
215. дан рата у Украјини: Излазност на референдумима у ДНР и ЛНР премашила 80 одсто, у Запорошкој области 66,43 одсто, а у Херсонској области 63,58 одсто. Кијев током референдума појачао гранатирање
понедељак, 26 септембар 2022 23:55

Специјална војна операција, дан 215. Четвртог дана референдума у ДНР и ЛНР
излазност је премашила 80 одсто, док је у Запорошкој 66,43 одсто, а у Херсонској
области 63,58 одсто. Шеф Међународне агенције за атомску енергију рекао је да су
почели преговори о успостављању зоне безбедности око Запорошке нуклеарке.

  

  

21:45 26.09.2022

  

Власти Дњепропетровске области саопштиле су да је руска војска извела напад на
аеродром у Кривом Рогу.

  

„Инфраструктура је уништена, даље коришћење аеродрома и опреме је немогуће. Нико
није повређен“, наводи се у саопштењу.
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21:14 26.09.2022

   
  

Observer from Germany at Donbass referendum
  
  "I think it's very transparent, very well organized, as was possible in the shortness of time."
  
  Stefan Schaller,the German observer at the referendum lost his job in Germany
  
  "Demo(n)cracy and freedom "
  https://t.co/uUbtZ2bvJV pic.twitter.com/Z006RpREan

  — AZ (@AZmilitary1) September 26, 2022    

20:37 26.09.2022

  

Излазност у Доњецкој Народној Републици на крају четвртог дана гласања износи
86,89 одсто.

  

19:01 26.09.2022

  

ЦИК ЛНР: Излазност на референдуму на крају четвртог дана износи 83,61 одсто.

  

Излазност у Запорошкој области, узимајући у обзир гласове из иностранства, достигла је
66,43 одсто.

  

Излазност у Херсонској области износи 63,43 одсто.

  
  

Results of turnout at referendums on joining Russia following the results of four days:
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  – The turnout in the Kherson region was 63.58%;
  
  – The turnout in the Zaporozhye region was 66.43%;
  
  – The turnout in the LPR was 83.16%;
  
  – The turnout in the DPR was 86.89%. pic.twitter.com/0BJqqYXWdJ

  — AZ (@AZmilitary1) September 26, 2022    

18:37 26.09.2022

  

Турски председник Реџеп Тајип Ердоган поновио је да би желео да помогне да се одржи
састанак председника Русије и Украјине Владимира Путина и Владимира Зеленског.

  

„Турска се залаже за организовање састанка председника Руске Федерације и
Украјине“, рекао је Ердоган, јавља Анадолија.

  

Он је напоменуо да дијалог Турске и са Русијом и са Украјином има успеха и као пример
тога навео споразум о „коридорима жита“ кроз које је из Украјине већ извезено више од
5 милиона тона пољопривредних производа.

  

16:47 26.09.2022

  

Власти Северне Македоније не признају резултате референдума у ДНР, ЛНР,
Запорошкој и Херсонској области, изјавио је шеф дипломатије Бујар Османи.

  

Он је изразио изненађење што 25 одсто Македонаца сматра политику Русије у Украјини
оправданом. По његовом мишљењу, "то је у супротности са националним и државним
интересима наше земље".
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16:37 26.09.2022

  

Велика Британија је проширила списак санкција Русији због референдума и ставила на
списак антируских санкција 33 лица која су учествовала у спровођењу референдума.

  

Уведене су санкције лидеру Херсонске области Сергеја Јелисејева и лидеру Запорошке
области Евгенија Балицког, представнику администрације Запорошке области
Владимира Рогова, као и против четири руска бизнисмена.

  

16:12 26.09.2022

  

Референдум о уласку Херсонске области у састав Русије је успео: излазност је прешла
50 одсто, саопштила је представница регионалне Изборне комисије Марина Захарова.

  

15:26 26.09.2022

  

ПВО је поново активна у Новој Каховки због гранатирања града, одјекнуло је 12
експлозија, саопштиле су власти региона.

  

14:49 26.09.2022

  

ЕУ подржава идеју о зони безбедности око Запорошке нуклеарке

  

Европска унија подржава предлоге Међународне агенције за атомску енергију о
успостављању зоне нуклеарне и физичке безбедности око Запорошке нуклеарне
електране, изјавила је Дана Драбова, шефица Управе за нуклеарне безбедност Чешке,
која тренутно председава ЕУ.
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„Европска унија одлучно подржава дејства Међународне агенције за атомску енергију
усмерених на помоћ раду Запорошке нуклерке и стално присуство представника те
агенције у објекту. Такође подржавамо предлог генералног директора Међународне
агенције за атомску енергију да се успостави зона нуклеарне безбедности у Украјини и
спремна је да сарађује с агенцијом у томе“, навела је Даброва.

  

Директор „Росатома“ Алексеј Лихачов је раније изјавио да подржава напоре
Међународне агенције за атомску енергију да се заштити нуклеарна безбедност у
Украјини и да је спреман да сарађује како би се што пре успоставила зона безбедности
око Запорошке нуклеарне електране.

  

14:29 26.09.2022

  

Сједињене Америчке Државе издвојиће 457,5 милиона долара додатне помоћи за
украјинске полицијске и правосудне органе, саопштио је амерички државни секретар
Ентони Блинкен.

  

14:19 26.09.2022

  

Украјинска војска је испалила четири ракете из америчких вишецевних ракетних система
HIMARS на насеље Мостки у Луганској Народној Републици, три особе су рањене и
оштећена је болница, саопштило је Представништво ЛНР у Заједничком центру за
контролу и коорднацију питања у вези ратним злочинима Украјине.

  

13:48 26.09.2022

  

Још једна група међународних посматрача стигла је у Луганску Народну Републику да
ради на референдуму, саопштили су у ЦИК ЛНР. У новој групи је петоро посматрача из
Француске, Аргентине, Мексика и Сирије.
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13:12 26.09.2022

  

Стални органи власти Запорошке области биће формирани на изборама, који ће бити
одржани годину дана након одлуке о уласку региона у састав Русије, на основу
референдума, саопштио је шеф администрације Запорошке области Евгеније Балицки.

  

Он је додао да ће, уколико руско руководство буде подржало избор житеља Запорошке
области и признало тај регион као субјект Руске Федерације, бити објављен прелазни
период адаптације на руску нормативну базу.

  

Према оцени Балицког, тај процес ће бити сложен, јер је неопходно пре свега променити
све документе и регистре.
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12:33 26.09.2022

  

Украјинска армија још није добила ракетне системе NASAMS од Сједињених Америчких
Држава, о чијој испоруци постоји споразум, саопштио је шеф канцеларије председника
Украјине Сергеј Никифоров.

  

„Добили смо решење, добили смо сагласност, али сами системи још нису стигли“, рекао је
Никифоров.

  

Председник Украјине Владимир Зеленски је у недељу саопштио да је та земља већ
добила системе NASAMS, док прес-служба Пентагона није потврдила ту информацију.

  

Пентагон је претходно саопштио да су САД закључиле с Украјином уговор који
подразумева испоруку два система противваздушне одбране NASAMS украјинској војсци
2024. године.

  

11:40 26.09.2022

  

Излазност на референдумима у ДНР и ЛНР премашила 75 одсто

  

Излазност на референдуму за присаједињење Русији у Доњецкој и Луганској народној
републици, као и у Херсонској и Запорошкој области за три дана гласања износи више
од 50 одсто.

  

Према подацима ЦИК ДНР, након тродневног гласања, излазност износи 77,12 одсто.
Преко милион људи гласало је у ЛНР током три дана, уз излазност од 76,09 одсто.

  

За референдум у Херсонској области може се сматрати да је успео, пошто је излазност
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прешла потребни цензус од 50 одсто. Иста ситуација је и у Запорошкој области –
излазност је прешла 50 одсто.

  

11:36 26.09.2022

  

Почели преговори о зони безбедности око Запорошке нуклеарке

  

Преговори о успостављању зоне безбедности око Запорошке нуклеарне електране су
почели, а биће настављени ове седмице, изјавио је директор Међународне агенције за
атомску енергију (ИАЕА) на отварању 66. годишње Генералне конференције ИАЕА.

  

„Прошле седмице сам имао могућност да почнем консултације с Украјином и Руском
Федерацијом о хитном успостављању зоне нуклеарне безбедности и заштите око
Запорошке нуклеарне електране. То је могуће и мора бити урађено. Спреман сам да
наставим те консултације ове седмице. На тај начин можемо да заштитимо ту централу“,
рекао је Гроси.

  

10:10 26.09.2022

  

Јужна Осетија подржава референдуме о уласку у састав Русије

  

Јужна Осетија потпуно подржава референдуме о уласку Доњецке и Луганске Народне
Републике, Запорошке и Херсонске области у састав Русије, изјавио је у понедељак
председник те републике Алан Гаглојев.

  

„Руководство и народ Републике Јужна Осетија потпуно подржавају референдуме о
питању уласка ЛНР и ДНР, Запорошке и Херсонске области у састав Руске Федерације,
који се одржавају од 23. до 27. септембра. Такође, одлучно подржавамо специјалну војну
операцију која се спроводи у региону“, наведено је у саопштењу.
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Председник сматра да су референдуми једини исправни кораци у актуелној
међународној политичкој ситуацији, који су усмерени на прекид масовног крвопролића,
вишегодишње дискриминације и нарушавања људских права у региону, као и на
спречавање ширења инфраструктуре НАТО-а у непосредним границама Руске
Федерације.

  

„Постизање мира у региону је најтежи задатак, али сам уверен да ће он бити испуњен“,
нагласио је Гаглојев.

  

09:43 26.09.2022

  

Украјинске снаге интезивно гранатирају Енергодар и Запорошку нуклеарку

  

Украјинска војска наставља интезивно да гранатира Енергодар и инфраструктуру
Запорошке нуклеарне електране, изјавио је шеф градске администрације Александар
Волга.

  

„Нажалост, провокације Оружаних снага Украјине не престају, интезивно гранатирају
територију града, у највећем степену – обалску зону. Гранатирају градску
инфраструктуру и атомску централу. Термоелектрана је периодично под ударом, као и
околна насеља, углавном током ноћи“, рекао је Волга за телевизијски канал „Русија 24“.

  

08:53 26.09.2022

  

Украјинска војска је у протекла 24 сата 75 пута гранатирала територију Доњецке
Народне Републике, испаливши 354 јединице муниције на 10 насеља, саопштило је
Представништво ДНР у Заједничком центру за контролу и координацију питања у вези с
ратним злочинима Украјине.
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Украјинска војска је користила артиљерију калибра 155, 152 и 122 милиметра, као и
минобацаче калибра 120 милиметара. На мети је било десетак насеља, међу којима и
Доњецк, а у нападима је рањено петоро цивила.

  

08:51 26.09.2022

  

Током три дана референдума на ЛНР испаљено 62 пројектила из система HIMARS

  

Током три дана референдума на територију Луганске Народне Републике украјинска
војска је испалила више од 60 ракета из америчких вишецевних система HIMARS,
саопштио је новинарима министар иностраних послова ЛНР Владислав Дејнего.

  

08:45 26.09.2022

  

Експлозија у центру Мелитопоља

  

У центру Мелитопоља одјекнула је експлозија, саопштио је представник администрације
Запорошке области Владимир Рогов.

  

„У Мелитопољу је бучно! У центру града је одјекнула експлозија“, написао је Рогов на
свом Телеграм каналу.

  

За сада нема детаљнијих информација о узроку експлозије.

  

07:32 26.09.2022
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Украјинске снаге наставиле су ноћас са гранатирањем Енергодара у Запорошкој
области, чланови изборних комисија добијали су претеће позиве и поруке, али се рад на
одржавању референдума наставља, саопштила је председница изборне комисије
региона Галина Катјушченко.

  

07:31 26.09.2022

  

Оружане снаге Украјине су током протеклог дана четири пута гађале територију
Луганске Народне Републике из америчког вишецевног бацача ракета „Химарс“.
Испаљено је 28 ракета.

  

Гранатирано је насеље Алчевск, где је оштећен је центар за мајку и дете и четири
стамбене зграде. У селу Травњево оштећена је гаража и аутобус, на Рубежно је
испаљено шест ракета и уништено осам гаража, док су три оштећене.

  

07:26 26.09.2022

  

Херсонска област настоји да у блиској будућности постане субјект Руске Федерације,
изјавио је за Спутњик заменик шефа регионалне администрације Кирил Стремоусов.

  

„Моје лично мишљење: то ће се десити у најскорије време, јер што пре постанемо део
Руске Федерације и постанемо пуноправни субјект, пре ћемо моћи да успоставимо миран
живот“, објаснио је Стремоусов.

  

Према његовим речима, ток догађаја у вези са уласком Херсонске области у састав
Русије већ је немогуће променити и преокренути, упркос свим покушајима застрашивања
и претњи са украјинске стране.

  

(Спутњик)
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215. дан рата у Украјини: Излазност на референдумима у ДНР и ЛНР премашила 80 одсто, у Запорошкој области 66,43 одсто, а у Херсонској области 63,58 одсто. Кијев током референдума појачао гранатирање
понедељак, 26 септембар 2022 23:55
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