
У ДНР, ЛНР, Херсонској и Запорошкој области почели референдуми о приступању Руској Федерацији као посебним конститутивним чланицама. Гласање ће трајати до 27. септембра
петак, 23 септембар 2022 15:52

У Доњецкој и Луганској Народној Републици, као и у Херсонској и Запорошкој области,
данас почињу референдуми о уједињењу с Русијом. Ситуација је компликована у
условима специјалне војне операције, али власти су се потрудиле да створе максимално
безбедне услове за гласање.

  

  

Житељи региона моћи ће да гласају пет дана. Током прва четири дана референдума
гласање ће се обављати у стамбеним насељима и на основу пријава за гласање од куће,
док ће последњег дана житељи четири области гласати на изборним јединицама. За
људе који су принудно избегли из четири региона отворене су изборне јединице у
појединим областима Русије.

    

До понедељка ће гласање у целој области бити на адресама становања, а у уторак ће се
отворити 394 гласачких места за све који желе да гласају.
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16:19 23.09.2022

    

16:19 23.09.2022

  

Велики одзив грађана на референдуму у ДНР

  

Излазност на референдуму о уласку ДНР у састав Русије је висока, изнад очекивања,
саопштио је председник ЦИК ДНР Владимир Висоцки.

  

„Како нам се чини, одзив је веома висок, превазилази сва моја очекивања, сва
очекивања наше комисије. Говорим на основу информација које добијам од чланова
комисије“, рекао је Висоцки за телевизију „Русија 24“.

  

16:15 23.09.2022

    

16:15 23.09.2022

  

Запорошка област, у случају уласка у састав Русије као новог субјекта, намерава да
задржи тренутни назив, изјавио је председник покрета „Заједно са Русијом“, члан
главног савета администрације региона Владимир Рогов.

  

„Планирамо да задржимо садашњи назив – Запорошка област“, рекао је Рогов.

  

16:12 23.09.2022

    

15:48 23.09.2022
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Посматрачи из САД и Француске стигли у Херсонску област

  

Страни посматрачи, представници САД и Француске, прате ток референдума у
Херсонској области, саопштила је председника изборне комисије региона Марина
Захарова.

  

  

„Они су изразили жељу да оду у удаљена подручја Херсонске области и ми смо им
пружили ту могућност. Тренутно раде са нашим бирачима“, казала је Захарова.

  

13:56 23.09.2022

    

13:54 23.09.2022

  

Лидер Крима: Уверен сам да ће резултати референдума бити високи
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У пет градова Републике Крим данас су отворене изборне јединице. Житељи Доњецке и
Луганске Народне Републике, Запорошке и Херсонске области, који сада живе на
Криму, могу да учествују у гласању.

  

„Процес је покренут, све тече по плану, нема никаквих нерегуларности. Све је тихо и
мирно. Људи има, долазе, гласају. До краја дана ћемо имати прелиминарне резултате.
Радимо, помажемо ослобођеним теритоирјама. Уверен сам да ће све тећи по плану,
резултати ће бити очекивано велики“, рекао је лидер Крима Сергеј Аксјонов.

  

13:26 23.09.2022

  

Одзив бирача у оквиру петодневног референдума о уједињењу Луганске Народне
Републике с Русијом до 14.00 сати по локалном времену је 13,18 одсто, саопштила је
Централна изборна комисија ЛНР.

  

12:47 23.09.2022

  

Страни посматрачи стигли су у ЛНР ради праћења референдума, саопштила је
председника Централне изборне комисије Јелена Кравченко.

  

12:42 23.09.2022

    

12:27 23.09.2022

    

11:52 23.09.2022

    

10:55 23.09.2022
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Украјинска војска је првог дана референдума покушала да гранатира Херсон, али је
противваздушна одбрана одбила напад, изјавио је представник администрације
Херсонске области Кирил Стремоусов.

  

„Јутрос су националисти покушали да гранатирају Херсон, али је покушај спречио систем
противваздушне одбране. Приоритет је безбедност“, рекао је Стремоусов за руски Први
канал.

  

10:23 23.09.2022

    

10:22 23.09.2022

    

10:21 23.09.2022

    

10:21 23.09.2022

  

Анкета: Већина житеља ЛНР и ДНР, Запорошке и Херсонске области за
прикључивање Русији

  

Већина анкетираних житеља Доњецке и Луганске Народне Републике, Запорошке и
Херсонске области намерава да учествује у гласању о територијалној припадности тих
региона. Највећи пријављени одзив грађана на референдумима забележен је у ДНР и
ЛНР – по 87 одсто. У Запорошкој области показатељ одзива је 80 одсто, у Херсонској 69
одсто, саопштио је Сверуски центар за изучавање јавног мњења (ВЦИОМ).

  

Према резултатима анкете, већина испитаника спремних да учествују на
референдумима у ДНР и ЛНР залаже се за улазак тих области у састав Руске
Федерације – 97 одсто. Нико од анкетираних није одговорио негативно на питање о
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уједињењу с Русијом, а три одсто испитаника се није изјаснило.

  

Испитаници из Запорошке и Херсонске области који су се изјаснили позитивно о учешћу
на референдумима такође подржавају излазак тих региона из састава Украјине и
уједињење с Русијом. Позитивно се изјаснило 87 одсто житеља Запорошке и 89 одсто
житеља Херсонске области. По два одсто испитаника је против такве одлуке, док на
питање није могло да одговори 11 одсто становника Запоршке и девет одсто житеља
Херсонске области, показују резултати телефонске анкете.

  

09:58 23.09.2022

  

Референдум у Луганској Народној Републици за Украјину је као кост у грлу, због чега у
републици очекују да ће Кијев покушати да га осујети и предузимају све мере за заштиту
изборних јединица, саопштио је председник Јавне коморе ЛНР Алексеј Карјакин.

  

„Посао се обавља, данас су у повишеној борбеној готовости сви одреди Народне
милиције, полиције, осигурава се заштита пријемних пунктова за грађане да би они
изразили својем мишљење, јер ми одлично разумемо: Украјина је терористичка држава
која се неће зауставити ни пред чим. И за њих је наш референдум као кост у грлу, јер ће
се они максимално заложити за то да осујете овај догађај“, рекао је Карјакин
новинарима.

  

09:44 23.09.2022

  

Руски деминери ће у року од два дана извршити проверу у 10 рејона на територији ЛНР
где ће бити отворено 150 гласачких места за одржавање референдума о уједињењу с
Русијом, саопштило је руско Министарство одбране.

  

Током провере биће примењена најмодернија техника, између осталог, мобилни
инжењерски систем за деминирање, микро видео-камере које омогућавају проверу
тешко доступних делова просторија као што су вентилациони системи и клима уређаји.
Биће анагажовани и службени пси.
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09:42 23.09.2022

  

ЛНР: Признавање или непризнавање резултата референдума ствар Запада

  

Признавање или непризнавање резултата референдума о уласку Луганске Народне
Републике у састав Русије је ствар Запада, рекао је новинар председник Парламента
ЛНР Денис Мирошниченко.

  

„Постигли смо финалну тачку оног сна који смо још 2014. године положили у својим
срцима и душама. Данас је узбудљив тренутак... Санкције, признавање, непризнавање –
то је ствар Запада, ми ћемо ипак победити, јер смо ми Руси“, рекао је Мирошниченко.

  

Он је референдум назвао обнављањем историјске правде. „То је наша полазна тачка од
садашњости ка будућности“, рекао је председник Парламента ЛНР.

  

09:31 23.09.2022

  

Украјинске снаге гађају места на подручју Доњецке Народне Републике с намером да
осујете одржавање референдума, саопштила је Народна милиција ДНР.

  

09:14 23.09.2022

  

Много људи долази да гласа на изборној јединици у морској луци Херсон, саопштила је
новинарима сарадница изборне комисије Херсонске области.

    

„Гласање је почело, долази много људи, сви су активни и сви желе да се наша област
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припоји Руској Федерацији, сви су позитивно расположени. Веома дуго смо то чекали и,
када је, најзад, почео референдум, све протиче одлично“, рекла је сарадница изборне
комисије.

  

(Спутњик)
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