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Специјална операција руске војске у Украјини ушла је у 122. дан. Након што су
ослобођени стратешки важни градови Золото и Горски, припадници руске војске и снага
ЛНР стигли су до Лисичанска и заузели три положаја. Украјинске снаге настављају да
гранатирају градове ДНР и ЛНР.

  

  

19:25 25.06.2022

  

Игор Конашенков: Руска војска је у потпуности ослободила градове Северодоњецк,
боровско, Вороново и Сиротино

  

Руска војска је у потпуности ослободила градове Северодоњецк, боровско, Вороново и
Сиротино, изјавио је портпарол Министарства одбране Русије Игор Конашенков.
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Како је рекао, ослобађањем Северодоњецка и Боровска целокупна територија са леве
стране реке Северски Доњец је прешла у руке снага Луганске Народне Републике.

  

Такође је казао и да покушај непријатеља да претвори индустријску зону комбината
„Азот“ у још једно упориште украјинских снага није успео, а отпор који су украјински
националисти пружали је угушен.

  

Тренутно је целокупна територија „Азота“ под контролом народне милиције Луганске
Народне Републике.

  

18:55 25.06.2022

  

За протекла 24 часа руска војска и снаге Доњецке Народне Републике уништиле су
један украјински систем „град“, један дрон „фурија“, као и два оклопна возила.

  

Како се наводи у саопштењу народне милиције ДНР, елиминисане су и два положаја
украјинске војске у Авдејевки и Новгородском.

  

18:50 25.06.2022

    

18:50 25.06.2022

  

Украјинска војска гранатирала град Макејевка у ДНР муницијом „НАТО калибра“
155 милиметара

  

Украјинска војска гранатирала је град Макејевка у Доњецкој Народној Републици
муницијом „НАТО“ калибра 155 милиметара, саопштио је Заједнички центар за
координацију прекида ватре. Како се наводи, испаљено је осам пројектила.
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Такође, гранатирано је и село Гломовски, на које је испаљено такође осам пројектила
калибра 152 милиметра.

  

За сада нема информација о евентуалним жртвама и начињеној штети.

  

17:10 25.06.2022

      

15:46 25.06.2022

    

13:48 25.06.2022

  

Снаге ЛНР и Русије ушле су у Лисичанск и борбе се воде унутар града, рекао је извор
близак Народној милицији ЛНР за Спутњик. Под њиховом контролом је и рудник и
фабрика у граду.

  

11:51 25.06.2022

  

Ослобођен аеродром и индустријска зона у Северодоњецку

  

Лидер Чеченије Рамзан Кадиров саопштио је да је преузета контрола над аеродромом у
Северодоњецку и индустријском зоном где се налази фабрика „Азот“.

  

„Индустријска зона Северодоњецка и аеродром у потпуности су ослобођени. Једна од
сложених тачака украјинске одбране није дуго издржала“, написао је Кадиров на
Телеграму.
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Са територије фабрике „Азот“ у Северодоњецку ослобођено 800 цивила.

  

У току је чишћење места Боровско.

    

11:12 25.06.2022

  

Руска војска ликвидирала 780 украјинских екстремиста, батаљон из Лавова одбио
да иде у Донбас

  

У саопштењу Министарства наводи се да су ваздушно-космичке снаге Русије гађале
фабрику „Мегатекс“ у Константиновки и том приликом убијено је 80 пољских плаћеника,
а уништено је и осам ракетних система „Град“.

    

10:56 25.06.2022

  

Кијев ће добити бесповратну помоћ од Немачке у износу од милијарду евра, саопштио је
украјински министар финансија Сергеј Марченко. Средства су, како је рекао, намењена
за приоритетне расходе.

  

10:22 25.06.2022

  

Уништене две америчке хаубице М-777

  

Војници ДНР и Русије уништили су три вишецевна ракетна бацача „град“, две америчке
хаубице М-777 и тенк, саопштила је Народна милиција ДНР.
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Такође су уништена три противничка положаја у подручјима места Авдејевка, Камишевка
и Первомајск.

  

Током протеклог дана украјинске трупе су испалиле на територију ДНР преко 180
граната из система „град“, „ураган“, тенкова, топовске артиљерије калибра 155,152 и 122
милиметра, као и из минобацача калибра 120 милиметара. У нападима су погинуле
најмање четири особе.

  

09:09 25.06.2022

  

Народна милиција ЛНР саопштила је да је у последња 24 сата ликвидирано 50
припадника украјинских снага.

  

07:32 25.06.2022

  

Украјинске снаге имале су складиште муниције у подруму вишеспратнице у Горском,
рекао је званични представник Народне милиције ЛНР Иван Филипоненко.

  

Према његовим речима, у складишту је било минобацачких граната калибра 120
милиметара, 82 милиметра, гранате ВОГ 17и друго.

  
  

На цркви Светог Петра и Павла у Попасни која је готово читава страдала од украјинског
гранатирања, потпуно нетакнута стоји фреска светаца. Слава Теби Боже! Бог с нами! p
ic.twitter.com/RH7jB0Tajx

  — Бајо Станишић (@bajostanisic) June 24, 2022    

07:26 25.06.2022
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Према наводи припадника снага ЛНР у области око Лисичанска ликвидиран је злогласни
украјински екстремиста, заменик команданта механизоване бригаде Игор Душка познат
као „Душман“.

  

(Спутњик)
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