РТ: Руски државни гигант "Ростех" саопштио да ће повећати повећати производњу војне технике зб
четвртак, 22 септембар 2022 18:09

Руски државни гигант одбрамбене индустрије "Ростех" је саопштио да ће побољшати
своје производне капацитете како би одржао корак са растућом потражњом за војном
техником усред делимичне мобилизације, објавила је корпорација. Одређене
управљачке одлуке су већ донете, додаје се у саопштењу.

„Данас су многа предузећа `Ростеха` већ увела посебне услове рада - запослени раде
прековремено, а често и викендом“, наводи се у саопштењу "Ростеха" и додаје да ће
„додатно повећати своје производне капацитете како би испунио циљеве“ које је
поставила Москва. Корпорација је такође изразила наду да ће „њен допринос
заједничком циљу помоћи Русији да победи и изађе као победник“.

Саопштење је уследило након што је руски председник Владимир Путин упутио захтев
одбрамбеној индустрији да убрза свој рад у оквиру државног програма набавке за
одбрану. "Ростех" је одговоран за 40% свих уговора о набавци технике, саопштила је
корпорација. Гигант одбрамбене индустрије производи ратне авионе, артиљеријске
системе, високопрецизно оружје, комуникационе уређаје и системе за
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радио-електронску борбу, између осталог.

Раније у среду, руски председник Владимир Путин најавио је делимичну војну
мобилизацију. Он је рекао да је Министарство одбране препоручило позивање
резервиста у активну службу због сукоба у Украјини и Донбасу.

Према речима министра одбране Сергеја Шојгуа, мобилизација укључује око 300.000
резервиста, или нешто више од 1% пуног мобилизационог потенцијала Русије, а који
имају војно искуство.

Москва је крајем фебруара покренула војну операцију великих размера у Украјини након
седмогодишњег сукоба у Донбасу и због неуспеха Украјине да примени услове
споразума о прекиду ватре из Минска. Протоколи уз посредовање Немачке и Француске
били су осмишљени да регулишу статус отцепљених региона унутар украјинске државе,
али никада нису реализовани.

Русија сада захтева да Кијев призна руски суверенитет над Кримом и Луганску и
Доњецку Народну Републику, те да се званично прогласи неутралном земљом која
никада неће ући у НАТО. Такође, Русија је саопштила да је циљ операције заштита
становништва, као и демилитаризација и денацификација Украјине.
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