
217. дан рата у Украјини: Лидери ДНР, ЛНР, Запорошке и Херсонске области стигли су у Москву. Рамзан Кадиров: Резултати референдума су природан крај вишегодишњег угњетавања од стране неонацистичке кијевске хунте
среда, 28 септембар 2022 22:33

Специјална војна операција у Украјини, дан 217. Завршено је гласање на
референдумима у ДНР, ЛНР, Запорошкој и Херсонској области. Грађани су убедљиво
подржали улазак ове четири области у састав Русије. Русија остаје спремна за
преговоре са Украјином, али циљеви специјалне операције остају исти, изјавио Дмитриј
Песков.
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Пентагон је издвојио још 1,1 милијарду долара војне помоћи Украјини, јавља АФП,
позивајући се на америчку војску.

  

18:38 28.09.2022

  

Планирано је да референдум буде одржан и у делу Запорошке области и у регионалном
центру Запорожју, који су под контролом Кијева, након њиховог ослобађања, изјавио је
члан главног савета регионалне администрације Владимир Рогов.
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  „Сада је ослобођено око три четвртине, 73 одсто територије. Они ће постати део Русије.Козаци су хтели да гласају, писало ми је хиљаде људи, важно је да људи одреде својусудбину“, рекао је Рогов за РБК.  18:30 28.09.2022  17:45 28.09.2022  Сједињене Државе су спремне да уведу санкције свим правним лицима која будупословала на територијама које не контролише Кијев и „са великом вероватноћом“ ће тоучинити, рекао је Џејмс О'Брајен, координатор америчке политике санкција у Стејтдепартменту.  „Свака организација коју подржава Русија, основана у окупираним областима,потенцијална је мета санкција за које је велика вероватноћа да ће бити примењене нању“, рекао је портпарол Стејт департмента на саслушању у америчком Сенату.  17:12 28.09.2022  Осам експлозија одјекнуло је у Мелитопољу и његовој околини. За сада није јасно шта субиле мете напада.  16:56 28.09.2022  У Белгородској области дошло је до експлозије на складишту муниције, саопштио јегубернатор области Вјачеслав Гладков.  По његовим речима, људски фактор је крив за несрећу. Том приликом повређено је 14особа. Свима је указана медицинска помоћ.  16:31 28.09.2022  Савезничке снаге контролишу град Красни Лиман, саопштила је Народна милиција ДНРна свом Телеграм каналу. Прецизира се да украјинска војска безуспешно покушава дапрекине снабдевање града.  „Браниоци града из редова Народне милиције ЛНР и ДНР, као и Оружане снаге РФ, употпуности контролишу ситуацију у свим правцима који су мете напада кијевских банди.Стратешки правци су такође под контролом, упркос покушајима нациста да одсекуКрасни Лиман од снабдевања“, прецизирали су из ресора.  15:29 28.09.2022  Немачки канцелар Олаф Шолц у телефонском разговору са Владимиром Зеленскимизјавио је да да ће Немачка наставити да подржава Украјину, укључујући и оружјем.  Поред тога, „никада неће признати“ резултате референдума у Херсонској и Запорошкојобласти ЛНР и ДНР.  15:12 28.09.2022  Шеф војно-цивилне администрације Запорошке области Евгеније Балицки упутио јепредседнику Русије Владимиру Путину предлог уврсти регион у састав РускеФедерације.  У документу у који су имали увид руски медији, Запорошка област предлаже да је РускаФедерација прихвати као нови субјект и закључи међународни уговор између региона иРусије о пријему региона у састав Русије „и формирању новог субјекта у саставу РускеФедерације – Запорошке области“, наводи се у документу.  13:57 28.09.2022  Украјинске трупе извеле су ракетни напад на град Аљошки код Херсона, активиран јесистем за противваздушну заштиту, саопштио је представник хитних служби Херсонскеобласти.  У Херсону, на другој страни Дњепра, чуле су се четири експлозије.  У гранатирању је погођен хотел „Колос“, а повређенима се пружа у медицинска помоћ.Њихово стање је стабилно, саопштио је министар здравља Херсонске области ВадимИљмијев.    „Украјина је још једном показала колико воли становнике Херсонске области. Нажалост,страдали су цивили“, рекао је он и додао да је стање рањених стабилно.  „За сада се сами сналазимо. Али ако буде потребно, послаћемо их у Симферопољ“,рекао је министар.  11:29 28.09.2022  Становници дела Запорошке области под контролом Кијева блокирали пут  

  11:02 28.09.2022  Лидер ЛНР Леонид Пасечник саопштио је да је отпутовао у Москву како би се окончалаправна процедура уласка ЛНР у састав Русије.  10:48 28.09.2022  Лидер ДНР Денис Пушилин добио је од Централне изборне комисије републикепротокол са коначним резултатима референдума о уједињењу са Русијом и сада крећена пут у Москву како би се наставиле правне процедуре, јавља извештач Спутњика.  10:34 28.09.2022  Шеф европске дипломатије Жозеп Борељ назвао је референдуме „кршењемсуверенитета и територијалног интегритета Украјине“.    EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.    This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematicabuses of human rights.    We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.  — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022    „Европска унија осуђује одржавање нелегалних ‘референдума’ и њиховефалсификоване резултате. Ово је још једно кршење суверенитета и територијалногинтегритета Украјине у светлу систематског кршења људских права“, написао је Борељна Твитеру.  10:04 28.09.2022  Министарство одбране Русије објавило је видео рада ракетних система „Бук М2“ у зониспецијалне војне операције.  „Букови“ могу да униште све врсте летелица, као и крстареће ракете на мањимвисинама.  09:44 28.09.2022  Украјинске снаге су у протекла 24 часа испалиле 200 граната из топова калибра 155, 152и 122 мм, као и тенкова и минобацача калибра 120 мм, саопштила је Народна милицијаДоњецке Народне Републике.  Гађани су окрузи 12 насеља ДНР. У гранатирању су рањена два цивила. Оштећено је 14зграда и четири цивилна објекта.  Заједничким дејствима снага ДНР и Русије уништена су три тенка, четири оклопнатранспортера, три беспилотне летелице, пет специјалних возила и убијено више до 70људи.    09:35 28.09.2022  Украјина тражи још наоружања од ЕУ и НАТО-а  Министарство спољних послова Украјине позвало је Европску унију, НАТО и земље Г7да појачају санкциони притисак на Русију и значајно повећају подршку украјинској војсцидалекометном артиљеријом и тенковима.  „Украјина позива ЕУ, НАТО и Г7 да одмах значајно појачају притисак надржаву-агресора, укључујући новим оштрим санкцијама Русији, и значајно повећају војнуподршку Украјини, између осталог, у испорукама тенкова, борбених авиона, оклопнихвозила, далекометне артиљерије, средствима за противваздушну одбрану ипротивракетну одбрану“, наводи се у саопштењу Министарства спољних пословаобјављеном на сајту.  09:20 28.09.2022  Чеченски лидер Рамзан Кадиров назвао је резултате референдума о присаједињењуРусији „логичним завршетком вишегодишњег угњетавања“.  „Ово је, свакако, природан крај вишегодишњег угњетавања од стране неонацистичкекијевске хунте. Дуги низ година становници ових територија били су изложени сталномнасиљу и нико није могао да им гарантује њихова законска права. Председник РусијеВладимир Путин окончао је ову неправду, дајући народу могућност да сам бира својудаљу судбину“, написао је Кадиров на свом Телеграму.  Он је истакао да је чеченски народ дао свој допринос приближавању овог догађаја, штому је искрено драго.  „Сада имамо заједничку земљу и заједничку будућност коју ћемо сви заједно бранити посваку цену“, закључио је Кадиров.  09:09 28.09.2022  У протекла 24 часа током офанзивних дејстава јединица Народне милиције ЛуганскеНародне Републике украјинске снаге претрпеле су велике губитке у људству и техници.  Уништени су: четири јединице артиљеријских оруђа, седам оклопних транспортера,девет специјалних возила и убијено до 70 припадника украјинских оружаних формација,саопштио је портпарол Народне милиције капетан Иван Филипоненко.  Противник наставља да гранатира објекте цивилне инфраструктуре у насељима ЛНР,додао је он.  Током протеклог дана гађана су насеља Алчевск, Кремена и Брјанка на које је испаљено14 ракета из америчког вишецевног бацача ракета М142 „Химарс“ и шест граната изартиљеријског оруђа калибра 155мм.  Такође је гађан Лисичанск, на који су испаљене четири ракете из „Химарса“.  09:01 28.09.2022  Европска комисија могла би, у оквиру дискусије о новом пакету санкција против Русије,да предложи ублажавање неких ограничења, пише „Политико“.  Очекује се да би Брисел могао да укине забрану извоза ђубрива, цемента и још некихпроизвода из Русије.  08:03 28.09.2022  Запорошка област може врло скоро да постане део Русије, изјавио је председникпокрета „Заједно с Русијом“ и представник локалне администрације Владимир Рогов.  „Сада се обраћамо Русији и чекамо одговор од руског председника. Надам се да можемода постанемо део јединствене Русије у наредним данима“, рекао је он.  08:01 28.09.2022  Херсонска област изашла из Украјине  Херсонска област је одлуком већине становника региона де факто изашла из саставаУкрајине, изјавио је за Спутњик заменик шефа регионалне администрације ове областиКирил Стремоусов.  „Становници Херсонске области су већином гласова одлучили да изађу из садашњенацистичке Украјине. Херсонска област је де факто изашла из састава нацистичкеУкрајине, која се претворила у неку врсту фашистичке Немачке и заправо заступаинтересе колективног Запада, а не интересе украјинског народа“, рекао је Стремоусов.  Према његовим речима, сада становници Херсонске области чекају одлуку Русије да тајрегион укључи у свој састав као нови субјект.  Стремоусов је истакао да Херсонској области није потребно признање резултатареферендума од стране Запада.  „Не занима нас мишљење Европске уније, јер је то група марионетских лидера“, рекао јеСтремоусов.  Према његовим речима, мишљење већине становника ЕУ разликује се од званичнихставова власти.  „Становници земаља ЕУ се питају зашто Европа треба да трпи због тога што се дајеподршка корумпираној Украјини, која је огрезла у корупцију и практично уништиласопствени народ“, нагласио је Стремоусов.  08:00 28.09.2022  Европска комисија ће данас предложити нове санкције против Русије, укључујућиограничење цене руске нафте.  07:58 28.09.2022  Лидер ДНР Денис Пушилин рекао је после референдума о уједињењу са Русијом да суграђани начинили подвиг.  „Сада само напред, у Русију, градити, стварати и побеђивати!“, рекао је он новинарима.  На питање који су даљи кораци он је рекао:  „Леонид Пасечник (лидер ЛНР) и ја смо се већ обратили председнику Русије и он нас јеподржао – ако грађани Донбаса буду гласали за уједињење, он ће подржати ту одлуку.Наравно, доћи ћемо до следеће правне фазе. Све по плану који имамо одавно – што препостати део велике земље, Русије.“  07:53 28.09.2022  Украјинске трупе гранатирале су хотел „Парк ин“ и шест стамбених зграда уВорошиловском округу Доњецка, саопштио је штаб територијалне одбране ДНР.    07:48 28.09.2022  Немачки канцелар Олаф Шолц је изјавио да Берлин не признаје резултате референдумао уједињењу с Русијом који су одржани у ЛНР, ДНР, Запорошкој и Херсонској области.  „Не прихватамо резултате тих фиктивних референдума и наставићемо да санесмањеном снагом подржавамо Украјину“, рекао је он за немачке медије.  07:47 28.09.2022  Вашингтон ће током дана објавити нови пакет војне помоћи за Украјину вреданмилијарду долара, јавља агенција Блумберг позивајући се на изворе.  07:47 28.09.2022  У Абхазији нема мобилизације, али број добровољаца који одлазе на територију на којојруска војска спроводи специјалну операцију у сталном је порасту, рекао је за Спутњикминистар иностраних послова Инал Ардзинба.  „Код нас нема мобилизације, али желим да скренем пажњу на то да су добровољци изАбхазије још 2014. године узели оружје у руке и боре се за слободу Донбаса. Њихов бројстално расте. То је, према мом мишљењу, важно. Нажалост, има жртава“, рекао је он.  Министар је такође рекао да се власти Абхазије са пажњом и поштовањем односе премавољи народа ДНР, ЛНТ, Запорошке и Херсонске области израженој на референдуму оуједињењу с Русијом и одржавање референдума тумаче као неслагање са политикомУкрајине.  (Спутњик)  
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https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1575003379696553984?ref_src=twsrc%5Etfw

