huizen
moeten zijn. Volgens het hoofd van de administratie van Telmanovo is dit de eerste dergelijke brand
gedurende enkele maanden.
Lug-info.com: De troepen van Kiev hebben het vuurregime drie keer in de afgelopen 24 uur
gebroken, aldus de Militie van LVR People. Als gevolg hiervan viel een soldaat van de Militie van het
Volk.
Het gebied rond Stanitsa Luganskaya, Shelobok en Krymskoye werd gebombardeerd.
Dan-news.info: De schulden van de bevolking aan de waterwerken van Donetsk zijn meer dan 120
miljoen hryvnia, maar het bedrijf zal geen sancties opleggen aan niet-betalende inwoners, zei de
directeur Jurij Perebejnos.
"De schulden van de bevolking bedragen 120 miljoen hryvnia. Natuurlijk begrijpen we dat mensen
niets te betalen hebben en geen sancties opleggen ', zei het hoofd van de waterwerken.
Volgens hem betaalt 30-40% van de consumenten voor het water. Perebejnos riep de burgers op om te
betalen voor het water dat ze consumeerden, omdat de apparatuur en apparatuur moest worden
gekocht om zich voor te bereiden op het winterseizoen.
De directeur herinnerde de inwoners van de particuliere sector er ook nog eens aan dat bedden 's
nachts water moeten krijgen om watertekorten te voorkomen, en sancties werden opgelegd aan
degenen die zich niet aan deze regel hielden totdat ze van de watervoorziening waren uitgesloten.
Dan-news.info: Het dorp Telmanovo werd gebombardeerd met meerdere "Degree" raketwerpers
vanuit de posities van de Oekraïense troepen in het dorp Granitnoye op het bezette grondgebied van
het district Volnovacha, zei vice-commandant van de DVR-militie Eduard Basurin vandaag.
middag:
Dan-news.info: Minstens 30 huizen zijn beschadigd in Telemanowo door de beschietingen van
Oekraïense troepen, zei het hoofd van Telemanowo district Sergei Ivanov.
Ivanov zei ook dat een privéhuis werd verwoest door een directe klap van een Oekraïense kogel in
het district Grigorovka in het district Telmanovo. "Het gezin met drie kinderen werd geëvacueerd",
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zei hij.
Vandaag bezoeken vertegenwoordigers van de OVSE, het Gemeenschappelijk Centrum en het
ministerie van Defensie van de DVR de plaats.
Dan-news.info: Ongeveer driehonderd studenten uit het Leninsky-district van Donetsk kwamen
vandaag bijeen in het Shcherbakov-park en voerden een ﬂashob uit onder de slogan "KIEV STOP".
Op het hoofdpodium in het park voerden de studenten een gesynchroniseerde dans uit, aan het einde
waarvan ze de woorden "KIEV" en "STOP" vormden. Ze hadden borden met de naam van de
ﬂashmob en noemden de juiste oplossing.
"We werden op school voorgesteld om een dergelijk protest te ondersteunen, we konden het
marginaliseren. Ik vind het heel leuk om deel te nemen, en vooral, ik vind het nuttig en gehoord, "zei
schoolmeisje # 27 Lisa.
Schooljongen Roma van school nr. 25 hoorde ook over Flashmob op school en besloot om deel te
nemen: "Ik wil mijn school, mijn wijk en de stad helpen. We hebben een heel moeilijke situatie, deze
wordt constant neergeschoten. Ik wil dat de kinderen van Kiev ons horen ".
Onder de organisatoren van de campagne, die werd bijgewoond door studenten van vijf scholen, is
een lid van de People's Soviet van de DVR Sergey Kovalchuk.

De.sputniknews.com: Het Kremlin heeft toegegeven dat Russische burgers in Donbass kunnen zijn.
Perswoordvoerder Dmitry Peskov benadrukte echter dat er geen Russische strijdkrachten in het
oostelijke Oekraïense oorlogsgebied zijn.
De Oekraïense leider Petro Poroshenko had eerder gezegd dat de regeringstroepen twaalf mensen
hadden gevangen, waaronder een Rus, tijdens hun operatie in de westelijke buitenwijk Marjinka van
Donetsk.
Dientengevolge erkende Kremlin-woordvoerder Peskov dat in Oost-Oekraïne niet alleen Oekraïners
en Russen, maar ook Europese burgers konden bestaan. "Maar in tegenstelling tot onze collega's in
Oekraïne, in Europa en in Washington beweren er geen strijdkrachten van de Russische Federatie."
Eerder speculeerde de vice-president van het Donetsk Volksleger, Eduard Bassurin, dat een van de
gevangenen een vrijwilliger uit Rusland zou kunnen zijn. "Het Russische leger vecht niet met ons."
Dan-news.info: De Oekraïense troepen bombarderen vandaag het district Kiewskij in Donetsk,
informeerden de inwoners.
"Het bombardement raakt het Kievsky-prospectus", meldde een inwoner van het district Putilovk. "Je
kunt horen hoe de projectielen exploderen".
De militie informeert dat, volgens voorlopige gegevens, zware artillerie wordt gebruikt tijdens de
schietpartij. "Voorlopig wordt aangenomen dat 16 projectielen van kaliber 152 mm zijn
neergeschoten", zei een van de commandanten uit het gebombardeerde district.
Ook is er informatie over het bombardement op de nederzetting Oktyabrsk.
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Het hoofd van het district Kievsky, Valtenin Levchenko, bevestigde dat er vandaag een kanon in het
district was. "Er waren explosies van projectielen te horen, er wordt momenteel meer gedetailleerde
informatie verzameld," zei hij.
De.sputniknews.com: Kiev schendt regelmatig de Minsk-overeenkomsten, die de situatie in de
Donbass-regio hebben verslechterd, zei Dmitri Peskov, de Russische president-woordvoerder
Vladimir Poetin, op vrijdag.
"We betreuren het nog steeds en maken ons grote zorgen dat Kiev de punten van de Minskovereenkomsten niet zal uitvoeren", zei Peskov op vrijdag. "Bovendien worden verklaringen afgelegd
die in directe tegenspraak zijn met het plan waaronder bekende handtekeningen staan."
Eerder had het Oekraïense leger gezegd dat de strijdkrachten van het volk een nachtoffensief hadden
gelanceerd tegen hun posities in de buitenwijken van Donetsk in Marjinka en Krasnogorovka. Het
leger had de aanval afgeslagen.
De autoriteiten van de zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk omschrijven deze beschuldigingen als
"speculatie". Donetsk-minister van Defensie Vladimir Kononov zei dat Oekraïense troepen woensdag
aanvallen langs de gehele frontlinie lanceerden.

Dan-news.info: Kiev heeft vrijwel alle zware wapens die volgens de Minsk-overeenkomsten waren
teruggetrokken teruggestuurd naar de contactlijn, zei vandaag in de People's Sovjet van de DVR zijn
voorzitter Andrei Purgin.
"Er is nu een escalatie van het conﬂict, het is nu een zeer moeilijke situatie, ook in psychologische
termen," zei de woordvoerder van het Parlement. "Vrijwel alle Oekraïense zware wapens die zijn
teruggetrokken zijn in feite teruggebracht naar posities bij de contactlijn zullen terugkeren naar de
situatie op 12 februari."
"We moeten toegeven dat het politieke proces is gestopt met werken aan de militaire situatie vanwege
zijn deportatie en onbepaaldheid," voegde Purgin eraan toe. "De militaire situatie ontwikkelt zich
onafhankelijk en het politieke proces is ter plaatse".
De voorzitter van de Sovjet-Unie benadrukte dat om uit de situatie te geraken, in de nabije toekomst
beslissende politieke actie nodig is.
Dan-news.info: Persconferentie van het hoofd van de DVR Alexandr Sachartscheko (samenvatting
van verschillende rapporten)
De Oekraïense troepen leden zware verliezen in de gevechten in het district Marjinka op 3 juni.
"Volgens onze schattingen verloren de Oekraïense troepen ongeveer 400 mensen en raakten er 1.000
gewond", zei het hoofd van de DVR.
Zakharchenko onderstreepte dat militieleden op 3 juni "geen enkele Minsk-overeenkomst schonden",
de acties van de strijdkrachten van de Republiek waren tegenaanvallen in reactie op agressie van de
tegenstander.
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De verklaringen van de regering van Kiev over de gevangenneming van militiejagers van de DVR in
Marjinka kloppen niet.
"Ik ben serieus verbijsterd door de Oekraïense media over het aantal gevangenen en het feit dat we
Marjinka hebben verlaten. Weet je, soms willen ze doen wat ze willen doen. "De
Oekraïense president Petr Poroshenko zei vandaag op een persconferentie dat de Oekraïense troepen
Marjinka zouden hebben" bevrijd "van de troepen van de DVR-militie," 12 Personen, inclusief burgers
van Rusland "werden gevangen genomen.
Het hoofd van de DVR Alexandr Zakharchenko legde details uit van de gevechten in Marjinka op 3
juni.
"In Marjinka werd vanaf 2 uur 's ochtends een aanval uitgevoerd door Oekraïense troepen, eerst
werden we op onze posities beschoten, daarna kwamen artillerie en artillerie. We werden naar
Trudovskiy geduwd (een nederzetting in het district Petrovsky in Donetsk). We werden geleid door
een bataljon van de Republikeinse Garde met de steun van vier tanks. De tegenstander slaagde erin
uit te persen en er was al een gevecht in het centrum van Marjinka ", zei Sachartschenko de details.
Het hoofd van de Republiek zei dat de strijdkrachten een ventilatieschacht van een mijn nabij
Krasnogorovka binnengingen en het gebied omsingelden, waarna de Oekraïense troepen
raketwerpers en zware artillerie gebruikten op het grondgebied van Donetsk. "Oekraïne
introduceerde twee extra bataljons" Kiev-1 "en" Kiev-2 "en we moesten een ander bataljon van de
Republikeinse Garde inbrengen.
Zakharchenko onderstreepte dat alle posities in Marjinka onder controle van de DVR bleven.
"Vandaag houden we al onze posities in Marjinka, we zijn in het centrum van het dorp. We houden
het strategisch belangrijke kruispunt naar Krasnogorovka. Ik bedoel, we hebben geen enkele Minskovereenkomst overtreden, 'onderstreepte het hoofd van de DVR.
"Ik wil graag contact opnemen met de inwoners van Oekraïne. Het is heel moeilijk om 9.000 mensen
te verbergen voor het reguliere leger van de RF, niet alleen voor de OVSE, maar zelfs voor ons, "zei
Zakharchenko.
Gisteren verklaarde Poroshenko in zijn jaarlijkse toespraak in de Verchovna Rada dat op het
grondgebied van Oekraïne meer dan 9000 Russische soldaten in vier tactische bataljons zitten.
"Na de uitleg van Poroshenko gingen we op zoek naar haar. Als hier 9.000 mensen waren, zou ik nu
niet uitleggen wat er in Krasnogorovka of Marjinka is gebeurd. We praten met u over Charkov of
Kiev. Interessant hoe ze hen telden. Het talent van de president van Oekraïne is uniek ".
De troepen van de DVR zijn niet van plan om Marjinka te verlaten, de troepen van de militie blijven
de eerder ingenomen posities innemen
"We waren in onze posities en we zijn er. Geen van de divisies is vertrokken, er was geen dergelijke
volgorde van mijn kant. Het enige commando dat ik kan geven is aanvallen ".
Het hoofd van de Republiek benadrukte dat in de nasleep van de veldslagen in Marjinka op 3 juni de
troepen van de militie een strategisch belangrijke hoogte innamen, waardoor ze het dorp visueel
konden controleren.
"We hebben een strategisch belangrijke hoogte bereikt. Het is een kindertehuis en een ziekenhuis
waarmee we Marjinka visueel kunnen inspecteren. Plus een kruispunt dat Kransnogorowka levert,
"voegde de chef eraan toe.
"Als we wilden aanvallen, geloof dan: de stad Marjinka en Krasnogorovka, op weg naar Karlovka en
de omsingeling van de groepen in Awdejeka zou in één dag kunnen gebeuren. Alle verklaringen
Poroshenko zijn leugens, "zegt Sarkharchenko de verklaringen van de Oekraïense president over een
aanval op Marjinka door de strijdkrachten van de milities.
Het hoofd van de DVR onderstreepte dat Donetsk de Minsk-overeenkomsten over een staakt-hetvuren zorgvuldig ondersteunt en vastbesloten is dit te blijven doen.
"Ik hoop dat op 14 juni een videoconferentie van de vertegenwoordigers van de contactgroep zal
plaatsvinden. En deze vraag (de gevechten in Marjinka) wordt op 14 juni gesteld en opgelost, "zei
Zakharchenko.
"Met deze provocatie heeft Oekraïne aangetoond dat het zijn zware artillerie en de meervoudige
raketwerper niet heeft teruggetrokken. Dat heb je ook uitgelegd ', zei hij.
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Volgens Zakharchenko tonen deze verklaringen van Kiev een schending van de Minskovereenkomsten. "Omdat de beschietingen aanhouden, behouden wij ons het recht voor om elke
batterij die maar één keer schiet te stoppen", zei Sachartchenko.
Als resultaat van een ontmoeting met de hoofden van de Centrale Bank, het Pensioenfonds, de
Donbass Post en het ministerie van Sociale Zaken, is de regering van de DVR van plan het volume
van de pensioenbetalingen aan haar burgers uit te breiden.
"Dit zal een kleine verrassing zijn. Tijdens de werkvergadering werd de kwestie van het verhogen
van pensioenen aan de orde gesteld. Ik heb de taak gesteld om een project voor te bereiden, hoe dit
kan worden gedaan en welk percentage van de pensioenen kan worden verhoogd, "zei
Sachartschenko.
De regering van de DVR is van plan om de prijzen van levensmiddelen in de detailhandel te verlagen
ten koste van veranderingen in brandstofprijzen en in nauwe samenwerking met leveranciers. De
betrokken ministeries zijn er al mee bezig. De resultaten zullen de komende weken duidelijk worden.
Sachartschenko hoopt dat de eerste eigen oogst van de DVR de voedselprijzen zal beïnvloeden.
"Nu begint de oogst. Dit is onze oogst en we kunnen de prijzen verlagen. Helaas zullen er niet meer
zulke lekkernijen zijn als voorheen. Maar ik denk dat het mogelijk is om zonder hen te overleven,
'onderstreepte hij.

De.sputniknews.com: Oekraïense president Petro Poroshenko heeft beloofd dat hij de bevolking van
de afgescheiden industriële regio Donbass nooit de kans zou geven om in een referendum te
stemmen over een afscheiding uit Oekraïne.
"De kwestie van de scheiding van de Donbass is een provocatie," zei Poroshenko op vrijdag. "Als
president en opperbevelhebber, als borg voor de grondwet en territoriale eenheid van Oekraïne, zal
ik nooit een referendum over de scheiding van Donbass toestaan."
Het staatshoofd noemde een referendum over een hervorming van lokaal zelfbestuur mogelijk. "Als
de grondwet daarvoor zou moeten worden gewijzigd, zou ik ervoor zorgen dat de grondwet garant
staat voor een vrije wilsverklaring van de burgers. Zodat alle Oekraïners zich uitdrukken als ze de
toekomst van Donbass in de voorraad van Oekraïne zien. "
De oostelijke Oekraïense mijngebieden Donetsk en Lugansk - beide in de Donbas (Donbas) - hadden
hun onafhankelijkheid in het voorjaar, na referenda, uitgeroepen. De reden hiervoor was de
nationalistische revolutie in Kiev in februari 2014.
Na de bloedige gebeurtenissen in de hoofdstad demonstreerden duizenden mensen in het oosten van
het land voor een referendum en meer onafhankelijkheid. Tegenstanders van het regime bezetten
administratieve gebouwen, bouwden barricades en riepen uiteindelijk "volksrepublieken" uit. Als
gevolg hiervan stuurde de nieuwe Oekraïense regering troepen tegen de protestregio's.
In zware gevechten tussen het Oekraïense leger en de milities van de lokale bevolking zijn volgens
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recente VN-rapporten meer dan 6.400 burgers gedood. Sinds 15 februari is er een staakt-het-vuren
onderhandeld in het gevechtsgebied, onderhandeld via Duitsland, Frankrijk en Rusland.

Novorosinform.org: Tijdens zijn vergadering van 8 tot 11 juni zal het Europees Parlement een
ontwerpresolutie bespreken waarin wordt opgeroepen tot fondsen om Russische propaganda te
bestrijden, zei Interfax.
Het document, dat op 11 juni in Strausbourg moet worden aangenomen, stelt "de steun voor van
Russische burgers die vechten voor de ontwikkeling van democratie en de rechtsstaat, zoals
burgerrechtenactivisten, bloggers, onafhankelijke massamedia, universitaire kringen en leden van
niet-gouvernementele organisaties" staat in de ontwerpagenda, die vrijdag in Brussel werd
aangekondigd.
De.sputniknews, com: De Oekraïense Supreme Rada (parlement) heeft de wet "betreffende
internationale militaire operaties in Oekraïne" gewijzigd. Vanaf nu is een internationale militaire
aanwezigheid voor "vredesoperaties op basis van de VN of de EU" in het land toegestaan.
Premier Arsseni Yatsenyuk had op de wetswijziging gedrukt, maar verbiedt elke aanwezigheid van
Russische vredeshandhavers in Oekraïne, schrijft Kommersant vrijdag.
Een verklaring van de wet betreft toestemming om "voorwaarden te scheppen voor het starten van
een internationale vredesmissie in Oekraïne". De vredestichters moeten conﬂicten oplossen, de
rechtsorde in Oost-Oekraïne herstellen en ontheemden terugbrengen. De auteurs van het
amendement beweren dat de bovenstaande punten in overeenstemming zijn met het vredesplan van
president Petro Poroshenko. Van Russische troepen wordt echter niet verwacht dat zij deelnemen aan
de vredesmissie in Oekraïne.
Dan-news.info: Het parlement van de DVR heeft vandaag een wet aangenomen "over veiligheid op
het werk in gevaarlijke productieobjecten". Het werd unaniem besloten door alle 62 aanwezige
parlementsleden.
"Tijdens het opstellen van de wet werd speciale aandacht besteed aan de voorstellen van
deskundigen op het gebied van veiligheid op het werk en technisch onderzoek naar de oorzaken van
ongevallen," zei de secretaris van het People's Soviet and Industry and Trade Committee Jaroslaw
Korotenko van de factie Donetskaya Respublika.
Hoewel ongevallen in mijnen niet altijd kunnen worden voorkomen, kunnen hun aantal en ernst
worden verminderd, zei hij.
Korotenko voegde eraan toe dat met het oog op de rechtszekerheid van het document de lijst met
basistermen van drie (in de overeenkomstige Oekraïense wet) werd uitgebreid tot 15. "Nu hebben
advocaten minder mogelijkheden om de letter van de wet verkeerd te interpreteren in het geval van
een rechtszaak."
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De.sputniknews.com: Kiev heeft zijn wapens niet teruggetrokken uit de frontlinie in Donbass en "de
draad van de Minsk-overeenkomsten is gesloopt", zoals Alexander Zakharchenko, hoofd van de
"Volksrepubliek Donetsk", vrijdag zei tijdens een korte persconferentie.
Hij benadrukte ook dat de onderhandelingen in Minsk over de regeling in Oekraïne een doodlopende
weg hadden bereikt.
"De onderhandelingen in Minsk zijn doodgelopen, ja, ik zit in de duik, maar ik wil niet dat het bloed
van burgers wordt vergoten. Daarom zullen we blijven proberen een dialoog op gang te brengen ",
zei Sachartschenko.
"Oekraïne houdt zich niet aan de afspraken. Voor hen is Minsk (overeenkomsten van Minsk - Red.)
Slechts het scherm voor de aanpassing en versterking van het leger. De volgende vergadering zal
laten zien hoe het verder moet ", zei het hoofd van de republiek.
Dan-news.info: Eduard Basurin, plaatsvervangend commandant van milities van de DVR
(samenvatting persbericht)
"De DVR-verkenning heeft een zware artillerie-inzet ontdekt in Dzerzhinsk, en in Suchaya Balka,
Welikaya Novoselka, Ugledar, zijn tot 15 meervoudige raketwerpers ingezet gestationeerd, "zei hij.
"Concentrerende tanktechnologie en artillerie verboden door de Minsk-overeenkomsten is zo
duidelijk." Basurin voegde eraan toe dat "de DVR-eenheden geen actie plannen die zou kunnen
leiden tot een onderbreking van het staakt-het-vuren."
"De verliezen geleden niet alleen de Republikeinse Garde, maar ook de departementen van het
ministerie van Defensie zijn momenteel 20 doden, 99 gewonden. Het zal je vertellen wat die
gevechten waren, "zei Basurin.
De.sputniknews.com: naar aanleiding van aantijgingen uit de Russische wapenindustrie dat
Maleisische passagiersvliegtuigen MH17 waren neergeschoten met een Oekraïense Buk-raket,
beweert Kiev nu dat dit soort raketten ten tijde van de ramp een jaar geleden niet bestond. Moskou
heeft deze presentatie al beschreven als een "leugen".
"Voor zover ik weet, heeft Oekraïne zijn laatste Buk-systeem aan Georgië verkocht", zei Igor
Smeschko, adviseur van de Oekraïense president Petro Poroshenko, op een conferentie in Brussel.
Het Russische ministerie van Defensie wees erop dat deze nieuwe presentatie van Kiev veel feiten
tegenspreekt. "De verklaring van de Oekraïense presidentiële adviseur is absurd," zei de
woordvoerder van het ministerie Igor Konashenkov op vrijdag. "Zo'n onverholen leugens van de
kant van hoge ambtenaren zijn gewoon onfatsoenlijk."
De woordvoerder wees erop dat de Oekraïense luchtverdediging chief Dmitry Karpenko in het begin
van juni 2014, een maand voor de ramp MH17, de op handen zijnde indiensttreding bij een
gemoderniseerde anti-vliegtuigen raketten van het type Buk- Had M1 aangekondigd.
In oktober 2014 bezocht president Poroshenko een trainingsruimte voor de training van Buksysteembeheerders aan de Universiteit van Kharkiv. "Waarom traint Oekraïne dit personeel als het
geen dergelijke raketten heeft?" Vroeg Konoshenkov. Hij herinnerde zich ook de woorden van de
Oekraïense procureur-generaal Vitali Jarema, die kort na de crash meldde dat 'de terroristen geen van
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onze rakettencomplexen Buk en S-300 hebben veroverd'. Jerema heeft niet gezegd dat Oekraïne
helemaal geen buk heeft.

Dan-news.info: Verklaring van de commandant van de Republikeinse Garde van de DVR majoorgeneraal Ivan Kondratov:
"Op dit moment is slechts één soldaat gevangen genomen, alle anderen zijn, zoals gezegd, gevallen of
teruggetrokken. De gevechten waren erg moeilijk en moeilijk. Er zijn veel gewonden aan beide
kanten, "zei Kondratov.
's avonds:
De.sputniknews.com: De Oekraïense leger eenheden op de frontlinie in de Donbass zijn in verhoogd
gevechtsbereidheid zet in het gezicht van de puntige positie als de Donbass Vertegenwoordiger van
de Oekraïense president, Andrei Lysenko, op vrijdag zei tijdens een korte persconferentie.
"We moeten de gehele lijn van afbakening te houden grotendeels onder controle, omdat het actief
onze posities in Marinka probeerde (provinciehoofdstad in Donetsk - Ed.) Om storm. Al onze
soldaten zijn tot een toename van de bestrijding van paraatheid gebracht. We zijn klaar om de vijand
op elk hoofdstuk voldoen ", zegt Lysenko.
Vanwege de taps toelopende situatie aan de demarcatielijn Kiev is nog niet klaar om zware wapens
terug te trekken uit de omgeving van Marinka en Krasnogorovka, zei Lysenko.
Het Oekraïense leger had eerder gemeld dat de populaire milities de legerposities in het gebied van
Marjinka en Krasnogorowka in Donetsk in de nacht van woensdag hadden aangevallen. Het leger
had de aanvallen afgeslagen, stond er. De autoriteiten van de "Volksrepubliek Donetsk" (DVR)
verwierpen de boodschap van Kiev als "speculatie". Het hoofd van de Volksraad van de DVR, Andrei
Purgin, meldde ook dat woongebieden in Marjinka en Krasnogorovka worden gebombardeerd door
het Oekraïense leger.
Novorosinform.org: Het hoofd van het Telmanovo regiobestuur, Sergei Ivanov, zei dat het Oekraïense
leger het bombardement op de Telmanovo-regio voortzette onmiddellijk nadat de inspectie door
OVSE-vertegenwoordigers voorbij was.
"Een half uur geleden vuurde de 'ATO' opnieuw zware wapens op de Grigorievskoye-nederzetting in
de regio Telmanovo. Er zijn geen slachtoffers. De inwoners van een van de getroffen straten hebben
echter geen elektriciteit, "citeert Ivanov.
https://i2.wp.com/storage.novorosinform.org/cache/0/3/(1)_karatel_na_tanke.jpeg/w644h387.jpg
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De.sputniknews.com: Na de nieuwe gevechten in Oost-Oekraïne, presenteerden de milities van
Donetsk een gevangen Oekraïense soldaat op een persconferentie. Hij bevestigde dat het Oekraïense
leger woensdag als eerste het vuur opende en bloedige gevechten uitlokte.
De regeringstroepen waren de eersten om in Marjinka te schieten, zei Roman Martschenko op vrijdag
in Donetsk. Volgens hem vechten veel buitenlanders aan de Oekraïense kant. "Daar waren
Tsjetsjeense en Georgische huurlingen", zei de gevangene tijdens een gezamenlijke persconferentie
met de plaatsvervangend chef van het Donetsk Volksleger, Eduard Bassurin. De verliezen van de
Kiev-loyale eenheden in Marjinka schatten Martschenko op 200 doden.
Dan-news.info: Het Oekraïense commando van de strijdkrachten heeft de soldaten opgedragen de
posities van de DVR-troepen in het district Marjinka te verpletteren en te versterken in het district
Petrovsky in Donetsk. Dit werd vandaag op een persconferentie gemeld door de Oekraïense soldaat
Roma Maschtschenko, die op 3 juni werd gevangen genomen.
Mashchenko zei dat in tegenstelling tot de ontvangen orders, de Oekraïense soldaten pogingen deden
om in hun posities te blijven, maar ze werden gedwongen vooruit te gaan. Commandant van de
Republikeinse Garde van de DVR Ivan Kondratov zei dat "in geval van niet-achterstelling en bevel
een Oekraïense soldaat in de gevangenis belandt".
De.sputniknews.com: Contacten tussen Bratislava en Moskou op militair gebied zijn volgens de
premier Robert Fico onmisbaar. "Deze contacten zijn noodzakelijk voor het onderhoud van de
militaire technologie van onze strijdkrachten", citeerde de Slowaakse radio Fico op vrijdag.
"De samenwerking tussen Slowakije en Rusland op militair gebied betreft alleen onderhoud en
service van onze technologie en door Rusland gemaakte wapens", zei Fico over zijn
onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Russische leiders, die begin juni in Moskou
hadden plaatsgevonden. Daarom moeten reserveonderdelen voor ongeveer 150 gepantserde
personeelsdragers en luchtverdedigingscomplexen S-300 worden geleverd.
Fico betoogde dat Russische helikopters Mi-17 militaire en civiele doeleinden in Letecké opravovne
Trenčín (LOT) konden worden gerepareerd en gemoderniseerd. "LOT stemt ermee in orders uit
andere post-socialistische landen met behulp van Mi-17-helikopters uit te voeren. Dit probleem is al
besproken met de Russische zijde. Maar concrete overeenkomsten zijn nog niet beschikbaar, "zei Fico.
Korrespondent.net: De regering van Oekraïne heeft de president van Pyotr Poroshenko voorgesteld
het hoofd van het regionale regionaal bestuur van Donetsk, Alexander Kichtenko, te ontslaan. Dit
werd vrijdag gemeld door de persdienst van de regering.
"Het kabinet van ministers stelde aan de president van Oekraïne Pyotr Poroshenko het ontslag van de
voorzitter van de regionale regeringsadministratie Alexander Kichtenko van de Donetsk voor
onjuiste uitvoering van zijn taken voor," aldus het rapport.
Het relevante besluit is genomen tijdens een buitengewone kabinetsbijeenkomst op vrijdag 5 juni.
Eerder had Poroshenko Kichtenko een berisping gegeven voor de onjuiste bouw van vestingwerken.
In een evaluatie had het kabinet ook kritiek op het onbevredigende werk van de administratie.
Zoals gemeld door Korrespondent.net was minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov van plan
de verwijdering van Kichtenko te initiëren, omdat de gouverneur had gesproken over de noodzaak
om de economische betrekkingen met de bezette gebieden te herstellen.
"De gouverneur van de regio Ketsko van Donetsk heeft opgeroepen tot herstel van de economische
betrekkingen met de bezette gebieden ... Ik eis dat Kichtenko uit het openbaar bestuur wordt
verwijderd", zei hij.
Rusvesna.su: De "rechtse sector" die als extremistische organisatie in Rusland is verboden, heeft
aangekondigd dat het een protestmars organiseert ter gelegenheid van de verjaardag van het
presidentschap van Poroshenko.
Volgens de persdienst van de organisatie zal de actie plaatsvinden op zaterdag 6 juni in Lviv.
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De.sputniknews.com: Oekraïense president Petro Poroshenko en zijn Amerikaanse collega Barack
Obama coördineerden vrijdag hun "posities" voorafgaand aan een G7-top in Duitsland. Dit werd
gemeld door het perskantoor van Poroshenko na het telefoongesprek tussen de twee politici.
Poroshenko riep op tot verhoogde druk op Moskou, inclusief de uitbreiding van de sancties die door
Rusland tegen Rusland werden opgelegd. Het doel was Rusland en de opstandelingen die het
ondersteunt te dwingen de Minsk-afspraken na te komen.
"Poroshenko en Obama bespraken de recente escalatie in Donbass, met name een ernstige gewapende
botsing in de nederzetting van Marjinka. Het offensief tegen de Oekraïense strijdkrachten is een
grove schending van de Minsk-overeenkomsten, "zei de verklaring.
"Obama verzekerde Poroshenko dat de VS de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne
volledig zullen blijven steunen. Van zijn kant bedankte Poroshenko de VS voor het helpen versterken
van de Oekraïense defensiemacht, inclusief gezamenlijke militaire oefeningen, en riep hij op tot
verdere samenwerking, "zei het.

Persoverzicht vanaf 04.06.2015
4 JUNI 2015 | READELOTTEMAYER | EÉN OPMERKING
Bronnen: Itar-Tass, Interfax, Ria Novosti, sputniknews, rusvesna.su, voicesevas.ru, informatie
toevoegen op pagina's dnr-online, lnr-portal, Novorossia, dnr-news, novorosinform, etc. evenals de
ofﬁciële pagina's van de regeringen van de Volksrepubliek dan-nieuws, lug-info . Soms nemen we
ook Oekraïense media op, zoals BigMir, UNIAN, Ukrinform, KorrespondT en de online krant Timer
uit Odessa .
Om de bron van het nieuws beter te kunnen onderscheiden, staan nieuwsbronnen uit de nieuwe
Oost-Oekraïense republieken in het rood (dnr-online, lnr-portal, novorossia, dan-news, lug-info, dnrnews, novorosinform, etc.) en andere Oekraïense bronnen in het blauw (BigMir , Ukrinform, UNIAN,
Correspondentie en timer)met het kenmerk.
De vertaling van Russische media is in het zwart.
Avond / nacht:
Dan-news.info: Persconferentie van de plaatsvervangend commandant van de DVR Militie Eduard
Basurin (samenvatting van verschillende rapporten)
De DVR-regering heeft de huidige ernstige verslechtering van de situatie in de Donbass tegen
Oekraïne de schuld gegeven.
"In de afgelopen week hebben we bijna dagelijks gezegd dat Kiev zware artillerie- en
pantsertechnologie aanbrengt bij de contactlijn. We hebben speciﬁeke locaties en het aantal wapens
en militaire uitrusting daar gestationeerd in strijd met de Minsk-overeenkomsten. We hebben
gewaarschuwd voor de vorming van een groot aantal omleidingsdivisies en grootschalige
provocaties die erop gericht zijn de DVR te beschuldigen van het overtreden van de Minskovereenkomsten. "
Maar de overdracht van al deze informatie aan OVSE-waarnemers en ook de openstaande oproepen
aan de landen van het Westen "hebben tot niets geleid", onderstreepte Basurin.
"We verwachtten een grootschalige provocatie van de Oekraïense troepen in de nacht van vrijdag op
zaterdag aan de vooravond van de zondagse bijeenkomst van de leiders van de grootste westerse
landen in Duitsland. Maar Kiev wachtte niet op zijn westerse beschermheren en organiseerde een
massale aanval op de hele contactlijn aan de vooravond van morgen Poroshenko's verschijning in
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Rada met de jaarlijkse ambassade. "
Maar deze plannen waren niet bedoeld om te worden uitgevoerd," zei Basurin.
"De militie van de DVR zou de voorwaartse beweging van de vijand naar het binnenland van onze
republiek overdag kunnen stoppen dankzij hun onbaatzuchtigheid en in een aantal gevallen van
zelfopoffering", zei Basurin.
Hij zei dat de Verlichting in de eerste helft van de dag "een ongewone levendigheid op de posities
van de tegenstander opmerkte".
Toen openden de Oekraïense troepen vanuit de positie in het naburige Krasnogorovka eerst het vuur
op de posities van de DVR en vervolgens op de posities van de Oekraïense strijdkrachten in
Marjinka.
"Vermoedelijk als reactie op deze beschietingen, opende de Oekraïense artillerie massaal
artillerievuur op onze posities in de buitenwijken van Donetsk in het gecontroleerde deel van
Marjinka. De artillerie van de Oekraïense strijdkrachten, gelegen in Krasnogorovka, sloot zich al snel
aan. Als gevolg hiervan stonden de posities van onze troepen aan de rand van Donetsk onder
artillerievuur ', meldde de plaatsvervangend commandant.
Volgens hem "is er geen twijfel over de tijdige planning van deze provocatie door Kiev".
"Niet alle Oekraïense kogels werden afgevuurd op onze posities aan de rand van Donetsk toen de
Oekraïense massamedia begonnen, met koppen en luide verklaringen over het verbreken van de
Minsk-overeenkomsten door het DVR-leger en het begin van onze aanval op Oekraïense posities",
verklaarde Basurin.
Onder de dekking van dit enorme bombardement hebben de Oekraïense troepen uit Novoselovka in
totaal twee tankbedrijven en ongeveer driehonderd soldaten van de Oekraïense strijdkrachten
overgebracht naar Marjinka en Krasnogorovka.
"Ze zijn er nu ook. Op deze manier, als een verborgen doelwit van provocaties, een sterke
concentratie van militaire technologie en artillerie van de Oekraïense strijdkrachten verboden door de
Minsk-overeenkomsten met de buitenwijken van Donetsk voor de organisatie van de volgende
provocatie op zaterdag of om zich voor te bereiden op de storm van de stad ".
Basurin riep opnieuw de Oekraïense kant op om de provocaties te stoppen en zich strikt te houden
aan de vredesakkoorden die op 12 februari in Minsk zijn gesloten bij een staakt-het-vuren.
"De afdelingen van de DVR plannen geen aanstootgevende acties die kunnen leiden tot een breuk
van het regime van wapenstilstand en een harde en volledige oorlog," zei Basurin.
Het dorp Saroshchinskoye, waar volgens een versie van Russische experts de Maleisische "Boeing"
werd neergeschoten, was ten tijde van de tragedie onder controle van Oekraïense troepen.
"De verklaring over het dorp, het ligt ten zuiden van Shakhtyorsk, Saroshchinskoye, wordt volledig
bevestigd door onze gegevens, de gegevens van de verkenning. De opgegeven locatie stond onder
volledige controle van de Oekraïense strijdkrachtenafdelingen ten tijde van de raketlancering vanuit
het opgegeven systeem (Buk-M1) ", aldus Basurin.
We herinneren ons dat gisteren experts van de groep PWO "Almas-Antej" in tegenspraak waren met
de versie dat de lancering van de raketraket, die de Maleisische Boeing op 17 juli 2014 trof, werd
neergeschoten uit het district Sneshnoye.
Ten minste vijf vreedzame inwoners en 14 soldaten van DVR-milities stierven vandaag aan de
posities van Oekraïense troepen in de nasleep van massale beschietingen van het grondgebied van
het land.
"Er zijn momenteel vijf burgerslachtoffers en 24 gewonden, waaronder negen ernstig gewonden. Als
men spreekt over de afdelingen van het leger van de DVR, dan is het aantal doden 14, de gewonden
86, waaronder 18 ernstig gewond.
Basurin zei dat de gegevens over de verliezen niet uitputtend zijn. "Zoek-, reddings- en
evacuatiewerkzaamheden in de verwoeste huizen zijn nog steeds aan de gang", zei Basurin. Volgens
hem werden Donetsk, Shirokino, Gorlovka en Spartak vandaag het zwaarst getroffen door
Oekraïense artillerie.
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Rusvesna.su: Het hoofd van de parlementaire factie van de partij "Block Poroshenko", Yuriy Lutsenko
zei in het kanaal "TV-kanaal 24" dat het noodzakelijk is om een voedselblokkade voor Novorossia te
creëren.
"De terroristen geven ons onze gevangenen niet - dan halen ze niets uit ons eten", - zei de gehate
politicus.
Volgens hem, "Tbilisi voedt niet het bijgevoegde Abchazië, Chisinau niet zelfbenoemde Transnistrië
en daarom zou Oekraïne de terroristen niet moeten voeden."
"Op dit moment krijgen de militanten alle producten uit Oekraïne - drankjes, ingeblikt voedsel, vlees
enzovoort. De prijzen zijn natuurlijk hoger. Maar Oekraïense burgers brengen hun producten mee,
die onderweg onze wegversperringen omkopen, op hun beurt de ambtenaren in Kiev omkopen,
omdat de vergunning voor een paspoort alleen de autoriteiten in Kiev uitgeven, "zei de politicus.
"Grote industriële bedrijven geregistreerd in Oekraïne zullen hun vracht vervoeren en belasting
betalen. Maar het meenemen van voedsel en benodigdheden is niet toegestaan in het bezette gebied
van Donetsk en Luhansk. Dat is de vaste beslissing van de president, "zei Lutsenko.

Dan-news.info: De meer dan 300 mijnwerkers van het bergachtige Donetsk Skochinskiy-gebied, dat
vandaag van de stroom was afgesneden door beschietingen door de Oekraïense troepen, zijn naar de
oppervlakte geëvacueerd ', zei het ministerie van Defensie van de DVR.
Rusvesna.su: "Cyberberkut": het Westen zwijgt over schendingen van de Minsk-overeenkomst door
activisten van Kiev van het rapport "Cyberberkut" dat zij toegang hebben tot de e-mails van een
expert van het Gemeenschappelijk Centrum voor Controle en Coördinatie van de wapenstilstand in
de Donbass-regio, Generaal-majoor Andrei Taran, gecreëerd.
Op basis van de gegevens in de correspondentie van het leger waren de autoriteiten van Kiev op de
hoogte van de schendingen van het staakt-het-vuren door Oekraïense soldaten en bijgevolg van de
Minsk-overeenkomst. Bovendien kenden de westerse bondgenoten de feiten van de
wapenstilstandsschendingen in het Donets-bekken door Oekraïne, maar hielden het opzettelijk
geheim.
"Cyberberkut" publiceerde op internet de correspondentie van de groepsleider van Oekraïense
experts in het gezamenlijke centrum voor controle en coördinatie van het staakt-het-vuren, majoor
Gen. Andrei Taran. Bij de brief zijn satellietbeelden van de conﬂictzone gevoegd, die door Kiev zijn
beschreven als een "ernstig probleem".
De auteur van de brief is, volgens de hacker Tatiana Podobinska-Shtyk, assistent van de culturele
attaché van de Amerikaanse ambassade in Oekraïne.
"Ik stuur je foto's die een serieus probleem voor je kunnen worden! Denk na over hoe dit kan worden
verklaard als het in handen van de Monitoring Mission (OVSE - RT) valt. Overleg met de andere
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groepsleiders en overweeg een actieplan, hoe het kan worden gerechtvaardigd of hoe u het als een
nep kunt opstellen, "schrijft de vertegenwoordiger van de Amerikaanse diplomatieke missie.
Bij de brief zijn enkele satellietbeelden gevoegd waaruit blijkt dat de zware wapens van de
Oekraïense strijdkrachten zich op het grondgebied van Donbass bevinden, hoewel ze er volgens de
Minsk-overeenkomsten niet zouden moeten zijn.
Dus op een van de foto's kun je zien dat in het gebied van de nederzetting Nikolayevka zelfrijdende
artillerie van het type "Gwosdika" op een afstand van de contactlijn van 23 km is gestationeerd.
zero
Meer satellietbeelden hier : http://rusvesna.su/news/1433421062
(http://rusvesna.su/news/1433421062)
Dan-news.info: De Oekraïense troepen konden beginnen met gevechtsoperaties in de zogenaamde
"Lugansk Oblast", zei in een interview met DAN de plaatsvervangend commandant van de DVRmilitie Eduard Basurin.
"Het feit dat de grootschalige provocatie van de Oekraïense troepen in Marjinka zich ontwikkelt
volgens een plan dat in Kiev en mogelijk ook in het Westen is bevestigd, is een absoluut feit", zei hij.
Volgens hem komt het belang en het niveau van de taak van het organiseren van de provocatie van
vandaag "voort uit het feit dat het directe leiderschap van alle Oekraïense troepen persoonlijk het
hoofd van de generale staf van Oekraïne Viktor Mushenko bekleedde". "En niet vanuit zijn kantoor in
Kiev, maar niet ver weg - in Kramatorsk," vervolgde Basurin.
Volgens informatie van de Verlichting houdt Mushenko nu een ontmoeting met leden van het leger
daar. "Dus misschien was de aanval van vandaag gewoon een verkenning door middel van een
gevecht of een aﬂeiding. En een nog grotere provocatie kan zich morgen ontwikkelen in de Oblast
Lugansk. Het is niet toevallig dat juist vandaag vanuit het Oekraïense grondgebied vanuit Lugansk
de watervoorziening volledig werd afgesloten ", aldus de plaatsvervangend commandant.
's morgens:
De.sputniknews.com: Vanuit het standpunt van de Amerikaanse autoriteiten neemt Rusland deel aan
het bevel over de strijdkrachten van het volk in Oekraïne, zei woordvoerster Marie Harf van het
ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag zonder bewijs te leveren.
"Rusland en de Militie van het Volk hebben het gezamenlijke bevel", beweerde ze tijdens een brieﬁng
in Washington. In antwoord op het verzoek om enig bewijs te leveren, antwoordde ze: "de Russen
proberen hun acties te verhullen".
Volgens Harf "heeft Rusland zware artillerie, talloze raketsystemen en andere moderne wapens naar
Oekraïne gestuurd."
Lug-info.com: In de afgelopen 24 uur schoten de Kiev-troepen LVR-sites en militieposities tweemaal
neer, zei Militie van LVR People.
Om 19.30 uur beschoten de troepen van Kiev zich met gepantserde militaire technologie Weselaya
Gora.
Om 23.45 uur werd op Sheltoe beschoten met vuurwapens en antitankgranaten.
"Er zijn geen verliezen onder de burgerbevolking en de milities."
De.sputniknews.com: Kiev lokt nieuwe gevechten uit in het oosten van Oekraïne, dichter bij de
deadline voor de Europese Unie om te beslissen over een verlenging van de Russische sancties, zegt
de Russische leider van het buitenlands beleid Alexei Pushkov.
"Hoe dichter de dag komt wanneer de EU beslist of de sancties tegen Rusland zullen worden
verlengd, des te gewelddadiger het bombardement op Donbass door Kiev", zei Pushkov, hoofd van
de Doema Buitenlandse Zaken Commissie (Russisch lagerhuis), op donderdag via Twitter ,
Dat is een harde wet, voegde hij eraan toe.
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Dan-news.info: "In de afgelopen 24 uur hebben de Oekraïense troepen het grondgebied van de DVR
massaal gebombardeerd. De militie detecteerde 58 schoten, inclusief zware wapens, "zei het
ministerie van Defensie.
Het ministerie zei dat het werd geraakt door meerdere raketwerpers, acht door artillerie, acht door
tankkanonnen. Bovendien werd het vuur 36 keer geopend met granaatwerpers, eenmaal met
verdedigingskanonnen en vier keer met andere vuurwapens.
Donetsk (Kievsky, Kirovskiy, Petrovsky, Tozhashkh, Oktyabrsky en luchthavengebieden, Abakimova,
Skochinsky en Sasjadko fabrieken), Gorlovka, Dokuchaevsk (Orta Yasnoye), Kurganka, Weseloye,
Zhirokino werden beschoten. Losovoye, Spartak, Novaya Marievka, Sheljosnaya Balka, Yeltsovka,
Signalnoy, Sakanka.
Informatie over burgerslachtoffers en DVR-soldaten wordt nog steeds onderzocht.
De.sputniknews.com: De Minsk-overeenkomsten voor de vreedzame oplossing van het conﬂict in
Oekraïne lopen voortdurend gevaar om te worden gedwarsboomd door de acties van Kiev, zei de
Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov donderdag.
"De acties van de autoriteiten in Kiev dreigen voortdurend te mislukken in de Minskovereenkomsten van 12 februari", zei Lavrov tijdens de Shanghai Regional Cooperation Conference
on Regional Security (SCO) in Moskou. Kiev probeert zijn belofte niet na te komen om een directe
dialoog met de Donbass aan te gaan.
De Minsk-overeenkomsten voorzien in een staakt-het-vuren, de terugtrekking van zware wapens en
de instelling van een veiligheidszone. Bovendien worden de Oekraïense autoriteiten uitgenodigd om
een rechtstreekse dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers van de zelfbenoemde republieken
Donetsk en Lugansk, onder meer door verkiezingen in de regio te houden, en een wijziging van de
Oekraïense grondwet aan te nemen, met inbegrip van een decentralisatie van machtsstructuren.
"Individuele regio's van de Donetsk- en Lugansk-gebieden" moeten een speciale status krijgen.
Dan-news.info: Meer dan 20 woongebouwen werden beschadigd in de hoofdstad van de DVR door
de beschietingen van gisteren door het Oekraïense leger, zonder stroom zijn de inwoners van drie
nederzettingen, de watervoorziening is mislukt in het district Tekstilschtschik. Dit heeft vandaag het
stadsbestuur van Donetsk geïnformeerd.
Bovendien is er in het district Kirovskiy geen elektriciteit in de dorpen Birjusova, Skochinsky en
Abakumov en is er geen water in Tekstiltshik vanwege schade aan de waterhub Petrovsky. De
reparatiewerkzaamheden worden voortgezet.
"De nacht van 3 tot 4 juni was relatief rustig. In de ochtend is de situatie ook rustig. De gegevens over
de doden en gewonden door de beschietingen zullen nader worden onderzocht. "
De.sputniknews.com: Oekraïense president Petro Poroshenko heeft donderdag het werk van de
regering Arseniy Yatsenyuk en het parlement (Supreme Rada) bekritiseerd.
"Mensen blijven me vragen of ik tevreden was met het werk van de overheid. Nee, "zei Poroshenko
donderdag in zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement in Kiev. "Ben ik tevreden met het werk van
kolonel Rada? Blijkbaar ook niet. "
Poroshenko gaf toe dat" de mensen erg ontevreden zijn over ons allemaal ". In reactie op mediakritiek zei het staatshoofd: "Niemand bekritiseert me meer dan mezelf." ...
Dan-news.info: Zes kolenmijnen in de hoofdstad van de DVR waren in de afgelopen 24 uur volledig
afgesloten van de energievoorziening als gevolg van de beschietingen in Oekraïne, zei het ministerie
van Civiele Bescherming van de DVR: in
totaal 900 mijnwerkers zaten ondergronds vast. Tegen de late avond kon iedereen naar de
oppervlakte worden gebracht.
Dan-news.info: Zes vreedzame inwoners stierven, nog eens 13 raakten gewond als gevolg van
bombardementen door de Oekraïense strijdkrachten in het district Kirovskiy in Donetsk, zei het
plaatsvervangend hoofd van het district Svetlana Gavriltschina.
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Alle gewonden zijn sinds gisteren in verschillende ziekenhuizen in de stad.
De.sputniknews.com: Een jaar na zijn aantreden heeft president Petro Poroshenko erkend dat de
strijd tegen corruptie in Oekraïne voorlopig vruchteloos is geweest.
"Een jaar geleden heb ik aangekondigd: dat de ambtenaren niets moeten accepteren (geen
steekpenningen - Red.) En mensen moeten niets geven", zei Poroshenko donderdag in zijn toespraak
tot de staat van de natie in het parlement. "Maar geen van de partijen houdt zich eraan." Het
staatshoofd was voorstander van het aannemen van nieuwe anti-corruptiewetten. "Ik vraag het
publiek om hulp."
Eerder, de ex-hoofd van de Staat Financiële Inspectie Nikolai Gordijenko, had de regering onder
Arseni Yatsenyuk beschuldigd van verduistering van ongeveer 7,5 miljard hryvnia (ongeveer 300
miljoen dollar) staatsfondsen. Yatsenyuk verwierp de beschuldiging, maar in april stelde de Rada een
commissie in om de beschuldigingen van corruptie tegen leden van de regering te onderzoeken.
De chocoladefabrikant en miljardair Poroshenko (49) trad in juni 2014 aan als president van Oekraïne.
Tijdens de verkiezingscampagne had hij beloofd het militaire conﬂict in het Donets-bekken snel te
beëindigen, de ongebreidelde corruptie te bestrijden en de levenskwaliteit van de Oekraïners te
verbeteren en tot de EU toe te treden.
Ondertussen is Oekraïne op weg naar nationaal faillissement. De huidige staatsschuld, die in 2014
een staatsgreep heeft ondergaan, wordt geschat op $ 50 miljard, of 70 procent van het bruto
binnenlands product (bbp). De Nationale Bank in Kiev verwacht dat de schuldenberg dit jaar 93
procent van het BBP zal bereiken. Het Parlement heeft eind mei een wet aangenomen die de regering
toestaat de terugbetaling van verschuldigde buitenlandse schulden eenzijdig op te schorten. Dit
creëerde het wettelijk kader voor een faillissementsverklaring.
Dan-news.info: De uitgang van de DVR naar het door Kiev gecontroleerde gebied wordt zoals
voorheen in twee richtingen geblokkeerd door de Oekraïense troepen, zei het ministerie van
Transport van de DVR.
"De situatie is vandaag niet veranderd. In verband met de gevechten hebben de Oekraïense soldaten
de gang niet geopend voor vertrek van het grondgebied van DVR in de richting van Mariupol op de
weg N20 en in de richting van Dnepropetrovsk, Zaporozhe op de N15. "
De.sputniknews.com: De schending van de Minsk-overeenkomsten in de Donbass is een feit en
Moskou maakt zich ernstig zorgen over de acties van het Oekraïense leger, zei de Russische
presidentiële woordvoerder Dmitry Peskov donderdag in Moskou.
"Dit probeert blijkbaar de situatie te destabiliseren en spanning op te wekken. Deze provocerende
acties worden georganiseerd door de Oekraïense strijdkrachten. We maken ons er ernstig zorgen
over. De Oekraïense zijde had eerder verschillende van dergelijke handelingen verricht in het kader
van uitgebreide internationale operaties en veroorzaakte spanningen. Dit is nu gebeurd. We maken
ons ernstig zorgen over de herhaling van deze activiteiten, "zei Peskov over de situatie in de Donbass
en in verband met de komende EU-staatshoofden en regeringsleiders om te besluiten of de sancties
van Rusland al dan niet worden verlengd.
Volgens de woordvoerder van het Kremlin zijn overtredingen van de Minsk-overeenkomsten
duidelijk. "(Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei dat OVSE-ambtenaren relevante
conclusies moeten trekken en moeten verduidelijken wie verantwoordelijk is voor deze
schendingen," zei Peskov.
De woordvoerder van het Kremlin benadrukte dat Donbass nu onder vuur lag. "Het zijn zeker niet de
milities van het volk die hun eigen grondgebied bombarderen."
Zoals de minister van Defensie van de zelfbenoemde Donetsk Volksrepubliek (DVR) Vladimir
Kononov woensdag aankondigde, heeft het Oekraïense leger Gorlovka, Yenakiyevo en Debaltsev en
de luchthaven van Donetsk. en andere dorpen die worden aangevallen.
middag:
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De.sputniknews.com: generaal Gennady Moskal, hoofd van het militair-civiele bestuur gevestigd in
Kiev in het afgescheiden oostelijke deel van Lugansk, beschuldigde de OVSE-missie die het staakthet-vuren bewaakte in de regio van nietsdoen. In plaats van hun ofﬁciële taken te vervullen, zouden
de waarnemers de tijd doorbrengen in restaurants.
Hij gelooft niet dat de populaire milities hun zware wapens uit de frontlinie hebben teruggetrokken,
zoals vereist door de Minsk-overeenkomsten, zei Moskal in een interview met het radiostation
Radiosvoboda. "Niemand trok iets uit." Wapens zouden gewoon worden vervangen - "net als de
onze." In plaats van de terugtrekking van de wapens door de milities te beheersen, zouden OSCEwaarnemers in bars 'bier en whisky drinken en ﬂirten van' s morgens vroeg tot 's avonds', zei de 64jarige politie-generaal.
De OVSE-waarnemingsmissie heeft de aantijgingen verworpen. "Iedereen die dergelijke
opmerkingen maakt, moet zich zorgen maken over mogelijke negatieve gevolgen", waarschuwde
woordvoerder Michael Bociurkiw. Volgens hem riskeren de waarnemers in het gevechtsgebied hun
leven "dag en nacht" om hun taken te vervullen. Op woensdag had de generale staf in Kiev
toegegeven dat de Oekraïense troepen in de Donbass opnieuw zware artillerie gebruiken, die volgens
de Minsk-overeenkomsten uit de frontlinie zou moeten worden teruggetrokken ...
De.sputniknews.com: de Oekraïense president Petro Poroshenko zegt dat hij Oekraïense burgers in
de zelfbenoemde etnische republieken Donetsk en Lugansk als gevangenen beschouwt.
"De burgers van Oekraïne die zich in de tijdelijk bezette gebieden bevinden, beschouw ik als
Oekraïense gevangenen die door de agressor zijn gepakt", zei Poroshenko donderdag in zijn jaarlijkse
bericht aan het parlement.
Niet alleen Kiev, maar ook buitenlandse partners staan klaar om dit deel van Donbass te helpen "als
een onafscheidelijk deel van Oekraïne", benadrukte hij.
De verklaring van Poroshenko negeerde echter het feit dat de oprichting van de Volksrepublieken
Donetsk en Lugansk een gevolg was van de staatsgreep in Kiev in februari 2014, die president Viktor
Janoekovitsj ten val bracht en de macht greep van een Oekraïens-nationalistische regering ...
De.sputniknews.com: De VS zijn van plan een omroep voor de Oekraïne, die geacht wordt de
bevolking van het land te "corrigeren" door middel van informatiepsychologische manipulatie ten
gunste van de overheid, zoals de hackergroep "CyberBerkut" meldt.
De hackers beweren documenten te hebben die de in de VS ontwikkelde informatiepsychologische
operatie "Free Donbass" beschrijven. Volgens "CyberBerkut" is de operatie bedoeld voor bewoners
van gebieden die niet door Kiev worden gecontroleerd.
"Het doel is om een omroep te vinden die mensen niet alleen muziek, maar 'juiste' en goedkope
informatie voor de junta zal brengen," leest de CyberBerkut-website.
Volgens de hackers geven de documenten aan dat radio-ontvangers die op een geschikte frequentie
zijn afgestemd, als humanitaire hulp aan de inwoners van Donbass moeten worden overgedragen.
Een soortgelijke procedure met het gebruik van een NAVO-omroep was eerder met succes toegepast
in Irak, zei de hackergroep.
Uit de documenten blijkt ook dat de Amerikaanse partners van het leiderschap in Kiev ook van plan
zijn de Russische regering in diskrediet te brengen. Volgens de website van de hackergroep willen de
VS onder andere de bevolking van Rusland overtuigen dat Rusland een totalitaire staat is met
imperiale ambities en een zoektocht naar verovering.
Bovendien is een provocatie gepland om de betrekkingen van Rusland met Wit-Rusland en
Kazachstan te verslechteren.
"Zo worden de landen waarmee Rusland momenteel de nauwste banden heeft, gekozen", schrijft
"CyberBerkut".
"CyberBerkut" is een activistische groep opgericht na de ontbinding van speciale troepen van milities
"Berkut". De leden van de groep handelen anoniem.
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"CyberBerkut" beschrijft zichzelf als een hackergroep die "helpt Oekraïne zijn onafhankelijkheid te
behouden van de westerse militaire agressie die klaar staat om de neofascistische regering te
verdedigen".
De.sputniknews.com: Volgens president Petro Poroshenko wil Kiev de wapenuitgaven verder
verhogen, omdat de Donbass voor nieuwe worstelingen staat.
"In de context van de permanente dreiging dat Rusland een brede oorlog tegen Oekraïne begint, zal
het veilig stellen van de defensiecapaciteit van ons land lange tijd onze belangrijkste prioriteit zijn",
zei Poroshenko in zijn jaarlijkse bericht aan het parlement op donderdag.
"Hoe moeilijk het ook zal zijn, we zullen de militaire uitgaven in de staatsbegroting 2016 blijven
verhogen", zei hij.
Rusland had herhaaldelijk de aantijgingen ontkend dat het de populaire militie in het oosten van
Oekraïne steunde en troepen naar het conﬂictgebied van Donbass stuurde. Rusland is volgens
Moskou geen partij in het intra-Oekraïense conﬂict.
Niettemin blijft Kiev Rusland beschuldigen van "militaire agressie" en "incidenteel" ongedekte
troepeneenheden in Oost-Oekraïne en de grensgebieden met Rusland. Dit ondanks het feit dat
internationale waarnemers nog nooit een onaangekondigde militaire activiteit hebben geregistreerd
Dan-news.info: In de afgelopen 24 uur werden meer dan 20 mensen gedood door de beschieting van
het DVR-grondgebied door Oekraïense troepen, meer dan 120 raakten gewond, zei plaatsvervangend
commandant van de DVR-militie Eduard Basurin.
"Tijdens de artillerie en beschietingen van dorpen in de Republiek stierven vijf burgers, 38 raakten
gewond en de slachtoffers onder de DVR-strijdkrachten waren 16 doden en 86 gewonden", zei
Basurin.
"De Oekraïense troepen gebruikten meerdere raketwerpers in de Abakumowa-mijn, de" TotschMasch
"-fabriek in Donetsk, Gorlovka, Shirokino en Spartak werden beschoten met artillerie, meer dan 100
projectielen van kaliber 122 en 152 mm werden neergeschoten," zei Basurin.
De.sputniknews.com: Het Oekraïense parlement heeft donderdag een wet aangenomen waarmee
buitenlandse strijdkrachten kunnen worden gebruikt "om de vrede en veiligheid in het land te
handhaven".
Het is gemachtigd om buitenlandse troepen uit te nodigen voor internationale vredesoperaties. In de
vereiste 226 stemmen stemden 240 leden van de Verchovna Rada ervoor. Zoals in een begeleidende
brief staat, schept het de nodige voorwaarden voor de ontwikkeling van een internationale
vredesoperatie op het grondgebied van Oekraïne.
In zijn verklaring over het amendement zei Vladislav Dainego, een hoge vertegenwoordiger van de
zelfbenoemde Volksrepubliek Luhansk, dat de wet door Kiev was aangenomen om het reeds in
Oekraïne aanwezige buitenlandse contingent te legaliseren. "Dit zijn geen vredestichters", zei hij in
een Interfax-interview. "Kort gezegd wil Kiev de aanwezigheid van het buitenlandse contingent, dat
al in Oekraïne aanwezig is, rechtvaardigen."
Informatie over de sterkte van het hoofd was anders. "We hebben het over maximaal 20.000 mannen.
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Voornamelijk uit Hongarije en Polen, "zei Dainego. "In welke status ze momenteel zijn, is niet
duidelijk."

's avonds:
Dan-news.info: In de laatste dagen van mei voerde het sociologisch onderzoekscentrum "Special
Status" een onderzoek uit in Donetsk en Makeyevka, waarbij 1000 mensen werden geïnterviewd:
de specialisten van het centrum verduidelijkten hoe de bevolking van de DVR de toekomst van de
republiek vormde ziet.
De meest populaire variant is nr. 4. "Toegang tot de Federatie van Rusland", 36% van de
respondenten heeft de voorkeur. Deze variant vond de grootste steun in alle leeftijdsgroepen.
De tweede meest populaire variant is punt 3 "Federatie met de republieken van het voormalige
zuidoosten van Oekraïne van Kharkov naar Odessa (Novorossiya)". Ze trokken ongeveer de helft van
het aantal respondenten - 18% en dit is de tweede meest populaire optie onder alle leeftijdsgroepen
behalve de oudste. Deze variant heeft de grootste populariteit onder de middelbare leeftijdsgroepen
en is blijkbaar een echt alternatief voor deelname aan de RF. In de categorie 35-50 jaar kozen deze 22%
en in de categorie 50-65 jaar 23% van de respondenten.
De derde en vierde plaats worden gedeeld door punt 1 (Onafhankelijke Staat aan de grenzen van de
oblast Donetsk) en punt 2 (associatie met de LVR), beide gekozen door 14% van de respondenten.
10% van de respondenten was voorstander van de Minsk-overeenkomst "één gebied van de Oblast
Donetsk met een speciale status in Oekraïne", met weinig verschil tussen leeftijdsgroepen.
Bij de evaluatie van de centrale staatsorganen van de DVR stemde 56% voor overheidsmaatregelen:
21% is tevreden met hun werk, 35% gelooft dat de overheid maximale inspanningen levert. Een
neutrale relatie met de activiteit van de overheid brak 33%, een negatieve 7,5%.
Respondenten beoordeelden ook het niveau van hun rijkdom: het grootste aantal, 40%,
categoriseerde het niveau van hun inkomen als "aanvaardbaar". 23% van de respondenten omschreef
het als "normaal" en 5% beschreef hun inkomen als goed. 28% van de respondenten omschreef hun
niveau als armoede:
van de drie sociale bewegingen is de "Molodaja Respublika" het populairst met 42%, gevolgd door
"Donetskaya Republika" met 33% en "Svobodnyi Donbass" met 30%. De grootste steun wordt
geboden door alle drie bewegingen van de jongere generatie. Het bewustzijn is ook hoog, met slechts
23% van de respondenten die nog nooit van "Molodaja Respublika", 30 van "Donetskaja Respublika"
en 37% van "Svobodnyi Donbass" hebben gehoord.
De meest populaire onder DVR-leiders is veruit het hoofd van DVR A. Zakharchenko. 78% van de
geïnterviewden heeft een positieve houding tegenover hem, het bewustzijnsniveau is 99%. Negatief,
hij wordt beoordeeld door 4% van de respondenten.
Op de tweede plaats staat A.Purgin, 60% heeft een positieve relatie met hem, het bewustzijnsniveau
is 92%. Een negatieve beoordeling van de voorzitter van de Sovjet-Unie heeft 6% van de
respondenten.
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De derde plaats gaat naar D. Puschilin. 53% heeft een positieve relatie met hem, zijn proﬁel is 94%.
Dit wordt gevolgd door Donetsk-burgemeester Martynov, die een positieve beoordeling van 41%
krijgt, met een proﬁel van 71%.
De burgemeester van Makejewka Pokinteliza wordt positief beoordeeld door 31% van de
respondenten met een proﬁel van 70%.
De.sputniknews.com: De Europese Unie heeft een speciale groep gevormd om "Russische
propaganda" te bestrijden, zoals de Praagse krant "Hospodarske noviny" donderdag op hun website
aankondigt.
De taak van de groep is om de activiteiten van de EU-instellingen zo effectief mogelijk te promoten
en de aanwezigheid van de EU in wereldwijde massamedia te versterken. De leden van de groep
zouden rapporten van Russische media aandachtig moeten bekijken.
Tsjechië wordt in de groep van vijf vertegenwoordigd door het voormalige personeelslid van de
redactieraad van "Hospodarske noviny" Jakub Kalensky.
De informatie over de vorming van de "anti-propagandagroep" werd bevestigd door het ministerie
van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek en Kalensky. "Ik kan bevestigen dat ik ben
aangenomen door de Europese dienst voor extern optreden", zegt Kalensky. Hij wilde niet in details
treden over zijn werk.
De belangrijkste criteria voor de selectie van de leden van de groep zijn universitair onderwijs,
journalistieke ervaring en kennis van de Russische, Engelse en Franse taal.
De speciale groep zou in Brussel zijn gevestigd.
Dan-news.info: De belangrijkste "prestatie" van het regime in Kiev is de consolidatie van de feitelijke
eigendomsstatus van de regerende oligarchen in Oekraïne. Dit werd vandaag verklaard door de
voorzitter van de Volkssovjet van de DVR Andrei Purgin als een commentaar op de verschijning van
vandaag de dag van de president Petr Poroshenko in de Supreme Rada.
"De regering van Kiev" bewaarde "Oekraïne voor Poroshenko en andere oligarchische clans, die ze
daadwerkelijk gebruiken," zei Purgin. Volgens hem "is dit een zeer grote prestatie voor Poroshenko
en de mensen die Oekraïne vandaag domineren".
"In hun families is alles uitstekend, in mensen van hun kringen is alles uitstekend," zei Purgin. De rest
van de bevolking van Oekraïne, zei Purgin, die worstelde met de behoefte, de groei van de prijzen
voor gemeentelijke diensten en massale werkloosheid. Om de bevolking onder dergelijke
omstandigheden te mobiliseren, zal het conﬂict in Donbass worden uitgebuit.
"Poroshenko is niet geïnteresseerd in een nederzetting in de Donbass, omdat het conﬂict hem in staat
stelt de hele staat in spanning te houden, die in stuiptrekkingen windt, maar onder hun controle is",
zei de voorzitter van de Sovjet-Unie.
In de verschijning van vandaag aan de afgevaardigden van het Oekraïense parlement noemde
Poroshenko het "behoud van Oekraïne" als de belangrijkste prestatie van de huidige regering. Hij
sprak over de constitutionele hervorming waarin de Minsk-overeenkomsten voorzien en beloofde dat
Oekraïne een unitaire staat zou blijven.

Deel 2 van het persoverzicht van 03.06.2015:
3 JUNI 2015 | READELOTTEMAYER | EÉN OPMERKING
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Bronnen: Itar-Tass, Interfax, Ria Novosti, sputniknews, rusvesna.su, voicesevas.ru, informatie
toevoegen op pagina's dnr-online, lnr-portal, Novorossia, dnr-news, novorosinform, etc. evenals de
ofﬁciële pagina's van de regeringen van de Volksrepubliek dan-nieuws, lug-info . Soms nemen we
ook Oekraïense media op, zoals BigMir, UNIAN, Ukrinform, KorrespondT en de online krant Timer
uit Odessa .
Om de bron van het nieuws beter te kunnen onderscheiden, staan nieuwsbronnen uit de nieuwe
Oost-Oekraïense republieken in het rood (dnr-online, lnr-portal, novorossia, dan-news, lug-info, dnrnews, novorosinform, etc.) en andere Oekraïense bronnen in het blauw (BigMir , Ukrinform, UNIAN,
Correspondentie en Timer) In.
De vertaling van Russische media is in het zwart.
middag:
Lug-info.com: Watervoorziening naar de LVR vanuit het grondgebied gecontroleerd door de
Oekraïense troepen is opgeschort op basis van een besluit van het hoofd van de zogenaamde
"militair-civiele administratie van de Lugansk Oblast" Gennady Moskal, zei vandaag de directeur van
waterwerken in Lugansk Sergei Machurenko met.
"Gisteren was een besloten zitting van het" militair-civiele bestuur van de oblast Luhansk ". Volgens
onze informatie was er de instructie om helemaal geen water te leveren, "zei Machurenko.
Er zijn al enkele alternatieve bronnen van watervoorziening waarmee "tot 50% van de hoeveelheid
water die niet is geleverd" kan worden gecompenseerd, momenteel is het proces van uitwerken en
schatten van de inspanning aan de gang
"We hebben de eerste voorstellen al voorgelegd aan het hoofd en de ministerraad," zei de directeurgeneraal van de Waterwerken.
Dan-news.info: Een gevecht tussen de milities van de DVR en de Oekraïense troepen vindt plaats in
het gebied van de stad Marjinka (Groot-Donetsk), zei de plaatsvervangend commandant van de
militie van de DVR Eduard Basurin.
"Er is momenteel een strijd gaande in het Marjinka-district."
"De Oekraïense troepen bombarderen de districten Petrovsky en Kirovskiy met artillerie," voegde
Basurin eraan toe. "Deze acties zijn provocerend."
Eerder berichtte het personeel van de zogenaamde "ATO" over geweerschoten in Marjinka. De
woordvoerder van de presidentiële administratie van Oekraïne voor vragen over speciale operaties in
Donbass Andrey Lysenko sloot niet uit dat "reserves kunnen worden getrokken naar de stad".
Dan-news.info: Twee gangen voor de uitgang van de DVR naar Oekraïne zijn afgesloten door
Oekraïense soldaten, vandaag aangekondigd door de persdienst van het ministerie van Transport
van de Republiek.
"Het ministerie van Transport van de DVR informeert dat op 3 juni 2015 vanaf 6:00 het
transportverkeer richting Mariupol op de weg N20 en naar Dnepropetrovsk - Saporoshe op de weg
N15 was afgesloten. Het verkeer van bussen op de genoemde routes is tijdelijk opgeschort. "
" Het verkeer werd geblokkeerd door Oekraïense soldaten vanwege vijandelijkheden, "zegt het
ministerie van Transport.
Het is momenteel alleen mogelijk om via Gorlovka en Artyomovsk naar Oekraïne te reizen.
Rusvesna.su: Sinds 04:00 gaat het zware gevecht in het Donetsk-gebied, in Marinka, verder.
De strijdkrachten van de volksmilitie van de DVR bieden de Oekraïense bewoners veilig verzet in het
district Marinka.
Gerichte slagen van tanks en infanterie ontheemde eenheden van de Oekraïense strijdkrachten uit de
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nederzetting. Vanwege de geleden verliezen verliet de tegenstander de plaats.
Over Marinka blaast de banier van DVR ...

Dan-news.info: Het hoofd van de DVR Alexandr Zakharchenko heeft gisteren een decreet
ondertekend "over het verbod op de activiteiten van buitenlandse niet-gouvernementele organisaties
op het grondgebied van de DVR". Het document is vandaag gepubliceerd op het internetportaal van
de Raad van Ministers.
"Ik stel voor de activiteit van niet-gouvernementele organisaties die door buitenlandse staten worden
geﬁnancierd en de Oekraïense nationalistische opvatting ondersteunen en rechtstreeks aan de zijde
van de regering van Kiev bij de uitvoering van militaire, politieke, economische, informatieve of
andere hulp aan bezet door Oekraïense soldaten Grondgebied van de DVR is betrokken op het
grondgebied van het DVR-verbod ", - vermeld in het document.
De reden voor een dergelijke stap is, zoals onderstreept, de activering van buitenlandse ngo's, die
onder andere worden gebruikt "ter dekking van het uitvoeren van verkennings- en
sabotageactiviteiten ten nadele van de veiligheid van de staat".
De controle over de uitvoering van het besluit berust bij het ministerie van Staatsveiligheid van de
DVR. Het krijgt de opdracht om een herziening van alle buitenlandse NGOS uit te voeren en de kring
van personen te bepalen die zullen worden uitgezet.
Het besluit treedt in werking op de publicatie op 2 juni 2015.
De.sputniknews.com: Oekraïne zal de inbeslagname van Russische eigendommen in het buitenland
eisen als "eerlijke voldoening voor de annexatie van de Krim door Rusland", zei de Oekraïense viceminister van Justitie Natalia Sevostyanova.
Dit zou kunnen gebeuren als het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het verzoek van Kiev
inwilligt, schrijft de krant "Vedomosti" op woensdag.
Dit is verre van de eerste dergelijke verklaring in Kiev: een jaar geleden had de Oekraïense minister
van Justitie Pawel Petrenko het parket opgeroepen om het onroerend goed of de activa van Russische
bedrijven in Oekraïne en andere landen in beslag te nemen. Destijds schatte Kiev het verlies van het
schiereiland op ongeveer $ 91,5 miljard.
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De woordvoerder van het Russische presidentiële kantoor, Viktor Chrekov, zei dat dergelijke
pogingen eerder waren gedaan. Moskou zal echter "alles doen wat nodig is voor de
rechtsbescherming (van Russische eigendommen in het buitenland) in de zin van normen van
internationaal recht", verzekerde Poetin's woordvoerder Dmitry Peskov.
Het gevaar van inbeslagname van Russische eigendommen in het buitenland bestond echter wel,
erkende een bron dicht bij het ministerie van buitenlandse zaken in Moskou. Het kan niet worden
uitgesloten dat rechtbanken in landen die negatief zijn voor Rusland, beslissingen nemen ten gunste
van Oekraïne. Het risico hangt dan aan eigendommen waartoe de diplomatieke immuniteit zich niet
uitstrekt: culturele centra, handelsagentschappen, eigendom van staatsbedrijven, enz. In dit verband
verwijst de bron naar overeenkomstige incidenten in Duitsland en Zweden.
De advocaat Alexei Panich constateert echter dat zelfs in het geval van een positief gerechtelijk bevel
in Straatsburg voor Oekraïne, het relevante handhavingsmechanisme niet voorziet in inbeslagname
van het onroerend goed van de schuldenaar. De voormalige aandeelhouders van de Russische
oliemaatschappij Yukos stuitten op dit probleem, maar konden nog steeds geen compensatie krijgen
van 1,8 miljard dollar die de rechtbank van Straatsburg hun had toegekend.
In elk geval is er bijna geen Russisch bezit in het buitenland in beslag te nemen, ging de advocaat
verder. Omdat voor de meeste objecten de diplomatieke immuniteit geldt. Dit wordt bevestigd door
de ervaring van de onderneming Noga, die eens tevergeefs om inbeslagname van rekeningen van de
Russische Sberbank en het Russische zeilschip "Sedov" verzocht.
Dan-news.info: Het neerschieten van de Kirovskiy-wijk Donetsk door Oekraïense troepen leidde tot
de dood van vreedzame inwoners, zei vandaag de plaatsvervangend commandant van de militie van
de DVR Eduard Basurin.
Meer gedetailleerde informatie zal worden gecontroleerd.
Dan-news.info: De strijdkrachten van de milities hebben zeven uur lang defensieactiviteiten
uitgevoerd langs de hele demarcatielijn, zei Vladimir Kononov, de minister van Defensie van de
DVR, vandaag tegen journalisten.
"Het vuur werd geopend voor onze posities op de gehele frontlinie: in Schirokino. Yelenovka, op de
luchthaven, in de wijk Petrovsky van Donetsk, de nederzetting Oktyabrskiy, Pavlopol, Dokuchaevsk
en Marjinka. Er werden 120,122 en 152 mm kogels gebruikt. De vijand gebruikt zware artillerie,
reactieve systemen, zware techniek en goed uitgeruste infanterie. We hebben zeven uur lang
verdedigingsactiviteiten gehad, "zei hij kort.
In zijn woorden waren de acties van de Oekraïense strijdkrachten "lang gepland". "Dit is de breuk van
Minsk-2, dit is een poging om aan te tonen dat de situatie hier oncontroleerbaar is," onderstreepte
Kononov.
Hij herinnerde eraan dat wanneer de troepen aanvallen, de milities "hun ruggengraat zullen breken".
Dan-news.info: Raketten van de Oekraïense troepen hebben vandaag de Skochinsky-mijn en de
markt "Sokol" in het district Kirovsky in Donetsk ontmoet, zei de plaatsvervangend commandant van
de militie van de DVR Eduard Basurin.
"De Skochinsky-mijn werd afgesneden door de huidige hit, er zijn twee gewonden. In het district
Tekstilschtschik was er een bijeenkomst op de markt "Sokol", het ministerie van Civiele Bescherming
controleert de informatie over de gewonden ".
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"Volgens recente informatie raakten vier mensen gewond door de beschietingen van vandaag, één
stierf", voegde Basurin toe.

Dan-news.info: Minstens 15 mensen zijn gedood in de DVR sinds het begin van de grootschalige
beschietingen door de Oekraïense strijdkrachten langs de hele demarcatielijn, zei de minister van
Defensie Vladimir Kononov.
"Op dit moment zijn ongeveer 15 mensen gedood, deze verliezen zijn de DVR sinds de eerste
provocatie om 03:45 uur," zei hij.
De minister van Defensie zei dat dit de totale verliezen zijn die zowel de milities als de
burgerbevolking omvatten.

Dan-news.info: Verklaring van plaatsvervangend commandant van de DVR Militie Eduard Basurin
aan de pers (samenvatting van verschillende rapporten)
De Skochinsky-mijn in het district Kirovskiy in Donetsk werd na een nieuwe aanval door de
Oekraïense troepen afgesloten van elektriciteit.
"Er zijn hits in de Skochinsky-mijn, het onderstation komt van het netwerk. Ondergronds zijn er 375
mijnwerkers, die ze momenteel naar de oppervlakte proberen te brengen. "
Volgens Basurin werd ook de Abakumow-mijn getroffen. "Er waren geen mijnwerkers onder de
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grond", voegde hij eraan toe.
Hij onderstreepte dat de stroomtoevoer naar beide mijnen wordt onderbroken.
Basurin onderstreepte dat de DVR-milities de aanvaller afstoten maar niet aanvallen.
"We voeren geen aanvalsoperaties uit, we nemen alleen adequate maatregelen tegen de intensivering
van genocide op de bevolking van Donbass", onderstreepte de plaatsvervangend commandant.
Het bevel om het vuur op de steden en dorpen van de DVR te openen heeft het bevel van de
strijdkrachten van Oekraïne gegeven.
"Op de steden schiet het leger van Oekraïne. Geen bataljons en geen andere formaties, maar de
strijdkrachten van Oekraïne. Het bevel om het vuur te starten kan alleen worden gegeven door hun
commandanten, "onderstreepte Basurin.
Basurin sloot ook niet uit dat aanvankelijk provocaties ontstonden van particuliere militaire eenheden
die zich in het bezette gebied bevonden en de vijandelijke troepen steunden.
"Het gebruik van particuliere bedrijven vereist zwart werk, ongeacht het geweten. Deze provocatie
kan van hen komen. Maar het leger is al begonnen hen te steunen. Omdat zij (de particuliere
bedrijven) dat niet kunnen doen zonder het leger omdat ze geen zware artillerie hebben, "zei Basurin.
De.sputniknews.com: de Russische EU-ambassadeur Vladimir Chizhov heeft de informatie weerlegd
dat het Europees Parlement hem de toegang tot het parlementsgebouw heeft geweigerd.
"Dit is een verkeerde interpretatie van de (Martin-commissaris van het Europees Parlement) Schulz
zei. De toelating voor mij en een andere diplomaat is nog steeds geldig, maar niet voor de andere
werknemers van de permanente vertegenwoordiging. Hun verzoek om toegang moet in individuele
procedures worden onderzocht, "zei Chizhov woensdag in Brussel tegen journalisten.
Volgens hem zullen ook speciale vergunningen vereist zijn voor de toegang van Russische
parlementariërs.
"Ik bezoek het Europees Parlement regelmatig, maar niet dagelijks. En mijn collega's waren er de
facto dagelijks, omdat er in het Europees Parlement talloze open hoorzittingen plaatsvinden en er
veel interessante dingen gebeuren. Dus deze beslissing zou een impact kunnen hebben op het werk
van de Permanente Vertegenwoordiging, "zei Chizhov.
"De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, nam dit besluit in zijn eentje en kondigde
het kort na een telefoongesprek met mij aan. Dit is in feite een gepolitiseerde, ongegronde en
ongerechtvaardigde beslissing, "zei de Russische diplomaat. Hij voegde eraan toe dat deze maatregel
"leidde tot een dubbelzinnige reactie onder de leden van het EP". "De Zweedse parlementslid AnnaMaria Corazza Bildt heeft de beslissing van Schulz in de krant 'Politiko' bijvoorbeeld geclassiﬁceerd
als ongegrond en antidemocratisch," zei Chizhov.
Lug-info.com: Geen van de drie watervoorzieningspunten die eerder de watervraag in Lugansk
hebben gewaarborgd, geeft water. Het watervoorzieningsschema werkt niet in de hele regio. Dit
werd vandaag op een persconferentie verklaard door de directeur-generaal van de waterwerken
Sergei Machurenko.
Vorig jaar bedroeg de waterbehoefte in Lugansk 140.000 kubieke meter per dag. Hiervan werden
30.000 gedekt door interne bronnen.
"Tegenwoordig werkt geen enkele waterafvoer van de stad. Er is geen water. In de stad Lugansk is de
hoeveelheid water onder de vraag van 70.000 tot 80.000 kubieke meter, "zei Machurenko.
"De belangrijkste bron - het westerse ﬁlterstation, dat tot nu toe 400 kubieke meter per uur heeft
afgeleverd, geeft vandaag vrijwel geen water," zei hij.
"Er zijn ook wijzigingen aangebracht in onze basiswaterafvoeren met betrekking tot de levering van
water. De levering van water uit de waterafvoer van Aidarskij werd stopgezet. Helaas werkt het
watervoorzieningspunt Petrovsky ook niet - volgens de instructies van het hoofd van het
districtsbestuur van Stanitsa-Luganskaya, de heer Solkin, "voegde Machurenko eraan toe.
"Dus vandaag werkt niet een van de drie waterafvoeren die water leveren aan Lugansk," zei hij.
Hetzelfde geldt voor de watervoorziening van Svetlitshan, die alleen aan Bachmutka levert.
"Vanaf het watervoorzieningspunt van Svetlichankyi werden we volledig bevoorraad met Kirovsk en
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20% Stakhanov. Bovendien werken de watervoorzieningspunten van Kranolimansk en Krymskij niet.
Het watertoevoerstation Slavyanserbsk werkt slechts 60%, dit komt omdat het boorgat zich bevindt
op de linkeroever van de Seversky Donets (op het door Kiev gecontroleerde gebied). We hebben geen
toegang en hebben niet de mogelijkheid om onderzoeken uit te voeren om te bepalen wat er moet
worden gedaan om de prestaties te herstellen, "zei Machurenko.
"Dienovereenkomstig gebeurde wat er eerder gebeurde in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw met
de watervoorziening in de hele oblast Lugansk, het wordt tegenwoordig praktisch vernietigd en
werkt niet," verklaarde hij.
Volgens het hoofd van de waterwerken van Lugansk is er een kritieke situatie ontstaan in Stakhanov,
Kirovsk, Bryanka, Sorinsk, Artyomovsk, Pervomaysk en de omliggende dorpen.
"Het water komt sinds 23 mei uit tankschepen. Ik wil de werknemers van het ministerie van Civiele
Bescherming bedanken, ze helpen ons enorm. Het werkt ook onze transportservice voor de levering
van water. Maar de hoeveelheden water zijn niet genoeg, "zei hij.
"Het eerste gevaar dat ik hier zie, is een gezondheidsprobleem. In een dergelijke situatie, als er niet
genoeg water is, moeten we de normale werkzaamheden van het rioolnetwerk stoppen, er is geen
spoelwater. Dit is een fornuis van allerlei ziekten, "zei Machurenko.
Dan-news.info: De evacuatie van mijnwerkers in de Skochinsky-mijn is begonnen, informeerde de
persdienst van het Ministerie van Civiele Defensie.
"Als gevolg van een treffer op een onderstation worden 328 mijnwerkers ondergronds geblokkeerd.
Haar evacuatie is net begonnen. "
Dan-news.info: Als gevolg van het bombardement door de Oekraïense troepen raakten vandaag
minstens 60 vreedzame inwoners van de stad Donetsk gewond, zei de directeur van het
Republikeinse traumatologiecentrum Alexandr Oprischtschenko.
"Ongeveer 60 mensen raakten gewond in ons ziekenhuis en dat zijn wij alleen," zei hij.
Oprishchenko zei dat vijf mensen momenteel in uiterst ernstige toestand verkeren. "Er zijn gewonden
van verschillende ernst, zelfs zonder handen en voeten. Velen zijn momenteel in de operatiekamer ",
aldus de directeur van het centrum.
Voor hulp zijn er alle noodzakelijke medicijnen in het ziekenhuis. "De bloedbank is tot nu toe
voldoende," voegde hij eraan toe.
Rusvesna.su: De generale staf van Oekraïne zet zich in voor schending van de Minsk-overeenkomst.
Er is gemeld dat de strijdkrachten zware artillerie gebruiken tegen milities in de Donbass, die eerder
waren ingetrokken krachtens de Minsk-overeenkomsten.
"Om de verliezen voor soldaten te voorkomen, was de Oekraïense militaire leiding, die alle
internationale partners had gewaarschuwd, gedwongen om artillerie te gebruiken, die eerder in
bepaalde gebieden van de Ming-overeenkomst in het achterland was geweest," wordt gemeld door
de Oekraïense generale staf ...
Lug-info.com: De onderhandelingen in Minsk kunnen niet voor onbepaalde tijd doorgaan, vroeg of
laat moet de regering van Kiev "beslissen tussen vrede en oorlog", zei vandaag het hoofd van de LVR
Igor Plotnitsky met verwijzing naar de vergadering van gisteren van de contactgroep.
"Er zijn tijdens de vergadering van gisteren geen grote afspraken gemaakt, noch verwachtten we dat
Oekraïne op een snelle en bevredigende manier zou gaan werken", zei het hoofd van de Republiek.
"Daarom zullen we zien wat er in de volgende ronde gaat gebeuren. Maar eindeloos kan dit niet
doorgaan, Oekraïne moet vroeg of laat beslissen, of het nu vrede of oorlog is, "benadrukte Plotnitsky.
Dan-news.info: De Sasjadko-mijn in het district Kiewsky in Donetsk is afgesneden vanwege het
bombardement op de hoofdstad van de Democratische Volksrepubliek Congo door Oekraïense
troepen, zei de plaatsvervangend commandant van de DVR-militie Eduard Basurin. 576 mijnwerkers
zijn ondergronds.
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De bombardementen hebben ook twee elektrische onderstations beschadigd die stroom leveren aan
het watervoorzieningssysteem van de stad. Dit betreft de districten Kirovsky, Kuibyshevsky en
Petrovsky, zei Basurin.
Lug-info.com: Vertegenwoordigers van de LVR hebben zich tot het Gemeenschappelijk Centrum voor
controle en coördinatie van het staakt-het-vuren, de OVSE en het Rode Kruis gericht, evenals hun
zogenaamde militair-civiele administratie van de Oblast Lugansk betreffende de blokkering van de
watervoorziening van Lugansk en het hele grondgebied van de Republiek gericht door de
autoriteiten van Kiev. Dit werd gemeld door de directeur-generaal van de Lugansk Waterwerken
Sergei Machurenko en het hoofd van het coördinatiecentrum voor de wederopbouw van LVR
Alexandr Drobot.
"We zien geen objectieve redenen voor de beperking van de watervoorziening," zei Machurenko,
eraan toevoegend dat alle noodzakelijke reparaties werden uitgevoerd op het grondgebied van de
LVR en op het door Kiev gecontroleerde grondgebied.
"We hebben via het coördinatiecentrum verschillende keren contact opgenomen met het
Gemeenschappelijk Centrum voor de noodzaak om de beschadigde pompstations en waterafvoeren
langs de contactlijn te onderzoeken," zei Drobot.
"Reeds op 21 mei stuurden we een brief aan het plaatsvervangend hoofd van de militair-civiele
administratie Alexandr Ivanovich Golub over de toename van de waterproductie van het westelijke
ﬁlterstation tot 120.000 kubieke meter per dag. Op deze dag bedroeg het bedrag 41.000 kubieke meter.
Maar sinds 23 mei werd de watertoevoer uit deze bron praktisch stopgezet, "zei Machurenko.
"Op 29 mei hebben we vertegenwoordigers van de OVSE-missie ontmoet en hen geïnformeerd over
de situatie. Helaas zien we geen enkele intentie van Oekraïne om de watervoorziening hier veilig te
stellen, "concludeerde hij.
Het hoofd van het coördinatiecentrum voegde eraan toe dat de gevaarlijke situatie ook met het Rode
Kruis wordt besproken.
"Dit onderwerp had serieuze aandacht. Drie dagen geleden hebben we een ontmoeting gehad met
een groep vertegenwoordigers van het Internationale Rode Kruis om de watervoorziening, de
toevoer van noodzakelijke additieven en het uitvoeren van reparaties te bespreken. Vandaag kwamen
we letterlijk uit een vergadering waar ook VN-functionarissen leidden. En een van de vragen was ook
het veiligstellen van een normale LVR-watervoorziening, "zei hij.
De.sputniknews.com: Na de openbaarmaking van de naam van zijn belangrijkste getuige in de
MH17-zaak, heeft het Russische onderzoekscomité nu ook een kopie van zijn paspoort openbaar
gemaakt. Daarin staat onder meer dat Yevgeny Agapov, die melding heeft gemaakt van een
mogelijke betrokkenheid van een Oekraïense straaljager bij het neerhalen van de Maleisische Boeing,
22 jaar oud is.
De eerste foto toont een gescand paginapaar van het "paspoort van de burger van Oekraïne" Yevgen
Volodimirovich Agapov (Russisch: Yevgeny Vladimirovich Agapov), die werd geboren op 4 juli 1992
in de zuidelijke Kakhovka (regio Kherson). De pagina, die informatie geeft over de militaire dienst
van de paspoorthouder, laat zien dat Agapov sinds december 2013 werkt als monteur voor het
Oekraïense troepnummer А4465.
De onderzoekscommissie heeft woensdag aangekondigd dat de voormalige Oekraïense
luchtmachtingenieur Yevgeny Agapov na de MH17-ramp vrijwillig naar Rusland was gekomen en
aangeboden om samen te werken met de Russische onderzoeksautoriteiten. De Oekraïner had onder
meer gemeld dat een Oekraïense Su-25 straaljager op de dag van de MH17-ramp zijn basis verliet met
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lucht-lucht raketten aan boord en even later terugkwam zonder munitie. De piloot, kapitein Voloshin,
zou zijn kameraden hebben verteld dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

Dan-news.info: "Om verschillende redenen zijn 37 transformatorstations, twee
verwarmingsinstallaties en 24 warmwaterstations momenteel buiten gebruik", kondigt het
stadsbestuur van Donetsk aan.
In de ochtend waren slechts 10 onderstations buiten dienst.
Bovendien heeft het stadsbestuur aangekondigd dat de bombardementen van de Oekraïense
strijdkrachten in de stad "vernietiging van gebouwen worden waargenomen; er zijn
burgerslachtoffers ".
Om 14.30 uur werden de artilleriegranaten Petrovsky en Yushnyj afgesneden door de inslag van
artilleriegranaten.
De watervoorziening in Tekstiltshik, Mirnyj, Goluboj, Shirokij, het zuidelijke deel van het Leninskydistrict en in een groot deel van het district Petrovsky ontbreekt momenteel.
Reparatiebrigades voeren al werkzaamheden uit.
Dan-news.info: De regering van de DVR is ervan overtuigd dat zodra het bombardement op het
grondgebied van de Republiek eindigt, de OVSE-waarnemers op de plaatsen van inslag van de
projectielen zullen aankomen en de vernietiging zullen opmerken. Dit werd vandaag aangekondigd
op een persconferentie door plaatsvervangend commandant van de DVR-militie Eduard Basurin.
"Wanneer de beschietingen eindigen, ben ik ervan overtuigd dat ze daarheen kunnen gaan en met
één oog de vernietiging opmerken die in de stad heeft plaatsgevonden", zei hij.
Basurin onderstreepte dat de "OVSE-missie volgens haar protocol werkt in de zones en districten
waar geen brand is". Volgens hem verrichten de waarnemers vandaag werk in Yenakiewo en in de
districten van het achterland van de republiek.
"De waarnemers gaan naar hun plan en onderzoeken de terugtrekking van technologie. We bemoeien
ons niet met hun werk omdat de "Norman Four" de bevoegdheden en activiteiten van deze missie
heeft bevestigd en hen heeft opgedragen de situatie hier te observeren, "voegde Basurin eraan toe.
https://alternativepresseschau.wordpress.com/2015/06/page/5/

59/69

16-8-2019

Juni | 2015 | Alternatief persoverzicht | Pagina 5

Dan-news.info: De troepen van de DVR konden het dorp Marjinka (in de regio Donetsk) niet
bestormen omdat ze het al hadden gecontroleerd, zei de minister van Defensie van de Republiek
Vladimir Kononov.
"Een poging om te beweren dat we Marjinka bestormen is een provocatie van Kiev. We zijn in
Marjinka, "zei hij.
Volgens hem is de verklaring van de autoriteiten van Oekraïne over vermeende aanvallen door de
strijdkrachten van de DVR "een poging om de DVR opnieuw te belasteren".
Dan-news.info: Alle 750 mijnwerkers van de Sasjadko-mijn zijn aan de oppervlakte, zei het ministerie
van civiele bescherming van de DVR.
"De elektriciens herstellen de stroom naar de mijn, alle mijnwerkers zijn al aan de oppervlakte."
Rusvesna.su: Volgens beschikbare informatie leiden de brigade Oplot en de Republikeinse Garde van
de DVR de strijd om Marinka. De soldaten van het leger vangen zichzelf in de nieuwe posities.
De brigade "Vostok" beveiligt de ﬂanken in hun vorige posities - twee pogingen van de vijand werden
doorbroken, gestopt ...

Dan-news.info: Het aantal gewonden dat sinds de ochtend in het districtsziekenhuis nr. 14 in het
district Petrovsky is opgenomen, heeft 90 bereikt, zei de hoofdarts Igor Rutchenko.
Slachtoffers van beschietingen worden nog steeds door de Oekraïense strijdkrachten getroffen.
Ondertussen wordt de evacuatie van de gewonden uit het ziekenhuis nr. 14 gestart vanwege de
eindeloze beschietingen.
"Gedurende twee uur is het ziekenhuis afgesloten van elektriciteit, de beschietingen van de wijk gaan
door. De beslissing werd genomen om de gewonden te evacueren. "
Alle gewonden worden naar het centrale ziekenhuis van de DVR-hoofdstad gebracht.
Rusvesna.su: De Oekraïense partij stuurde een bericht naar de vertegenwoordigers van de
strijdkrachten van de Russische Federatie om de succesvolle tegenaanvallen van de populaire milities
te stoppen. Dit wordt gemeld door Oekraïense media, geciteerd de persdienst van het centrum van
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"ATO".
Tijdens de dagelijkse persconferentie riep de Oekraïense partij, in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de OVSE, de vertegenwoordigers van de strijdkrachten op als onderdeel van
het Gemeenschappelijk Centrum voor Controle en Coördinatie van het staakt-het-vuren en de
stabilisatie van de demarcatielijn) om het zogenaamde leiderschap en het offensief te beïnvloeden
stop ", stond er in een verklaring.
's avonds:
Rusvesna.su: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de term "separatist" die door
het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gebruikt voor de bevolking van Donbass
vernederend is.
"Het is triest dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de burgers van Donbass blijft vernederen als"
separatisten "die vanwege het repressieve beleid van de autoriteiten van Kiev gedwongen zijn te
vechten voor hun burgerlijke, politieke, economische rechten en het recht op leven. Blijkbaar zijn de
VS hun eigen geschiedenis van de strijd voor vrijheid vergeten, nu proberen ze anderen hun
legitieme rechten te ontzeggen, "zei het in de gepubliceerde commentaren op de website van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Dan-news.info: Het Oekraïense bombardement heeft gisteravond 11 huizen in Dokuchaevsk
beschadigd, waarvan er twee volledig waren verwoest, zei de burgemeester van Yevgeny Bunjo.
Slachtoffers konden op wonderbaarlijke wijze worden vermeden. "Aan het begin van de
beschietingen wisten de eigenaar van één huis en zijn kinderen onderdak te vinden in de kelder."
De.sputniknews.com: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de laatste verklaring
van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marie Harf beschreven als "vreemd", en
beschuldigde Donetsk People's Militie van het lanceren van de Maleisische Boeing MH17-vlucht in
juli 2014 en de schuld van het Oekraïense leger categorisch afgewezen.
"Het is vreemd dat het ministerie van Buitenlandse Zaken met zoveel vertrouwen garandeert dat de
strijdkrachten van Oekraïne niets te maken hebben met de crash, alsof Amerikaanse instructeurs op
dat moment achter elk Oekraïens Buk-raketsysteem zaten", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken
van Moskou woensdag. Wat dit betreft is de Amerikaanse regering de eerste paar dagen na de ramp
"koppig" gebleven, hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn die het tegenovergestelde beweren.
In reactie op de bevindingen van de Russische Fla-raketproducent Almaz-Antey zei woordvoerster
Marie Harf van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdagavond in Washington:
"Onze positie was vanaf het begin duidelijk: de MH17 werd neergeschoten door een grond-grond
raket werd bestuurd door separatisten in het oosten van Oekraïne. "En verder:" We zijn er zeker van
dat de Oekraïense strijdkrachten tijdens het conﬂict geen enkele grond-lucht raket hebben gelanceerd.
"
Dan-news.info: De situatie in Donetsk is gestabiliseerd voor de avond, de gemeentelijke diensten zijn
begonnen met het herstel van de infrastructuursystemen, zei het stadsbestuur.
Om verschillende redenen zijn 245 transformatorstations buiten gebruik in de hoofdstad en drie
warmteverdelingspunten. 29 verwarmingsinstallaties die warm water leveren, werken niet, 202
verbruikers zijn afgesloten van de gastoevoer.
Veel bus- en tramlijnen gaan niet vanwege de gevechten. Het stadsbestuur heeft een noodnummer
ingesteld waar burgers incidenten kunnen melden.
De zuidelijke waterhub is terug op de stroom en in de nabije toekomst zullen bewoners van vier
buurten weer water ontvangen.
Dan-news.info: De gezondheidszorgcoördinatie van het stadsbestuur van Donezk roept de burgers
van het DPR-kapitaal op om bloed te doneren, omdat het dringend nodig is om operaties uit te
voeren op de gewonden.
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rusvesna.su: Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov gaf commentaar op de
escalatie van vijandelijkheden langs de lijn van contact in Donbass, zeggend dat meldingen van dode
en gewonde burgers uitsluitend afkomstig zijn uit de dorpen die worden gecontroleerd door de
milities.
"Op basis van beschikbare informatie van de plaatsen van gevechten in de gebieden langs de
contactlijn aan beide kanten, ontvangen we rapporten van de door militie gecontroleerde steden van
de enorme vernietiging van civiele infrastructuur, ziekenhuizen, scholen, kleuterscholen,
appartementsgebouwen.
Op de een of andere manier worden burgers alleen aan deze zijde gedood. Van de site die wordt
beheerd door de Oekraïense overheid, komen alleen rapporten over de dood van soldaten ....

Deel 1 van het persoverzicht van 03.06.2015
3 JUNI 2015 | READELOTTEMAYER | EÉN OPMERKING
Bronnen: Itar-Tass, Interfax, Ria Novosti, sputniknews, rusvesna.su, voicesevas.ru, informatie
toevoegen op pagina's dnr-online, lnr-portal, Novorossia, dnr-news, novorosinform, etc. evenals de
ofﬁciële pagina's van de regeringen van de Volksrepubliek dan-nieuws, lug-info . Soms nemen we
ook Oekraïense media op, zoals BigMir, UNIAN, Ukrinform, KorrespondT en de online krant Timer
uit Odessa .
Om de bron van het nieuws beter te kunnen onderscheiden, staan nieuwsbronnen uit de nieuwe
Oost-Oekraïense republieken in het rood (dnr-online, lnr-portal, novorossia, dan-news, lug-info, dnrnews, novorosinform, etc. ) en andere Oekraïense bronnen in het blauw (BigMir , Ukrinform,
UNIAN, Correspondentie en timer)met het kenmerk.
De vertaling van Russische media is in het zwart.
Avond / nacht:
Dan-news.info: De vergadering van de subwerkgroepen in Minsk en de contactgroep voor de
vreedzame oplossing van het conﬂict in de Donbass zelf werd beëindigd zonder deﬁnitieve
resultaten. Onduidelijk is zelfs de datum van een volgende onderhandelingsronde.
"Er is een datum voor de volgende vergadering, maar ik kondig deze nog niet aan, omdat er nog over
gestemd moet worden", zei Heidi Tagliavini, speciaal vertegenwoordiger van de OVSE, onmiddellijk
na het einde van het overleg.
Niettemin probeerde ze zoveel mogelijk de indruk van een gebrek aan zichtbare voorwaartse
beweging te verzachten. "Vandaag de dag kan ik zeggen dat alle vragen constructief zijn besproken.
Er is op veel manieren overeenstemming bereikt, maar alle problemen zijn moeilijk. Op de agenda
staat het staakt-het-vuren, concrete plannen om zware wapens terug te trekken ... Ik kan zeggen dat
het werk goed gaat. "
De vertegenwoordigers van de republieken van Donbass hebben het "niet gemakkelijke" karakter van
de discussie niet verdoezeld. "Er waren een aantal procedurele inconsistenties, dus de discussie over
het werk van een aantal subgroepen moest worden uitgesteld", aldus Denis Puschilin, hoofd van de
delegatie van DVR. "We hopen dat er in de nabije toekomst een consensus zal worden gevonden die
alle partijen tevreden zou stellen en dat niet alleen de subwerkgroepen maar ook de contactgroep
hun werk zullen voortzetten".
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LVL-plaatsvervanger Vladislav Dejnego was het met zijn collega eens dat "geen enkele groep een
eindresultaat heeft bereikt". Volgens hem wordt in het beste geval over twee weken een nieuwe
vergadering verwacht.
Ondertussen hadden de garantiegevers van het vredesproces in de aanloop naar het overleg
aangedrongen op het activeren van de dialoog van de partijen. RF-presidenten Vladimir Poetin,
Francois Hollande en de Duitse bondskanselier Angela Merkel voerden telefoongesprekken die, zoals
gemeld in het Kremlin, "het belang benadrukken van de exacte uitvoering van de overeenkomsten
over de terugtrekking van zware wapens en observatie van de OVSE en de instelling van
gedemilitariseerde zones werd benadrukt ". Er werd onderstreept dat de pagina's "bijzondere
aandacht besteden aan de activiteiten van de vier subgroepen binnen de Contactgroep."
In Kiev waren de signalen lijnrecht tegenover elkaar. De president van Oekraïne, Petr Poroshenko, zei
vorige week dat er een "dialoog met de Donbass wordt gevoerd, maar met een andere Donbass, een
Oekraïner". Premier Arseniy Yatsenyuk zei dat hij klaar was om te praten met vertegenwoordigers
van de republieken "alleen als ze achter de tralies zitten".
Het feit dat Kiev al een dialoog met de DVR en LVR wil voeren, vergeet Oekraïne elke keer. Hierover
werd vaak gesproken in Donetsk. "Weet je, hoop sterft als laatste", zei het hoofd van DVR Alexandr
Zachartko op 28 mei.
Overigens onderstreepte hij dat in geval van een verdere sabotage van vredesakkoorden Donetsk
"zich het recht voorbehoudt om naar omstandigheden te handelen".
Gevonden op de Facebook-pagina van AntiMaidan: Door de vakantie af te schaffen ter ere van de
overwinning in de Tweede Wereldoorlog, misbruikte Oekraïne de herinnering aan
honderdduizenden mensen, zeiden Donetsk-veteranen
De Oekraïense regering, die de dag van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog afschafte , heeft
dus de herinnering aan honderdduizenden mensen misbruikt. De correctie van dit historische
onrecht duurt enkele decennia. Zo merkten de verdediger van Leningrad en actieve deelnemer van
de Raad van veteranen van de Volksrepubliek Donetsk Aleksandr Saﬁn op.
"De ontkenning van de dag van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog is een aanﬂuiting van de
herinnering aan honderdduizenden mensen, voor de bevrijding van Oekraïne van de fascisten," zei
de veteraan. "Ik kan nog steeds niet geloven hoe de Kiev junta slag heeft herschreven van een pen de
geschiedenis van de Grote Patriottische Oorlog."
Saﬁn in opstand tegen de intrekking duur voor miljoenen mensen symbool van Georg band,
Oekraïens door de Kievan staatsmacht en agressief nationalisten. "Dit is niet alleen een symbool van
overwinning, maar ook een teken van het verdriet van miljoenen mensen wereldwijd," zei de
veteraan.
Hij was vooral verontwaardigd over de pogingen van Kiev om de geschiedenis te herschrijven en de
waarheid te verbergen over de daden van het multinationale Sovjet-volk tijdens de oorlog. "Oekraïne
denkt dat het bijna alleen de overwinning heeft behaald tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dit is
een gemene leugen", zei de veteraan. "Op dat moment vochten de Oekraïners hand in hand met
vertegenwoordigers van andere nationaliteiten van de Sovjetunie tegen de fascisten."
Saﬁn herinnerde de regering van Kiev eraan dat de overwinning in de Grote Patriottische Oorlog en
de bevrijding van Oekraïne van fascistische bewoners zonder thuisland niet succesvol zou kunnen
zijn - zonder de Oeral, Kazachstan, Kirgizië en andere republieken.
"Het bleek dat de staat Kiev ondankbaar was voor de zielen van de arbeiders van het achterland, die
hun gezondheid niet spaarden en alles gaven voor de overwinning," zei hij.
Naar zijn mening zal het niet beter zijn dan in 30-40 jaar "om dit historische onrecht te corrigeren,
tenzij de burgers van Oekraïne de waarheid over de gebeurtenissen van die tijd voor toekomstige
generaties kunnen bewaren".
"Ik ben erg blij dat in Donbass de heroïsche daden van de soldaten van de Grote Patriottische Oorlog
worden vereerd. Ik ben de regeringen van de Volksrepubliek Donetsk en Lugansk zeer dankbaar, die
voor ons veteranen deze heilige feestdag hebben ontvangen. Ik ben de jeugd erg dankbaar, die onze
heroïsche daden niet is vergeten. Dat betekent dat we niet voor niets voor vrijheid hebben gestreden,
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bloed hebben vergoten en ons niet hebben gespaard, "vatte de verdediger van Leningrad samen.
"Vandaag wonen de jongeren in de Donbass onder de omstandigheden van oorlog en we hopen dat
onze heroïsche daden een goed voorbeeld voor hen zullen zijn. Ik geloof dat ze de vijand kunnen
verslaan en dat vrede kan terugkeren naar de Donbass. "
Dan-news.info: De gesprekken van vandaag over vreedzame nederzettingen waren als geheel
constructief, zei de ofﬁciële vertegenwoordiger van de DVR in de contactgroep, de plaatsvervangend
spreker van de Sovjet-president Denis Puschilin.
"De afgeronde onderhandelingsronde in Minsk kan als geheel positief worden beoordeeld.
Subgroepen ontwikkelden constructieve oplossingen voor een reeks problemen. Natuurlijk is er ook
de noodzaak om moeilijke en omstreden situaties te herzien ".
In de woorden van Puschilin hangt de mate waarin snel compromisoplossingen worden gevonden af
van "een echte en volledige beëindiging van vijandelijkheden". De plaatsvervangend voorzitter van
de Sovjet-Unie heeft ook moeilijkheden vastgesteld in het werk van de Contactgroep, die vandaag de
resultaten van het overleg met de thematische subgroepen heeft opgenomen.
"We hopen dat in de volgende ronde procedurele meningsverschillen ook in de Contactgroep zullen
worden opgelost, zodat hij ongehinderd kan verzamelen", zei de vertegenwoordiger van de DVK.
Dan-news.info: Het dorp Dzerzhinskoye in het district Novoazov van de DVR werd vandaag
gebombardeerd door de posities van de Oekraïense troepen, zei het hoofd van het Sankhandorpsbestuur Alexandr Pelipas.
"Vandaag werd op het centrale deel van Dzerzhinskoye geschoten. Veel sloop, de daken van huizen
waren bedekt, drie huizen volledig verwoest. "
Bovendien, geleden in de woorden Pelipas Dsershinskoje's water- en energiesystemen van ernstige
schade. Naar het oordeel van het hoofd van de Sankhan-regering, inclusief Dzerzhinskoye, werd het
dorp beschoten vanuit de richting van Mariupol. Het bombardement vond plaats tussen 14 en 15 uur.
"Slachtoffers konden worden vermeden, maar de inwoners van het dorp - 50 mensen - zijn erg bang.
In de tweede helft van de dag na de beschietingen reden velen van hen de bewoners weg, "zei
Pelipas.
Gisteren, 1 juni, werd het dorp Dzerzhinskoye door het ministerie van Defensie van de DVR
geroepen op de plaatsen die door de Oekraïense troepen werden gebombardeerd, maar het hoofd
van de administratie wees erop dat de beschietingen van vandaag de sterkste waren sinds april.
"Ook vandaag waren er 11:00 hits in Sachanka. Gelukkig kunnen verwondingen ook worden
vermeden, er zijn kogels in de muren van huizen, "zei Pelipas.
's morgens:
Dnr-news.com: In Slavyansk werd het Lenin-monument vroeg in de ochtend gesloopt. Dit werd op
zijn Facebook-pagina gemeld door de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Awakow.
"In de vroege ochtend ontmantelde de juiste sector in Slavyansk het Lenin-monument. Zeer
gecultiveerd. Dus je geeft de cultuur aan de massa. "
zero
zero
Dan-news.info: Het dorp Staromichajlovka in het district Marjinsky van de DVR werd vandaag
gebombardeerd door de Oekraïense troepen, zei het hoofd van de administratie van
Staromichaylovka Petr Lisnjak.
"De situatie is zwaar, want om ongeveer half vier 's ochtends wordt er op ons geschoten met
vuurwapens, machinegeweren van groot kaliber en" grade "-systemen, zijn er hits in de buitenwijken
van de stad geweest," zei hij.
"We hebben alle inwoners naar schuilplaatsen gestuurd," voegde Lisnjak eraan toe. "Vrijwilligers
brengen voedsel en water". Het hoofd van de administratie onderstreepte dat het bombardement nog
steeds aan de gang is.
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Rusvesna.su: Ondanks het verbod blijven Oekraïners Russische tv-series kijken. En nog meer: deze
serie gaat grotendeels over de "verheerlijking van de Russische veiligheidsdiensten."
In Oekraïne werd een verbod op Russische tv-series van kracht, inclusief de verheerlijking van de
machtsstructuren en wetshandhavingsinstanties van de Russische Federatie ...
Dan-news-info: "In de afgelopen 24 uur hebben Oekraïense troepen 43 keer het grondgebied van de
Republiek beschoten. Het aantal slachtoffers van dorpsbombardementen groeit, "zei het ministerie
van Defensie van DVR.
Volgens het ministerie werden 32 granaten en vier granaten geraakt met gepantserde wapens.
Bovendien werden zes granaten gevonden met gepantserde militaire technologie en één met andere
vuurwapens.
Volgens gegevens van het ministerie van Defensie Donetsk (nederzettingen Trudovsky, Oktyabrskaya
en luchthavengebied), Gorlovka, Yenakiewo, Dokuchaevsk, Debaltsevo, Tavritchoye, Lukovo,
Novaya Marievka, Zhirokino, Sakanka, Spartak, Kalinovka, Shabichevo, Shirokaya Balka en
Shirokaya Balka en Shirokaya Balka
De verliezen onder de burgerbevolking en de milities worden nog onderzocht.
De.sputniknews.com: De VS blijft de Donbass-milities de schuld geven voor de crash van de
Maleisische Boeing MH17 in de regio Donetsk in juli 2014 en vertrouwt de gegevens niet, wat wijst op
een schuld van de Oekraïense strijdkrachten.
"Onze positie was vanaf het begin duidelijk: de MH17 werd neergeschoten door een grond-lucht
raket van het grondgebied gecontroleerd door separatisten in Oost-Oekraïne," vertelde ofﬁciële
woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken Marie Harf dinsdagavond aan journalisten
in Washington. "We zijn ervan overtuigd dat de Oekraïense strijdkrachten tijdens het conﬂict geen
enkele grond-lucht raket hebben gelanceerd."
"De Russische kant verandert echter hun verklaring: ten eerste zeggen ze dat dit geen Buk-raket was,
maar nu zeggen ze dat het er één was, maar anderen schoten het", zei ze. "Ik denk dat deze informatie
100 procent onbetrouwbaar is."
Dinsdag hadden experts van de Russische groep Almaz-Antey, fabrikant van Buk-raketten,
geïnformeerd over hun onderzoeken, volgens welke de Maleisische Boeing in de zomer van 2014, na
het traject waaruit het door de strijdkrachten van Kiev gecontroleerde gebied werd neergeschoten
met een Buk-raket.
De groep heeft haar documenten overgedragen aan de internationale commissie, die de crash van
Boeing bepaalt.
Dan-news.info: In de hoofdstad van de DVR heeft deze ochtend een onrustige situatie ontwikkeld,
kondigde het stadsbestuur aan.
"De nacht van 2 op 3 juni liep gespannen: in de stad zijn geluiden van zware wapens te horen. De
ochtend van 3 juni in Donetsk is een moeilijke situatie, "zei het burgemeesterskantoor.
De stand om 8:30 is dat er geen sloopwerkzaamheden en gewonden zijn in de stad.
In verband met het bombardement door de Oekraïense troepen is het verkeer in het district Petrovsky
beperkt. Sommige buslijnen worden momenteel stopgezet.
Rusvesna.su: Massale beschietingen begonnen in Donetsk in de vroege ochtend. Het Oekraïense leger
opende het vuur van mortieren op het district Petrovsky. Het werd geregistreerd als het gebruik van
projectielen met een grote vernietigende kracht.
Een video van Donetsk:
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3 июня 2015 г. Утро в Донецке начал…
начал…

Dnr-online.ru: De persdienst van het DVR-ministerie van Defensie meldt dat er gisteravond een
artilleriegranaat is uitgebroken in een privéhuis in Debaltsevo. Een deel van het vuur vernietigde het
dak, het plafond, de muren en twee ramen.
In totaal hebben reddingswerkers de afgelopen 24 uur negen branden verwijderd. Er zijn geen doden
en gewonden.
Rusvesna.su: In de zomer van 2015 zal een monument voor Alexei Mosgowoi, die stierf op 23 mei,
worden opgericht in Alchevsk (LVR). Volgens de directeur van Novorossia hulpfonds Gleb Kornilov,
die het project heeft geïnitieerd, zijn ongeveer 300.000 roebel nodig om het monument te bouwen.
- Eind deze week presenteert de beeldhouwer twee mini-versies: een monument en een buste
Mosgowois. De deﬁnitieve versie wordt gekozen met behulp van een internetstemming. Volgens
voorlopige informatie moet de hoogte van de buste inclusief het voetstuk 3 m zijn in de deﬁnitieve
versie, het monument op zijn volledige hoogte - 2 m ...
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Rusvesna.su: In Donetsk in Marinka hebben de gevechten al vijf uur geduurd, onder de Oekraïense
militairen van de Oekraïense bezetter zijn er veel gewonden.
Dit werd gemeld door de arts en vrijwilligers van het Oekraïense leger Armen Nikogossyan.
Volgens hem begon het gevecht om vier uur 's ochtends in de buurt van Donetsk.
In de strijd wordt zware techniek gebruikt: gradenwerper en tanks. Kogels exploderen bij Marinka en
Krasnogorovka ...

Dan-news.info: Een man stierf als gevolg van de nachtelijke beschietingen van Yenakiewo, een andere
raakte gewond. Dit werd gemeld door het hoofd van de wederopbouwcoördinatie van de stad
Vladimir Samochwalov.
"In de nasleep van de nachtelijke beschietingen van Yenakiewo stierf een 30-jarige man en raakte een
vrouw gewond. Er zijn sloop van particuliere woningen aan de rand. "
Vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie van de DVR voeren momenteel een inspectie
van de plaats uit.
Zoals minister van Buitenlandse Zaken Eduard Basurin zei, waren ten minste zeven huizen
beschadigd, waaronder huizen met meerdere verdiepingen. "Bovendien zijn gasleidingen op
verschillende plaatsen beschadigd", voegde hij eraan toe.
Dan-news.info: De Oekraïense troepen bombardeerden Jenakiewo waarschijnlijk met artillerie, zei
plaatsvervangend commandant van de DVR-militie Eduard Basurin.
"Waarschijnlijk schoten ze artillerie. Dit wordt aangegeven door het karakter van de krater. En de
grote hoeveelheid splinters getuigt dat ze misschien met een "granaatscherfwapen" hebben
geschoten. "
Volgens hem explodeert het genoemde rakettype in de lucht of bij het naderen, waardoor de straal
van vernietiging toeneemt.
Volgens Basurin hebben de Oekraïense troepen doelbewust het vuur op woongebieden geopend. De
bron van de beschietingen ligt vermoedelijk in het district Svetlodarsk.
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De.sputniknews.com: Volgens voormalig NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen zouden
wapenleveringen aan Oekraïne superieur zijn.
"We hebben een stadium bereikt waarin afzonderlijke landen manieren moeten overwegen om
defensieve wapens aan het Oekraïense leger te leveren," wordt Rasmussen geciteerd door Bloomberg.
Als Rusland Oekraïne blijft 'destabiliseren', zou de tijd komen wanneer dat nodig is, zei hij.
Volgens de laatste verklaringen van de VN zijn meer dan 6.400 mensen het slachtoffer geworden van
het conﬂict in Oekraïne.
Kiev is van mening dat Rusland zich met de zaken van Oekraïne bemoeit en een van de kanten van
het conﬂict is. Rusland verwerpt deze aantijgingen en benadrukt dat Moskou geïnteresseerd is in het
zo snel mogelijk overwinnen van de politieke en economische crisis in Oekraïne.

(http://cdn2.img.de.sputniknews.com/images/30260/53/302605313.jpg)
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