
Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρησή τους για την απελευθέρωση εδαφών στο 
Ντονμπάς από τις δυνάμεις κατοχής του καθεστώτος του Κιέβου. Η μεγαλύτερη επιτυχία τις 
τελευταίες ημέρες σημειώθηκε στην περιοχή του Πεσκί, όπου το ίδιο το χωριό τέθηκε υπό έλεγχο, 
ενώ ακολούθησε επιτυχής προέλαση λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις προσπάθησαν να κρατήσουν τον οικισμό Νεβέλσκε, ο οποίος απέχει 
περίπου 7 χιλιόμετρα από τον οικισμό Πεσκί, αλλά το πρόβλημα γι' αυτούς είναι ότι στην περιοχή 
αυτή δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου οχυρώσεις ανάλογες με αυτές του Πεσκί.

Μετά από σφυροκόπημα του πυροβολικού, τα στρατεύματα του Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Ντονιέτσκ έφτασαν στον υδροταμιευτήρα Καρλόβσκιε. Πρόκειται για έναν αρκετά μεγάλο 
ταμιευτήρα σε περιφερειακή κλίμακα. Είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η σημασία αυτής της 
δεξαμενής. Πρώτον, παρέχει πόσιμο νερό στο Ντονέτσκ και τις δορυφορικές του πόλεις και, 
δεύτερον, επιτρέπει τη λειτουργία μεγάλων ανθρακωρυχείων.

Το χωριό Καρλόβκα, για το οποίο έγιναν σκληρές μάχες μεταξύ της τότε πολιτοφυλακής της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ και των ουκρανικών στρατευμάτων το 2014-15, βρίσκεται 
κοντά στη δεξαμενή. Μια διάρρηξη της άμυνας του εχθρού σε αυτή την περιοχή θα προσφέρει 
τακτικό πλεονέκτημα προς τρεις κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Η βόρεια κατεύθυνση είναι προς τα 
νώτα της ομάδας Αβντέεφκα, η νότια κατεύθυνση είναι προς τα νώτα της ομάδας των ΕΔΟ που 



είναι οχυρωμένη στη Κρασνογκόροφκα, και η τρίτη κατεύθυνση είναι ευθεία προς τα δυτικά, προς 
την κατεύθυνση του δρόμου Κουράχοβο-Ποκρόβσκ.

Τα ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή από το Πεσκί έως το Νεβέλσκογιε και περαιτέρω από το 
Νεβέλσκογιε έως το Νεταΐλοβο και την Κρασνογκόροβκα βρίσκονται στην πραγματικότητα σε 
ανοιχτό έδαφος. Μόνο απομονωμένες δασώδεις περιοχές μπορούν να χρησιμεύσουν ως κρυψώνες 
για διάσπαρτες ομάδες. Ωστόσο, είναι αυτές στις οποίες επιχειρούν τόσο το πυροβολικό όσο και η 
πολεμική αεροπορία, φρεζάροντας τόσο τα προκατασκευαασμένα χαρακώματα όσο και τις 
αυτοσχέδιες θέσεις των ΕΔΟ που οπισθοχωρούν. Η διαμόρφωση τέτοιων αυτοσχέδιων θέσεων 
δυτικά του χωριού Πεσκί είναι εξαιρετικά προβληματική για τις ΕΔΟ σε μια περιοχή πλάτους 
τουλάχιστον 12 χιλιομέτρων. Είναι ακόμη πιο προβληματικό για τον εχθρό να εδραιωθεί σε αυτά.


