
214. дан рата у Украјини: Трећи дан референдума У ДНР, ЛНР, Запорошкој и Херсонској области. У ЛНР већ изашло више од 50 одсто бирача, грађани након гласања цепају пасоше Украјине
недеља, 25 септембар 2022 19:15

Специјална војна операција у Украјини, дан 214. У ДНР, ЛНР, Запорошкој и
Херсонској области почео је трећи дан референдума. Шеф руске дипломатије
Сергеј Лавров назвао је САД страном у сукобу у Украјини. Кијев наставља
провокације у зони Запорошке нуклеарке, украјинска артиљерија гађала је село у
близини нуклеарне електране.

  

  

18:57 25.09.2022

  

  

  

18:44 25.09.2022

  

Украјина је добила америчко-норвешки противваздушни ракетни систем "НАСАМС",
изјавио је украјински председник Владимир Зеленски.
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18:33 25.09.2022

  

  

  

17:48 25.09.2022

  

За три дана колико се одржава референдум у Луганској Народној Републици више од 50
одсто бирача је искористио право гласа.

  

Одлука ће се сматрати валидном ако је подржи више од 50 одсто бирача или 680 385
бирача, саопштили су у Централној изборној комисији.

  

17:01 25.09.2022

  

Дигнут у ваздух аутомобил у Мелитопољу, на лицу места је полиција.

  

16:56 25.09.2022

  

  

  

16:30 25.09.2022

  

Становница ЛНР поцепала је свој украјински пасош на бирачком месту након гласања на
референдуму о уласку републике у састав Русије.
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"Ја сам против Украјине, ништа добро ми није донела, осим губитка посла, рушевина и
рата. Подржавам референдум, у потпуности сам за Русију. Позивам све: следите ме",
изјавила је госпођа телевизији РТ.

    

16:30 25.09.2022

  

Млада жена из Луганске Народне Републике показује како је гласала на референдуму
за уједињење те области с Русијом, а након заокруживања позитивног одговора, цепа
украјински пасош и спаљује га.

    

16:15 25.09.2022

  

Оружане снаге Украјине опет су гађале Антоновски мост преко Дњепра у Херсону,
рекао је новинарима представник хитних служби региона.

  

Према прелиминарним подацима, није било жртава.

  

15:13 25.09.2022

  

Референдуме прати више од 100 међународних посматрача из 40 држава.

  

15:11 25.09.2022

  

Око 20 снажних експлозија одјекнуло је у Херсону. Према прелиминарним
информацијама, дејствује ПВО, јавља дописник Спутњика.
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14:24 25.09.2022

  

У Бердјанску је изведен нови покушај диверзије, у области градског парка је активирана
експлозивна направа која је била положена у канту за смеће, нико није рањен,
саопштила је градска администрација.

  

„У Бердјанску је изведен нови покушај диверзије. У области парка Шмит активирана је
експлозивна направа која се налазила у канти за смеће. Нико није рањен, нема
материјалне штете. Оперативне службе су на терену и врше увиђај“, наведено је у
саопштењу.

  

Администрација је позвала житеље града да буду опрезни и да у случају да виде неки
сумњив предмет одмах о томе обавесте полицију.

  

13:19 25.09.2022

  

Од почетка специјалне војне операције уништено је укупно: 301 авион, 155 хеликоптера,
2.074 беспилотне летелице, 377 противваздушних ракетних система, 5.111 тенкова и
других оклопних борбених возила, 845 вишецевних бацача ракета, 3.413 артиљеријских
оруђа и минобацача и 5.874 специјалних војних возила, саопштило је Министарство
одбране Русије.

  

Руска војска у Запорожју ликвидирала 100 страних плаћеника.

  

13:09 25.09.2022

  

На Криму је план регрутације у оквиру делимичне мобилизације у потпуности спроведен,
изјавио је лидер ове републике Сергеј Аксјонов.
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„Захваљујем Кримљанима који су извршили своју дужност, показали храброст и дошли у
војне комесаријате како би се придружили Оружаним снагама Русије. Данас до краја
дана биће завршене мобилизационе активности на Криму“, рекао је он.

  

12:57 25.09.2022

  

У ЛНР је акредитована још једна група међународних посматрача за рад на
референдуму, саопштили су у ЦИК ЛНР.

  

Како се наводи, нову групу чине пет посматрача из Египта, Бразила и Холандије.

  

12:08 25.09.2022

  

ДНР: Откривена мрежа украјинских агената која је спремала терористичке нападе
током референдума

  

11:38 25.09.2022

  

У Бердјанску (Запорошка област) експлодирала је импровизована експлозивна направа у
близини зграде градске управе, нико није повређен, саопштиле су локалне власти.

  

11:29 25.09.2022

  

Референдум у Херсонској области биће настављен и завршен на време, упркос
ракетном нападу на Херсон, изјавио је председник владе региона Сергеј Јелисејев.
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„Рад на одржавању референдума ће се наставити и завршити у утврђеном року. Сви
који желе моћи ће да искажу свој грађански став и донесу коначни историјски избор“,
рекао је Јелисејев.

  

Он је додао да ће у Херсонској области бити појачане мере безбедности након
гранатирања центра Херсона.

  

„Све неопходне безбедносне мере у граду и региону биће појачане. Сва лица која стоје
иза припреме и спровођења овог терористичког напада биће идентификована и сносити
одговорност у складу са законом“, истакао је Јелисејев.

  

11:08 25.09.2022

  

Напад украјинских трупа на Херсон је реакција на велику излазност на референдуму,
људима се свете, изјавио је први заменик председавајућег Координационог савета за
јавну контролу гласања у Јавној комори Русије Александар Маљкевич.

  

„Ово је реакција на референдум, на велику излазност, на спремност људи да искажу свој
став. И једноставно им се освете, покушавају да их убију, униште“, рекао је Маљкевич на
конференцији за новинаре Центра за праћење референдума у ДНР, ЛНР, Запорошкој и
Херсонској области.

  

10:04 25.09.2022

  

Украјинске трупе гађале су друмски мост на улазу у Енергодар у Запорошкој области.
Пут је отворен за саобраћај, саопштила је прес служба градске управе.

  

У саопштењу се истиче да кијевске власти настављају да покушавају да нанесу штету
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цивилној инфраструктури Запорошке области.

  

„Сва дејства су усмерена на спречавање референдума о поновном уједињењу региона
са Русијом на сваки начин“, додаје се у саопштењу.

  

10:00 25.09.2022

  

Број становника Запорошке области који су првог дана гласања изашли на биралишта и
гласали за поновно уједињење са Русијом износио је 93 одсто, објавио је Кримски
републички институт за политичка и социолошка истраживања на свом сајту.

  

У извештају института се наводи да је истраживање спроведено телефоном и да је у
њему учествовало 500 испитаника.

  

09:39 25.09.2022

  

У протекла 24 часа украјинске снаге су испалиле 258 ракета из брзих противрадарских
ракета „АГМ-88 ХАРМ“ и граната из тенкова, топова калибра 155 и 152 мм, као и
минобацача 120 мм саопштила је Народна милиција Доњецке Народне Републике.
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  Гађани су окрузи 19 насеља ДНР. У гранатирању је погинуо један цивил, а девет јерањено. Оштећене су 42 зграде и 11 цивилних објеката.  Заједничким дејствима припадника Доњецке Народне Републике и Оружаних снагаРуске Федерације уништен је један тенк Т-72, две беспилотне летелице и три оклопнавозила. Убијено је више од 30 неонациста.  09:28 25.09.2022  У протекла 24 часа током активних офанзивних дејстава јединица Народне милицијеЛуганске Народне Републике украјинске снаге имале су велике губитке у људству итехници.  Уништено је четири оклопна транспортера, две беспилотне летелице и четириспецијална возила и убијено до 40 припадника украјинских оружаних формација,саопштио је портпарол Народне милиције капетан Иван Филипоненко.  Он је додао да су током претходног дана украјинске снаге гађале насеља НижњаДуванка, Нова Астрахањ, Северодоњецк и Стаханов вишецевним бацачима ракета М142„Химарс“ америчке производње.  Од јутрос је на насеље Алчевск испаљено шест ракета из вишецевних бацача ракета„Химарс“.  09:14 25.09.2022  За два дана на референдуму о уласку Херсонске области у састав Русије на бирачкимместима која се налазе на територији Русије гласало је више од 16 хиљада становникаХерсонске области, саопштила је новинарима председница изборне комисије Херсонскеобласти Марина Захарова.  09:10 25.09.2022  Ракетни напад на хотел у центру Херсона представља планирани терористички акт, закоји је одговорно војно-политичко руководство Украјине, саопштила је прес службаадминистрације Херсонске области.  У саопштењу се додаје да хотел није коришћен у војне сврхе, већ да су у њему били самоновинари и особље.  08:54 25.09.2022  Украјинске трупе гранатирале су јутрос Алчевск користећи вишецевне бацаче ракета„Химарс“. Испаљено је шест ракета, саопштило је представништво Луганске НароднеРепублике у Заједничком центру за контролу и координацију питања у вези са ратнимзлочинима Украјине.  08:10 25.09.2022  Окружне комисије које раде на референдуму у Алчевску евакуисане су у склоништа збоггранатирања од стране украјинских снага, саопштила је новинарима председница ЦИКЛуганске Народне Републике Јелена Кравченко.  Она је додала да су ноћас гранатирани и Северодоњецк и Стаханов.  Референдум о придруживању Русији почео је у петак у Доњецкој и Луганској НароднојРепублици, као и у Херсонској и Запорошкој области. Гласање ће трајати пет дана, до27. септембра.  08:03 25.09.2022  Украјинске трупе извеле су „химарсима“ напад на хотел у центру Херсона. У нападусу погинуле две особе, саопштио је извор у хитној помоћи.  У хотелу се налазила и екипа дописника телевизије РТ.  Погинули су бивши посланик украјинског парламента Алексеј Журавко и његовтелохранитељ, а лакше повреде задобио је новинар РТ-а.  07:15 25.09.2022  Запорошки политичар: Украјинске снаге намеравају да форсирају Дњепар  Кијевске власти развијају неколико сценарија за напад на Запорошку област, изјавио јепредседник покрета „Ми смо са Русијом“ и члан Главног савета администрацијеЗапорошке области Владимир Рогов.  „Кијевски режим развија неколико сценарија за самоубилачку офанзиву у Запорошкојобласти, један од њих подразумева форсирање Дњепра. Планови се развијају поднадзором Пентагона“, рекао је Рогов за Спутњик.  Према његовим речима, сви ови планови су познати, а у случају покушаја украјинскихтрупа да покрену офанзиву, она ће бити сузбијена.  Како је навео, сада Оружане снаге Украјине интензивно отварају ватру на леву обалуДњепра у ослобођеном делу Запорошке области. Последње такво гранатирање било једуж обале села Ивановка.  „Гранатирање Ивановке је потврда припреме за форсирање Дњепра“, нагласио јеРогов.  (Спутњик)  

 8 / 8


