
278. дан рата у Украјини: Лидер ДНР Денис Пушилин - Град Артјомовск пред опкољавањем. Кијев тражи ракете домета већег од 800 километара како би „решио енергетски проблем Украјине“
уторак, 29 новембар 2022 03:29

У току је 278. дан специјалне војне операције коју Русија изводи у Украјини. Русија
демантује да намерава да преда Запорошку нуклеарну електрану. Лидер ДНР Денис
Пушилин изјавио да је град Артјомовск пред опкољавањем. Руска војска је уништила и
осматрачницу украјинских снага у Запорошкој области.

  

  

22:58 28.11.2022

    

21:28 28.11.2022

  

Ваздушна опасност у три области Украјине

  

Сирене за упозорење на ваздушну опасност огласиле су се у Дњепропетровској,
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Полтавској и Харковској области Украјине, сведоче подаци онлајн мапе коју објављује
Министарство за дигиталну трансформацију Украјине.

  

Arrivals in Dnipropetrovsk pic.twitter.com/T2GeaSVs6w

— AZ (@AZgeopolitics) November 28, 2022    

pic.twitter.com/6aoBuIaYte

— AZ (@AZgeopolitics) November 28, 2022    

19:17 28.11.2022

  

Енергетска ситуација у деловима Украјине готово катастрофална

  

Енергетска ситуација у појединим регионима Украјине је готово катастрофална, следи
из документа заснованог на анализама компаније „Укренерго“, који је доспео у руке
власти Луганске Народне Републике.

  

„На адресу Министарства одбране Украјине стигле су анализе из компаније 'Укренерго',
према којима је ситуација у енергетској сфери у појединим регионима, након руских
ракетних напада на енергетске објекте близу катастрофе. Енергетски капацитети низа
региона избачени су из строја више од 60 одсто“, наведено је у документу.

  

Таква ситуација, како је оцењено, могла би да доведе до раста незадовољства међу
становницима Украјине.

  

Бележи се и недостатак квалификованих бригада и опреме за ремонт енергетских
објеката, као и све већи број покушаја предузетника да „заобиђу уведена ограничења у
потрошњи електричне енергије нелегалним прикључивањем на струјни систем“.
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18:44 28.11.2022

  

Кијев тражи ракете домета већег од 800 километара

  

Секретар Савета за националну безбедност и одбрану Украјине Алексеј Данилов тражи
да се његовој земљи испоруче ракете домета већег од 800 километара.

  

„Најбоље и најефикасније решење енергетског проблема Украјине јесу ракете домета
800 километара и више, које ће омогућити знатну уштеду генератора“, написао је
Данилов на свом налогу на Твитеру.

  

У домету таквих ракета могао би да се нађе читав низ региона Русије.

  

САД су раније одбиле да Кијеву испоруче системе домета око 300 километара због
страховања да би Украјина могла да их искористи за нападе на руску територију, што би
довело до продубљивања сукоба са Западом.

  

18:40 28.11.2022

  

Стални представници земаља-чланица Европске уније разматраће на ванредној седници
у понедељак нове санкције Русији, следи из дневног реда седнице.

  

Како се наводи у документу, разматраће се „одлука Савета и резолуција које се тичу
рестриктивних мера у вези са дејствима Русије на дестабилизацији ситуације у
Украјини“.

  

Након расправе нове рестриктивне мере могу бити договорене на министарском нивоу
путем писане процедуре.
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17:54 28.11.2022

  

Председник Румуније Клаус Јоханис сматра да је потребно убрзати реализацију
стратегије НАТО-а која подразумева повећање броја војника Алијансе на источном
крилу.

  

„Данас смо заједно оценили безбедност на евроатлантском простору. У разговору с
генералним секретаром НАТО-а нагласио сам неопходност да се што је могуће пре
реализују одлуке, усвојене на историјском самиту у Мадриду ове године“, рекао је
Јоханис након састанка с генералним секретаром НАТО-а Јенсом Столтенбергом у
Букурешту.

  

17:50 28.11.2022

  

Ваздушна опасносрт објављена је и у Сумској и Черниговској области на северо-истоку
Украјине.

  

Претходно је саопштено да су се сирене за узбуну огласиле у областима на југу те
земље.

  

17:45 28.11.2022

  

У гранатирању Ворошиловског округа Доњецка, које су извеле украјинске трупе из
система „Град“, погинуо је један цивил.

  

Како јавља дописник Спутњика, под ватром се нашла бензинска пумпа. Тамо је од
експлозије гранате повређен цивил, који је пунио свој аутомобил. Он је касније подлегао
повредама. За сада нема других информација о жртвама и штети.
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17:22 28.11.2022

  

Шеф украјинске дипломатије Дмитриј Кулеба тврди да ће на седници савета министара
НАТО-а у Букурешту бити разматрано питање украјинског енергетског система и
достављање нове војне опреме и муниције Кијеву.

  

Састанак министара иностраних послова НАТО-а одржава се 29. и 30. новембра у
Букурешту.

  

17:16 28.11.2022

  

Центар украјинског града Ровни нема струје, а тролејбуски саобраћај је у прекиду,
саопштиле су градске власти.

  

17:00 28.11.2022

  

Ваздушна опасност у областима на југу Украјине

  

Ваздушна опасност објављена је у Кировоградској и Николајевској области Украјине, као
и у делу Херсонске области која је под контролом Кијева, сведоче подаци оналјн мапе
територија на којима је објављена ваздушна опасност коју објављује Министарство за
дигиталну трансформацију Украјине.

  

16:06 28.11.2022

  

Украјинска војска пребацује резерве с херсонског на доњецки правац, али то су
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углавном резервисти старији од 55 година, који и не желе да се нађу на првој линији
фронта, изјавио је вршилац дужности лидера Доњецке Народне Републике Денис
Пушилин.

  

Он је додао да украјинске снаге трпе озбиљне губитке због недовољне борбене
спремности резервиста.

  

15:15 28.11.2022

  

Папа Фрања: Не идем у Кијев ако не посетим и Москву

  

Папа Фрања је изјавио да неће ићи у Кијев, а да не посети и Москву, преноси лист
„Америка“.

  

„Размишљао сам о посетама, али сам одлучио да уколико идем у посету, идем и у
Москву, и у Кијев, не само на једно место“, рекао је папа у интервјуу за тај лист.

  

Он је рекао да је, после почетка руске специјалне војне операције у Украјини, био
спреман да посети Русију, али да је од шефа руске дипломатије Сергеја Лаврова добио
писмо из којег је следило да за сада нема потребе за таквом посетом.

  

15:10 28.11.2022

  

Украјински енергетски холдинг ДТЕК саопштио је да планира да потрошачима у Кијеву
испоручује електричну енергију два пута дневно, по два до три сата.

  

„Према налогу компаније 'Укренерго', морамо да смањимо 60 одсто капацитета
потрошње у Кијеву. Радимо све што можемо да би сваки клијент имао светло два до три
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сата, два пута на дан", наведено је у саопштењу.

  

14:08 28.11.2022

  

Пушилин: Артјомовск пред опкољавањем

  

Офанзива у околини Артјомовска иде успешно, ближи се опкољавање града, рекао је
Денис Пушилин, вршилац дужности лидера ДНР.

  

Он је истакао и да се борбе воде у центру Маринке.

  

Са друге стране, Владимир Рогов, председник покрета "Заједно са Русијом" и члан
запорошке администрације саопштио је да је превентивним нападом на железничку
инфраструктуру у Кривом Рогу, Дњепропетровска област, спречено пребацивање
украјинске тенковске бригаде на запорошки део фронта.

  

„Превентивни напад је изведен на железничку инфраструктуру у Кривом Рогу, чиме је
спречено пребацивање 17. тенковске бригаде Оружаних снага Украјине у правцу
Запорожја“, рекао је он.

  

Према његовим речима, кијевске власти су планирале да пребаце у Запорошку област
„велику количину војне технике и појачање за организовање офанзивних операција“.

  

12:56 28.11.2022

  

Москва поздравља напоре једног броја земаља да помогну у решавању ситуације у
Украјини, али Кијеву нису потребне преговарачке платформе, рекао је портпарол руског
председника Дмитриј Песков, коментаришући спремност Ватикана да обезбеди место за
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преговоре.

  

„Знамо да један број страних државника и држава нуде своју платформу (за преговоре).
Наравно, ми поздрављамо такву политичку вољу. Али у ситуацији коју сада имамо, де
факто и де јуре, такве платформе нису потребне украјинској страни“, нагласио је
портпарол Кремља.

  

12:19 28.11.2022

  

Главно из брифинга Министарства одбране Русије:

  

- Ваздушно-космичке снаге Русије су извеле напад на концентрацију људства и војне
технике Оружаних снага Украјине у Дњепропетровској области, ликвидирано је више од
100 украјинских војника;

  

- Оружане снаге Русије одбиле су два контранапада украјинске војске јужно од
Доњецка, ликвидирано је више од 50 украјинских војника;

  

- Оружане снаге Украјине покушале су да крену у офанзиву у Кузејомовке у ЛНР, али су
враћене на првобитне положаје, изгубивши више од 50 војника;

  

- Оружане снаге Украјине изгубиле су до 80 људи током неуспешних контранапада у
подручју Артјомовска.

  

10:50 28.11.2022

  

Прес-секретар председника Руске Федерације Дмитриј Песков демантовао је наводе да
постоје знаци да ће Русија да напусти Енергодар и Запорошку нуклеарну централу.
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„Нема потребе да тражимо било какве знакове тамо где их нема и не може бити“, рекао
је Песков новинарима.

  

10:39 28.11.2022

  

Бивши командант Ваздушно-десантних снага Украјине, генерал-потпуковник Михаил
Забродски, рекао је за британски часопис "Економист" да је Кијев припремао операцију
враћања Крима до 2023. године.

  

Забродски није навео конкретне датуме почетка операције, само је додао да прво треба
„добити многе битке“.

  

„Да смо говорили о нашим плановима на друштвеним мрежама и на телевизији, не бисмо
ништа постигли“, саопштио је генерал.

  

Како наводи "Економист", западни савезници Кијева страхују да би операција враћања
Крима или Донбаса могла довести до ескалације сукоба до тачке употребе нуклеарног
оружја.

  

08:53 28.11.2022

  

Градоначелник Кијева Виталиј Кличко није искључио да би несташице струје у граду
могле да потрају до пролећа.

  

"Трудимо се да све поправимо што је пре могуће, да пређемо на јасне распореде како не
би било изненађења, а затим на несметано снабдевање струјом. Али морамо бити
спремни на чињеницу да нестанце струје могу бити до пролећа", рекао је Кличко.
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Према његовим речима, то је због великог оптерећења енергетског система током
хладне сезоне.

  

Прекиди струје – плански, ванредни – од октобра су скоро свакодневни у Кијеву због
оштећења објеката енергетске инфраструктуре.

  

07:48 28.11.2022

  

Украјини је потребна противваздушна одбрана да би заштитила критичну
инфраструктуру, иначе ће земља за неколико недеља пасти у мрак, саопштио је
пуковник Министарства одбране Аустрије Маркус Рајзнер телевизији ЗДФ.

  

„Ако не обезбеде снажну ПВО, за неколико недеља Украјина ће се наћи у потпуном
мраку, јер ће сва критична инфраструктура престати да функциониште“, сматра
стручњак.

  

Он је напоменуо да је на почетку ратних дејстава уништена трећина ПВО Украјине.
Упркос испорукама са Запада, „због огромне територије и великог броја објеката који
захтевају заштиту, готово је немогуће било шта учинити по том питању“.

  

Могућности Европе за пружање подршке су ограничене, рекао је Рајзнер, њене залихе
оружја се исцрпљују. Одбрамбеној индустрији ће бити потребне државне гаранције да
би осигурала инвестиције.

  

07:11 28.11.2022

  

Посада самоходне артиљеријске јединице „Акација“ уништила је осматрачницу
украјинске војске у Запорошкој области, рекао је Спутњику командант артиљеријске
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278. дан рата у Украјини: Лидер ДНР Денис Пушилин - Град Артјомовск пред опкољавањем. Кијев тражи ракете домета већег од 800 километара како би „решио енергетски проблем Украјине“
уторак, 29 новембар 2022 03:29

јединице Оружаних снага Русије.

  

„Извиђачке јединице су откриле непријатељску осматрачницу. Добили смо координате
циља, отишли на положаје. Извиђање је потврдило да је циљ погођен“, рекао је
командант артиљеријске јединице.

  

07:08 28.11.2022

  

Оружане снаге Украјине претрпеле су значајне губитке у борбама код Артемивска у
Доњецкој Народној Републици (ДНР), лекари су пребројали око 240 рањених за један
дан, објавио је "Њујорк тајмс".

  

Како се наводи, у петак, 25. новембра, забележено је око 50 рањених, дан раније број
повређених је достигао чак 240 особа.

  

Оружане снаге Украјине су протеклих дана послале значајна појачања у то подручје,
укључујући специјалне снаге и снаге територијалне одбране да ојачају своје позиције.

  

(Спутњик)
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