
275. дан рата у Украјини: Ренат Карча - Запад би могао да организује нуклеарну провокацију у Украјини, за коју би потом окривио Русију. Путин наредио одбрамбеној индустрији да повећа производњу оружја
петак, 25 новембар 2022 23:51

Операција руске војске у Украјини, 275. дан. Украјинске снаге гранатирају Доњецк.
Ваздушна опасност рано јутрос проглашена је у неким деловима Украјине. Председник
Русије Владимир Путин разговараће са мајкама војника који учествују у операцији,
најављено је из Кремља.

  

  

21:31 25.11.2022

  

Путин наредио: Повећајте производњу оружја за руску војску

  

Председник Русије Владимир Путин наложио је одбрамбеној индустрији да повећа
производњу како би биле задовољене потребе руске војске.
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„Потребно је повећати производњу и испоруку свега што је потребно. Све задатке је
потребно извршити прецизно и у задатим роковима“, казао је он.

  

Путин је истакао да је сада кључни задатак да се у потпуности задовоље све потребе
руске војске, а пре свега оног дела који учествује у специјалној војној операцији.

  

21:31 25.11.2022

    

20:57 25.11.2022

  

Постоји могућност нуклеарне провокације у Украјини

  

Запад би могао да организује провокацију у Украјини уз примену нуклеарног наоружања
како би за то потом окривио Русију, изјавио је генерални директор руског концерна
„Росенергоатом“ Ренат Карча.

  

„Полазећи од тенденција, морам рећи да је таква могућност изузетно висока. Они би то
урадили не само да би ескалирали ситуацију, већ и зато што им нису битне последице
које се дешавају на удаљености од више хиљада километара“, казао је он.

  

18:01 25.11.2022

  

Украјина: Нисмо против преговора са Русијом

  

Министар иностраних послова Украјине Дмитриј Кулеба изјавио је да Кијев није против
прегоора са Москвом.
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„Украјина нија против преговора. Владимир Зеленски је на самиту Г20 говорио о миру у
целом свету и изразио жељу да се то постигне“, рекао је Кулеба у интервјуу за лист
„Паризијен“.

  

Он је, међутим, казао да је претходно неопходно да „Русија престане да меша термине
преговори и ултиматуми“.

  

17:59 25.11.2022

  

Све три украјинске нуклеарке у погону

  

Све три нуклеарне електране у делу Украјине који је под контролом украјинске владе
поново су у погону и прикључене су на главну електричну мрежу, саопштила је
украјинска електродистрибуција Укренерго.

  

Извршни директор Укренерга Володимир Кудрицки рекао је јуче да ће прекиди у
санбдевању струјом бити унапред најављивани уколико не буде наглог погоршања
ситуације.

  

17:07 25.11.2022

  

Путин: Нема потребе за додатном мобилизацијом

  

Руски председник Владимир Путин потврдио је да више неће бити регрутованих људи у
оквиру делимичне мобилизације.

  

Он је то казао током сусрета са мајкама војника који учествују у специјалној војној
операцији у Украјини.
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Наиме, Ирина Сумигина из Краснодара упитала је руског председника да ли ће и њен
други син, који ће ускоро напунити 18 година, такође морати да иде да се бори, међутим,
Путин је казао да је руска војска регрутовала довољно људи и да за новом
мобилизацијом нема потребе.

  

„Не треба, не треба, довољно је“, казао је Путин и додао да би и први син такође већ
требало да се врати јер је довољно ратовао.

  

14:21 25.11.2022

  

Четворо цивила је погинуло минобацачком нападу украјинских снага на Нову Каховку,
саопштиле су локалне власти.

  

14:04 25.11.2022

  

Предлог Пољске да се Украјини испоручи немачки противракетни систем „Патриот“ узет
је у обзир и тренутно се разматра, саопштила је новинарима портпаролка немачке Владе
Кристијана Хофман.

  

13:51 25.11.2022

  

У Харкову је поново успостављено водоснабдевање, саопштило је комунално предузеће
„Харковводоканал“.

  

Истовремено, наводи се да су, уколико дође до искључења електричне енергије, поново
могућа ограничења и прекиди у водоснабдевању.
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13:50 25.11.2022

  

Черновицко-Буковинска епархија канонске Украјинске православне цркве саопштила је
да представници Службе безбедности Украјине тамо врше претрес.

  

У саопштењу се додаје да ће више информација бити објављено након завршетка
претреса.

  

13:33 25.11.2022

  

Руски председник Владимир Путин потписао је указ о успостављању државног
информационог ресурса, који садржи податке о грађанима, неопходне ради ажурирања
докумената о војној евиденцији.

  

Надлежним службама и министарствима за овај задатак дат је рок до 1. априла 2024.
године.

  

13:31 25.11.2022

  

Русија ће обезбедити резервни извор за снабдевање електричном енергијом Запорошке
нуклеарне електране, и за то ће искористити Запорошку термоелектрану, саопштио је
„Росатом“.

  

12:44 25.11.2022

    

11:47 25.11.2022
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11:02 25.11.2022

  

Руске снаге напредују практично на свим деловима фронта, изјавио је лидер ДНР Денис
Пушилин.

  

10:49 25.11.2022

  

Украјински војници постављају вишецевне бацаче ракета „Химарс“ између зграда у
Запорожју, изјавио је члан главног савета администрације Запорошке области Владимир
Рогов.

  

„Америчке системе они постављају у стамбеним деловима Запорожја, који се тренутно
налази под њиховом контролом, и гађају наш регион“, рекао је он.

  

Украјинске снаге гађају из јужних области града а потом премештају системе „Химарс“.

  

09:40 25.11.2022

    

09:38 25.11.2022

  

Руске снаге су спречиле покушај украјинске диверзионо-обавештајне групе да се пробије
у Запорошку област. Како су саопштиле власти региона, ликвидирано је 40 украјинских
војника.

  

08:51 25.11.2022
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Руске снаге безбедности саопштиле су да су у Енергодару у року од недељу дана читав
низ тајних складишта са преко 300 противдесантних мина.

  

08:51 25.11.2022

  

Украјинске снаге су током протекла 24 часа изгубиле више од 60 људи, самоходну
артиљеријску јединицу (2С1 „Гвоздика“), две хаубице Д-30, девет јединица оклопних и
аутомобилских возила, као и три теренска командна пункта за управљање дроновима,
саопштила је Народна милиција ДНР на Телеграму.

  

08:44 25.11.2022

  

Украјинске снаге су у протеклом дану изгубиле до 30 људи, три оклопна транспортера,
две беспилотне летелице и 14 јединица специјалних возила, саопштила је Народна
милиција ЛНР на Телеграму.

  

08:43 25.11.2022

  

Половина становника Кијева и даље нема струју, саопштили су представници војне
администрације града.

  

Украјински медији преносе, да грађани купују велике количине намирница, велики су
редови на касама, а на одељењима са пекарским производима полице су пусте.

  

08:25 25.11.2022

  

Велика Британија ће испоручити Украјини 35 специјалних возила и дати три милиона
фунти за обнову инфраструктуре, јавља ТВ ITVпозивајући се на шефа Форин офиса
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Џејмса Клеверлија.

  

Помоћ обухвата 24 возила хитне помоћи и шест оклопних транспортера.

  

Подсетимо, прошлог викенда премијер Велике Британије Риши Сунак посетио је Кијев а
потом и Клеверли.

  

07:56 25.11.2022

  

У последња 24 сата украјинска војска је 39 пута гађала територију ДНР и испалила 198
пројектила, саопштило је представништво ДНР у Заједничком центру за контролу и
координацију питања у вези са ратним злочинима Украјине.

  

Од јутрос украјинске снаге гађају Доњецк и Горловку.

  

07:53 25.11.2022

  

Високо позициониране европске политичаре све више љуте активности Америке, која
зарађује не само на украјинској кризи него и на дефициту енергената у Европи, пише
„Политико“ позивајући се на добро обавештене изворе.

  

Како се наводи у тексту, јединство западних савезника је пољуљано а високи европски
званичници су бесни због администрације Џозефа Бајдена и оптужују Американце да
извлаче корист док земље ЕУ трпе последице кризе.

  

„Ако се трезвено погледа, земља која има највећу корист од овог сукоба су САД, јер они
продају више гаса и по вишим ценама, али и више оружја“, рекао је новинарима један од
европских званичника.
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07:32 25.11.2022

  

Украјински председник Владимир Зеленски тражио је од Запада да обезбеди Кијеву
дизел-гориво за генераторе и додатни гас како би компензовали мањак струје у земљи.

  

07:30 25.11.2022

  

ПВО деловала је на северу Крима у области Армјанска, саопштио је шеф администрације
тог града Василиј Телиженко. Апеловао је на грађане да буду прибрани.

  

07:18 25.11.2022

  

Председник Русије Владимир Путин разговараће са мајкама војника који учествују у
операцији, најављено је из Кремља.

  

07:18 25.11.2022

  

Ваздушна опасност рано јутрос проглашена је у неким деловима Украјине - Харковској,
Дњепропетровској области, као и делу Запорошке области под контролом Кијева.

  

Претходно су се сирене огласиле у Николајевској, Херсонској и Кировоградској области.

  

(Спутњик)
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