Игор Конашенков: Савезничке снаге елиминисале су више од 50% људства 14. и 66. Механизоване б
четвртак, 11 август 2022 21:00

Извештај Министарства одбране Руске Федерације о специјалној војној операцији за
11.08.2022. године који је представио генерал Игор Конашенков:

- Оружане снаге Руске Федерације настављају специјалну војну операцију у Украјини.

- Као резултат активних офанзивних борбених дејстава савезничких снага, елиминисано
је више од 50 одсто људства 14. и 66. Механизоване бригаде Оружаних снага Украјине
на Артјомовском и Авдејевском правцу. Евидентирано је масовно дезертерство и
неовлашћено напуштање својих позиција од стране екстремиста.

- Оперативно-тактичка авијација, ракетне снаге и артиљерија настављају са ударима на
војне објекте на територији Украјине. Неутралисано је двадесет командних места нивоа
бригаде и батаљона, осам складишта муниције у рејонима насеља Константиновка,
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Северск, Зајцево, Новоселка, Очеретино, Водјане Доњецке Народне Републике и
Трудовоје Запорошке области.

- Уништено је складиште ракетног и артиљеријског наоружања у Харковској области,
локатор противваздушног ракетног система С-300 у региону Краматорска, као и 264
рејона гомилања људства, наоружања, војне и специјалне опреме.

- У оквиру контрааертиљеријске борбе неутралисана су три вода вишецевних ракетних
система "Град", два вода хаубица "Акација" и три вода хаубица Д-30 на ватреним
положајима у рејонима насеља Уманское, Красногоровка и Новгородскоје Доњецке
Народне Републике.

- Борбени авиони Ваздушно-космичких снага Русије оборили су хеликоптер Ми-24 у
близини града Никопоља у Дњепропетровској области.

- Руски ПВО системи уништили су седам беспилотних летелица у областима
Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андрејевка, Бабенково, Заводи и Липчановка у
Харковској области. Поред тога, на подручју града Лисичанска пресретнуте су четири
ракете вишецевног ракетног система.

- Укупно, од почетка специјалне војне операције уништено је 267 авиона, 146
хеликоптера, 1.727 беспилотних летелица, 365 противваздушних ракетних система,
4.287 тенкова и других оклопних борбених возила, 797 вишецевних ракетних система,
3290 артиљеријских оруђа, као и 4820 јединица специјалних војних возила.

(Восток)
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