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Специјална војна операција у Украјини, 169. дан. Руска војска саопштила је да Кијев
планира да пошаље у Харков у казнену експедицију за грађане лојалне Русији. Шеф
ИАЕА Рафаел Гроси учествоваће на састанку Савета безбедности УН о Запорошкој
нуклеарки. Протеклог дана оборено је седам ракета „Химарс“ у Херсонској области и
девет украјинских дронова.

  

  

18:07 11.08.2022

  

Рудник "Засјадко" у Доњецку остаo је без струје услед гранатирања са украјинске
стране, саопштило је Министарство енергетике. Под земљом се налази 29 рудара.
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17:44 11.08.2022

  

Украјинској војсци се спрема "котао" код Доњецка, саопштио је званични представник
Народне милиције Доњецке Народне Републике Едуард Басурин.

  

"Нико нема намеру у овом тренутку да улази у Авдејевку. Она ће бити опкољена, наше
снаге и средстава напредују северно од тог места, како би опколили украјинске војнике,
екстремисте који остају у граду. Они ће бити заробљени", рекао је Басурин.

  

У међувремену, руска војска је ушла у индустријску зону Соледара и Артомовска.
Подручjе села Пески за сада није у потпуности под контролом руских снага. Две трећине
Маринке контролишу снаге ДНР. Војска напредује и у подручју Горловке, као и у правцу
Зајцева.

  

15:54 11.08.2022

    

15:38 11.08.2022

    

15:36 11.08.2022

    

15:28 11.08.2022

  

Обнова Украјине ће бити много шира од "Маршаловог плана" и коштаће милијарде
долара, док се закључење мира налази искључиво у компетенцији Украјинаца, изјавио је
немачки канцелар Олаф Шолц на конференцији за штампу.

  

„Само украјински председник, влада, парламент, украјински народ могу да кажу: ово је
одлука коју сматрамо исправном. На основу тога, принудни мир неће бити успешан... Ово

 2 / 8



169. дан рата у Украјини: Володимир Зеленски позвао на увођење технолошке изолације Русије. Руски ПВО одбио напад на Запорошку нуклеарку
четвртак, 11 август 2022 14:51

је очигледно, са моје тачке гледишта, И зато постоји велика потреба да наставимо да
финансијски и војно подржавамо Украјину, испорукама оружја, као што смо то чинили до
сада. И истовремено, морамо да се позабавимо питањем реконструкције –
инфраструктуре, зграда, институција... Ове драматичне рушевине, коштаће милијарде“,
рекао је Шолц, додајући да је „то огроман задатак који се врло слободно описује као
велики ’Маршалов план’“.

  

15:12 11.08.2022

  

Потпредседница владе Украјине Ирина Верешчук саопштила је да обавезна евакуација
становништва неће се ограничити на територију Доњецке Народне Републике, већ ће се
вршити и у другим регионима.

  

Како је навела, обавезна евакуација из Доњецке области је била прва и једина, али ће
се наставити и на другим територијама – може бити изведена и у Запорошкој,
Херсонској и Харковској области које, по њеним речима, могу остати без грејања и струје
у периоду јесен-зима.

  

Она је додала да ће бити евакуисано око пола милиона људи.

  

14:55 11.08.2022

  

Министар спољних послова Дмитриј Кулеба изјавио је да је позвао да се у Запорошку
нуклеарку пошаље међународна мисија у чијем саставу би били представници ИАЕА и
војни експерти УН.

  

„Позвао сам да се у Запорошку нуклеарну електрану пошаље међународна мисија уз
пратњу ИАЕА. Предложио сам да се у њу укључе војни експерти УН, јер за процену
војне претње милитаризацији објекта морају бити специјалисти са одговарајућом
стручношћу“, рекао је Кулеба.
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14:40 11.08.2022

  

Руска војска заробила Ивана Железњака – украјинског војника који је мобилним
телефоном узнемиравао мајке руских војника, говорећи како су им синови погинули.   

  

Ivan Zeleznyak has been captured

This is the man who used to call mothers of Russian soldiers to taunt them their sons had
perished. pic.twitter.com/jCjJr1g5c3

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) August 11, 2022    

14:39 11.08.2022.

  

Велика Британија ће испоручити Украјини већи број вишецевних бацача ракета домета
до 80 километара и високопрецизних пројектила М31А1, пише агенција „Ројтерс“
позивајући се на изјаву министра одбране Велике Британије Бена Волеса.

  

„Ово је последња транша војне помоћи која ће омогућити Оружаним снагама Украјине да
наставе да се бране“, рекао је Волес.

  

14:14 11.08.2022.

  

Председник Украјине Владимир Зеленски позвао је на увођење технолошке изолације
Русије потпуним ограничавањем испоруке увозних делова и резервних делова
неопходних за руски војно-индустријски комплекс.

  

„Питање извоза компоненти и производа двоструке намене у Русију. Овај ток техничке
помоћи мора бити потпуно заустављен. Мора постојати ефикасан механизам за
контролу било каквих испорука у Русију како се не би пропустио ниједан детаљ који
може да се искористи за гранатирање“, рекао је Зеленски говорећи на донаторској

 4 / 8

https://t.co/jCjJr1g5c3
https://twitter.com/ivan_8848/status/1557657407131684864?ref_src=twsrc%5Etfw


169. дан рата у Украјини: Володимир Зеленски позвао на увођење технолошке изолације Русије. Руски ПВО одбио напад на Запорошку нуклеарку
четвртак, 11 август 2022 14:51

конференцији савезника Украјине из нордијских земаља.

  

Према његовим речима, да није било увозних делова – електронике, оптике и многих
других делова стране производње који се користе за израду ракета, дронова, опреме за
везу, оклопних возила, Русија не би имала борбено способну војску у савременим
условима.

  

13:58 11.08.2022.

  

У протекла 24 часа током активних офанзивних дејстава јединица Народне милиције
ЛНР украјинске снаге претрпеле су велике губитке у људству и војној техници, саопштио
је портпарол Народне милиције Луганске Народне Републике Иван Филипоненко.

  

Према његовим речима, убијено је до 45 припадника украјинских снага, а уништено пет
оклопних транпостера, осам специјалних возила и један борбени положај.

  

12:56 11.08.2022.

  

У агломерацији Артјомовск-Соледар-Северск је током специјалне операције забележен
низ позитивних помака, саопштио је официр Народне милиције ЛНР Андреј Марочко.

  

„Постоје значајни успеси који говоре да се може са оптимизмом гледати на оно што се
дешава, на будућност“, рекао је он за „Први канал“.

  

Он је истакао да су „наше јединице већ ушле у насеље Артјомовск са североистока, тамо
су се утврдиле и настављају успешно да напредују у дубину овог насеља“.

  

Што се Северодоњецка тиче, јединице су такође значајно напредовале током протеклог
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дана и може да се говори да се налазе у близини центра града Соледар. Када је у
питању Северск, тамо је ситуација мало другачија, тамо су сада војници савезничких
снага на раније заузетим положајима.

  

„Истовремено, међутим, бележимо ватрене положаје непријатеља, потискујемо и
систематски уништавамо и људство и технику противника“, рекао је Марочко.

  

09:58 11.08.2022.

  

Украјинске снаге су у протекла 24 часа испалиле 423 гранате из артиљеријског оруђа
калибра 155, 152 и 122 милиметра, као и из минобацача калибра 120 милиметара,
саопштила је Народна милиција Доњецке Народне Републике.

  

Гађана су подручја 10 насеља ДНР. У гранатирању су погинуле четири особе, а 20 је
рањено. Оштећена су 53 стамбена објекта и 12 објеката цивилне инфраструктуре.

  

Заједничким дејствима снага Доњецке Народне Републике и Руске Федерације
уништено је три возила, два оклопна транспортера и до 40 припадника украјинских
снага. Неутралисана су два непријатељска ватрена положаја у рејону насеља
Красногоровка и Марјинка.

  

09:39 11.08.2022.

  

Датум референдума о уласку Запорошке области у састав Русије биће одређен чим буде
гарантована безбедност и слобода изражавања, изјавио је за Спутњик члан главног
савета регионалне администрације Владимир Рогов.

  

„Датум референдума је секундаран. Важно је мишљење и жеља људи да се врате у
своју историјску отаџбину, у Русију. Становништво тражи да се референдум одржи што
је пре могуће, али датум ће бити одређен чим увидимо да су у региону гарантовани
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безбедност, слобода изражавања и транспарентност резултата“, истакао је Рогов.

  

Према његовим речима, референдум ће бити одржан чим сва та три принципа буду
спроведена.

  

09:31 11.08.2022.

  

Руски системи противваздухопловне одбране (ПВО) су целе ноћи одбијали нападе
Оружаних снага Украјине на град Енергодар у коме се налази Запорошка нуклеарна
електрана, изјавио је члан главног савета администрације региона Владимир Рогов.

  

Он је навео да су напади изведени тешком артиљеријом и дроновима, али су ПВО
системи одбили све нападе. Према његовим речима, украјинска вјска је активирала
нападе на град и Запорошку електрану уочи заседања Савета безбедности УН о
ситуацији у нуклеарној електрани, коју су украјинске снаге више пута гранатирале.

  

Раније је шеф војно-цивилне управе Енергодара Александар Волга изјавио да напади на
електрану могу довести свет у опасност од нуклеарне катастрофе.Он је додао и да
постоје планови за евакуацију становништва у случају ванредне ситуације у електрани.

  

08:33 11.08.2022.

  

Украјинске трупе су током протекла 24 часа 70 пута гранатирале територију ДНР,
испаливши 423 јединице муниције, саопштило је представништво ДНР у Заједничком
центру за контролу и координацију прекида ватре.

  

У саопштењу се напомиње да су у гранатирању оштећене 53 стамбене зграде у
Кировском, Кујбишевском, Кијевском и Петровском округу Доњецка, Црвеногвардејском
округу Макејевке, Горловке, Голмовском, Старомихајловки, као и 12 цивилних
инфраструктурних објеката.
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08:30 11.08.2022.

  

Украјинске снаге гранатирале су пивару у Доњецку. Према званичним подацима, у
гранатирању је погинула једна особа, а две су повређене.

  

Услед гранатирања дошло је до цурења амонијака. Тренутно је цурење заустављено,
саопштило је Министарство за ванредне ситуације ДНР.

  

(Спутњик) 
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