
211. дан рата у Украјини: У гранатирању Доњецка погинуло је шест особа, док је исто толико рањено. Приведени диверзанти који су планирали терористичке нападе у Херсону
четвртак, 22 септембар 2022 21:15

У току је 211. дан специјалне војне операције коју Русија изводи у Украјини. У Русији
почиње делимична мобилизација, док се Доњецка и Луганска Народна Република,
Запорошка и Херсонска област спремају за референдуме.

  

  

19:53 22.09.2022

  

Део Николајевске области привремено укључен у састав Херсонске

  

19:50 22.09.2022
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Луганска Народна Република у потпуности је спремна за одржавање референдума о
уласку у састав Русије. Сви гласачки листићи достављени су на бирачка места,
саопштила је републичка Централна изборна комисија.

  

18:56 22.09.2022

  

У Херсону су приведени диверзанти који су планирали терористичке нападе на цивилне
објекте с циљем да осујете одржавање референдума и заплаше становништво,
саопштили су представници МУП те области.

  

18:29 22.09.2022

  

Служба безбедности Украјине припремала атентат на лидера Запорошке области

  

18:15 22.09.2022

  

Тенкисти, артиљерци, стрелци: Министарство одбране Русије објаснило на кога се
односи мобилизација

  

17:52 22.09.2022

  

Украјинска војска извела је ракетни напад на Нову Каховку у Херсонској области, ПВО је
одбила 15 ракета у ваздуху, саопштила је градска администрација.

  

17:40 22.09.2022
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Становници ЛНР враћају се из других земаља да гласају на референдуму

  

Становници Луганске Народне Републике враћају се у отаџбину како би учествовали о
референдуму о уласку ЛНР у састав Русије, саопштио је Спутњику министар спољних
послова републике Владислав Дејнего.

  

„Обраћају нам се лица која имају проблема са губитком докумената и потребна им је
помоћ Министарства спољних послова како би се вратили на територију ЛНР“, рекао је
Дејнего.

  

Како је прецизирао, део захтева се управо односи на обнављање докумената који би
омогућили подносиоцима захтева да се врате у ЛНР до почетка гласања.

  

16:46 22.09.2022

    

16:32 22.09.2022

  

Гутереш забринут због референдума у Донбасу

  

Генерални секретар УН Антонио Гутереш изразио је забринутост у вези са плановима о
одржавању референдума у ДНР, ЛНР, Херсонској и Запорошкој области.

  

„Дубоко сам забринут због саопштења о плановима да се организуу такозвани
референдуми у регионима Украјине, који се тренутно не налазе под контролом владе“,
рекао је Гутереш на заседању Савета безбедности УН.

  

Према његовим речима, свака „анексија територије државе од стране друге државе као
резултат претње силом или претње њеном применом, представља нарушавање Повење
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УН и међународног права“.

  

16:15 22.09.2022

  

Украјина гађа из минобацача погранично село Јелизаветовка које се налази у Курској
области у Русији, саопштио је губернатор региона Роман Старовојт на Телеграму.

  

16:05 22.09.2022

  

Све спремно за референдум у ДНР

  

Председник Централне изборне комисије ДНР Владимир Висоцки саопштио је да је све
спремно за одржавање референдума о уласку републике у састав Русије.

  

„Наш изборни систем је 100 одсто спреман. У потпуности смо спремни“, рекао је Висоцки.

  

Како је додао, бирачки спискови су попуњени, а по његовим речима, одштампано је више
од 1,5 милион гласачких листића.

  

13:29 22.09.2022

  

У гранатирању Доњецка погинуло је шест особа, док је исто толико рањено.

  

Лидер ДНР Денис Пушилин, саопштио је да је, према прелиминарним информацијама,
напад изведен француским хаубицама "Цезар".
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12:29 22.09.2022

  

У размени заробљеника Украјини је предато 215 особа, међу којима су и припадници
екстремистичких батаљона, саопштио је лидер ДНР Денис Пушилин.

  

Он је саопштио да је ослобођен и Виктор Медведчук, председник украјинске партије
"Опозициона платформа – за живот".

  

Портпарол Кремља Дмитиј Песков није коментарисао размену заробљеника.

  

12:20 22.09.2022

  

Медведев: За заштиту Русије се може искористити и стратешко нуклеарно оружје

  

Донбас и друге територије ће након референдума и уједињења са Русијом значајно
ојачати Оружане снаге Русије и за њихову заштиту се могу применити не само
мобилизационе могућности, него и било које руско оружје, укључујући и стратешко
нуклеарно оружје засновано на новим принципима, изјавио је заменик председника
Савета безбедности Русије Дмитриј Медведев.

  

11:50 22.09.2022

  

Украјинска војска гранатирала је центар Доњецка, уништен аутобус.

  

Има погинулих и рањених.
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Today, NATO artillery targeted a market in Donetsk to kill as many civilians as possible. At least
6 civlians were killed and at least 6 more were wounded. A journalist from the French national
television France2 is there and saw everything. pic.twitter.com/As4rZCfsF6

— Vasily Prozorov (@VasilijProzorov) September 22, 2022    

11:49 22.09.2022

  

Гранатиран центар Доњецка, има рањених и погинулих.

  
  

Мајка и даље не верује да су јој укронацисти убили у ракетном нападу
четрнаестогодишњег сина и позива га на телефон..
  
  Немам речи да опишем дивљаштво укронациста, нити бих имао милости према
њима..Равњај Путине..
  
  pic.twitter.com/kych2Qkmf3

  — Стефан Високи 1244 (@Stefan_Visoki) September 22, 2022    

10:47 22.09.2022

  

Сви становници Запорошке области, без обзира да ли су регистровани на ослобођеној
територији или на територији под контролом Украјине, моћи ће да учествују на
референдуму о уласку у састав Русије, изјавила је председница Изборне комисије
Запорошке области Галина Катјушченко.

  

„Сви становници Запорошке области, још једном наглашавам, могу да учествују на
референдуму“, рекла је она новинарима.

  

Катјушченкова је појаснио да сви становници Запорошке области „имају законско право
да учествују на референдуму, наравно, ако покажу пасош држављанина Украјине и
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локалне боравишне дозволе“.

  

10:45 22.09.2022

  

У три региона Крима оборени су украјински дронови, саопштио је лидер Крима Сергеј
Аксјонов, истакавши да се ситуација налази под контролом.

  

10:32 22.09.2022

  

Јединице Народне милиције Доњецке и Луганске Народне Републике, уз артиљеријску
подршку руске војске, ослободиле су село Жованка у Артјомовском региону ДНР,
саопштио је штаб територијалне одбране републике.

  

09:54 22.09.2022

  

Председник комисије Савета федерације Русије за заштиту државног суверенитета
Андреј Климов саопштио је да ће Русија 1. октобра прихватити резултате референдума
који се од 23. септембра организују у ДНР, ЛНР, Херсонској и Запорошкој области.

  

09:47 22.09.2022

  

Експлозија у центру Мелитопоља. Повређене три особе.

  

Како су саопштиле локалне власти, терористички напад украјинских специјалних
служби, усмерен је на заплашивање грађана уочи референдума.
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09:22 22.09.2022

  

Делимична мобилизација, коју је објавио руски председник Владимир Путин, „помоћи ће
у решавању задатака специјалне војне операције“, написао је председник Државне думе
Вјачеслав Володин на свом Телеграм каналу.

  

„Данас се против наших војника и официра боре не само наоружане нацистичке
формације, већ и снаге НАТО-а“, истакао је он.

  
  

Западни медији: У Русији сви беже од мобилизације
  
  Русија: pic.twitter.com/RZROi73ytr

  — Фин_Неки_Младић (@FinNeki) September 22, 2022    

"Линија раздвајања износи више од 1.000 км. Како бисте разумели, током Великог
отаџбинског рата на украјинској територији била су активна четири фронта. Очигледно
је неопходно повећати бројност наших оружаних снага", нагласио је Володин.

  

08:48 22.09.2022

    

08:45 22.09.2022

  

Земље ЕУ ће у најкраћем року увести нове санкције Русији због планираних
референдума у Донбасу, Запорошкој и Херсонској области, Брисел ће наставити да
пружа војну подршку Кијеву, саопштио је на конференцији за новинаре високи
представник ЕУ за спољну политику и безбедност Жозеп Борељ након неформалног
састанка министара спољних послова Уније.

  

„Додатне рестриктивне мере против Русије биће уведене одмах, у најкраћем могућем
року у координацији са нашим партнерима“, рекао је Борељ.
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Нове санкције ЕУ против Русије биће и личне и секторске, рекао је Борељ.

  

07:19 22.09.2022

  

Председник Украјине Владимир Зеленски у говору на седници Генералне скупштине УН
представио је „формулу мира“ која се састоји од пет тачака. Према његовом мишљењу,
то је казна, заштита живота, обнова и гаранција безбедности, као и одлучност.

  

Зеленски је истакао да је његова формула, која може да се односи не само за Украјину,
већ и за све „који се могу наћи у сличној ситуацији“.

  

„Ово је формула која претпоставља казну за злочин, предвиђа заштиту живота,
обнављање безбедности и територијалног интегритета, гарантује безбедност и
предвиђа одлучност“, рекао је украјински лидер.

  

07:10 22.09.2022

  

Украјинске трупе морају одмах да напусте остатак Запорошке области, иначе ће се
после референдума сматрати окупаторима, изјавио је Спутњику Владимир Рогов, члан
главног савета регионалне администрације.

  

„Оружане снаге Украјине морају одмах да напусте остатак Запорошке области. У
супротном, након референдума и изласка региона из Украјине, проглашењем
независности и уласком у Руску Федерацију, украјинске трупе ће се доживљавати као
окупатори, а свако њихово деловање као агресију на Русију“, рекао је Рогов.

  

Данас руска војска контролише око 73 одсто територије Запорошке области, преосталих
27 одсто, укључујући и регионални центар Запорожје, остаје под влашћу кијевског
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режима.

  

(Спутњик)
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