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I Obiectiv politic
Schimbarea puterii politice: instalarea unui guvern central și a puterii locale din centrele de putere
(în principal, marile orașe, centrele administrative) loiale regimului de la Moscova. Se va realiza,
probabil, printr-o combinație de mijloace convenționale (SEAD, atacuri pe principalele axe de avans
a armatelor de tancuri, infanterie mecanizată și artilerie, cu un puternic sprijin aerian) și prin mijloace
speciale (desant aerian și naval, forțe speciale, folosirea coloanei a 5-și terorizarea populației:
atragerea la colaborare versus teroare nedisimulată (inclusiv executarea oponenților politici).
II Obiectiv militar
Distrugerea armatei ucrainene ca forță organizată de rezistență militară. Se va realiza printrun avans rapid mizându-se pe superioritatea decisivă, pe cantitatea și calitatea inferioară a FA
ucrainene, pe mobilitatea și puterea de foc mai redusă a acestora și pe eventuala incapacitate a lor
de a acționa descentralizat, unitar și eficient. Se împiedică și o mobilizare eficientă a rezerviștilor
ucraineni, esențială pentru constituirea unităților de eșalon doi (și premisa pentru o rezistență de
gherilă). Pentru a afecta major capacitatea de rezistență a armatei ucrainene și posibilitatea ca
aceasta să fie ajutată din exterior vor fi executate acțiuni de interdicție, majoritatea aeriene, asupra
vestului Ucrainei, afectând liniile de comunicații cu Polonia, Slovacia și România.
III. Acțiuni militare care au început
1. SEAD (supretion of air defence) – atacarea sistemului de apărare antiaeriană (radare, sisteme
AA, aerodromurile și relativ reduse Forțele Aeriene ucrainene). Ministerul rus al Apărării a anunțat
acest lucru, dar rezultatul este relativ: chiar dacă au fost distruse sistemele vechi (S 200, S 300),
problema aviației ruse (în principal, în misiunile CAS) vor fi rachetele MANPAD (performantele
Stinger). Rezultatul va fi vizibil în dominarea spațiului aerian ucrainean (supremacy of air defence,
superioritatea aeriană - air superiority - fiind asigurată din start).
2. Atacarea infrastructurii critice militare, politice, și (eventual) economice. Bombardamentele
efectuate au avut ca obiective: a) centrele de comandă și control ale armatei ucrainene și
infrastructura militară (aerodromuri, baze militare, depozite de muniții); b) centrele de control politic
și administrative, elemente esențiale din orașele mari.
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3. Atacuri de sprijin pentru ofensiva forțelor terestre: atacarea centrelor de rezistență și a altor
obiective care sunt situate pe axele de avans ale acestora. Axele de avans sunt, foarte probabil: 1)
din Lugansk spre vest (probabil, nu este axa principală, dar are rolul de a fixa forțele ucrainene
dislocate în est); 2) din Cernikov spre sud, spre Kiev (principalul obiectiv politic), pe la est de Nipru;
3) din nord-vest, prin Sumi și Harkov, spre sud-est (lovindu-le în spate, le taie retragerea FA
ucrainene din partea de est a țării, încercuindu-le la est de Nipru); 4) din Crimeea spre nord-est
(joncțiunea cu cele ce vin din regiunea separatistă) și spre nord-vest (spre Odessa).
IV. Acțiuni militare care ar urma să înceapă (probabil deja în curs)
1. Desant aerian și naval în sud în sprijinul ofensivei din Crimeea
a) în Marea Neagră, cu obiectivul Odessa (la care ar putea participa și trupele din Transnistria,
măcar într-un rol de fixare / întoarcerea dispozitivului de apărare ucrainean) folosind navele Flotei
Mării Negre și cele dislocate din Baltica; b) în Marea Azov, cu obiectiv principal Mariopol (cu
nave amfibii ale Flotei Mării Caspice, deja dislocate).
2. Desant aerian pe direcția axei principale de atac, spre Kiev, respectiv Nipru
a) desant asupra unor obiective critice pe direcția nord-sud, a atacului principal, cu
obiectivul Kiev, în sprijinul forțelor ce au plecat de la nord de Cernikov;
b) desant asupra unor obiective critice pe direcția nord-vest – sud-est, a atacului în sprijinul
forțelor care au plecat de lângă Sumi și Harkov. Obiectivul principal este încercuirea forțelor
ucrainene din estul țării la est de Nipru. Podurile de pe Nipru sunt esențiale în acest demers, dar și
în cel de atacare a Kievului, Odessei și de continuare a ofensivei spre vest.
3. Atacul terestru din Belarus, care îi scutește pe ruși de o parte din sarcina dificilă de a trece
Niprul, dar asta înseamnă trădarea ucrainenilor de către Lukașenko.
4. Acțiuni ale forțelor speciale care vor avea ca obiectiv decapitarea Ucrainei prin eliminarea
fizică a liderilor politici și militari (aceștia apar pe listele morții făcute din timp de Kremlin).
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Axele de avans posibile, majoritatea concretizate.
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