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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 28.02.2022.
Prezentare generală a situației

Războiul din Ucraina continuă mai mult de 85 de ore. În multe orașe, oamenii își petrec cea mai
mare parte a zilei în adăposturi, în timp ce rachetele aer-sol și sol-sol năpădesc cu zgomot prin
aer.

Prypiat. Duminică, președintele Zelensky a avut o conversație telefonică cu Alexander
Lukașenko, discutând despre posibile negocieri între delegațiile ucrainene și ruse în locații de-a
lungul râului Prypiat. Zelenskyi a remarcat că conversația cu Lukașenko a fost de fond,
asigurând că nu vor rachete, avioane și elicoptere care zboară din Belarus în Ucraina. Cu toate
acestea, luni dimineața va arăta cum se va dezvolta războiul în continuare.

Belarus. Alexandru Lukașenko a recunoscut că rușii au tras două sau trei rachete spre Ucraina.
Duminică, Belarus a organizat un referendum cu privire la modificările propuse la constituție. Cu
aproximativ 65% din sprijin, Lukașenko a obținut controlul consolidat al țării și a încetat statutul
Belarus de zonă fără nucleare. Aceasta deschide calea pentru desfășurarea potențială a
armelor nucleare rusești. Duminică, Putin a anunțat că armele nucleare ar trebui să fie
pregătite.

Situația din Kiev și regiuni:

Atacurile asupra infrastructurii civile continuă în mai multe orașe, încălcând dreptul
internațional umanitar. Ministrul Reintegrării Teritoriilor Ocupate Temporar, Iryna Vereșciuk
subliniază că trupele ruse trag asupra coloanelor de femei și copii evacuați pe care
Ucraina încearcă să-i evacueze din teritoriile ocupate temporar și din linia de contact.

Kievul continuă să-și apere teritoriile. Trupele ruse continuă să încerce să ajungă pe teritoriile
capitalei, dar luptele continuă în diferite zone ale orașului. Luptele active continuă în orașele din
apropierea Kievului. Bucha, un oraș de lângă Kiev, a fost atacat cu rachete care au lovit o
clădire rezidențială de 9 etaje.

Zhytomyr. O rachetă a fost lansată pe aeroportul din Zhytomyr din Belarus. Rachetă balistică
mobilă cu rază scurtă de acțiune 9K720 Iskander a fost lansată în oraș. Cernihiv. O rachetă a
lovit clădirea Centrului pentru Tineret din centrul orașului, precum și grădinița și magazinele.
Dorind să ajungă la Consiliul Local, obuzul a lovit curtea dintre stomatologia regională și etajul 9
al blocului. Regiunea Sumy. O altă grădiniță din Okhtyrka a fost bombardată cu muniții cu
dispersie interzise. Obuzul a ucis trei civili, inclusiv un copil și un alt copil. Oamenii raportează
prezența transportului militar dur și a atacurilor în regiune.

Harkov este sub controlul Forțelor Armate. Cu toate acestea, atacuri grele au avut loc toată
ziua de duminică. Armata rusă împreună cu sabotorii lor au încercat să pună orașul sub
controlul lor, dar armata ucraineană a rezistat și a păstrat controlul asupra orașului.

Regiunile Donețk și Lugansk. Shchastya și Stanytsia Luhanska au fost ocupate și aproape
distruse. După cum a afirmat Administrația Regională de Stat Luhansk, Serhiy Haidai, situația
este în pragul unei catastrofe umanitare. Volnovaha rămâne unul dintre cele mai fierbinți locuri
din regiunea Donețk împreună cu Mariupol.

Acces la mare. Luptele pentru Mariupol au continuat în timp ce tancurile încercau să intre în
oraș. Din păcate, districtul Berdyansk este ocupat temporar de armata rusă. Între timp, rușii au
confiscat încă două nave civile ucrainene.
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Urmărește harta live pentru a vedea amploarea atacurilor.

Verificați harta cu evoluția principală a zilei de duminică, 27 februarie:
https://twitter.com/detresfa_/status/1497942281986400257

„Mriya” ucraineană („Visul”). Aeronava ucraineană An-225 „Mriya”, cea mai mare aeronavă
din lume, a fost distrusă de ruși pe aerodromul Antonov din Gostomel, lângă Kiev. În 2021,
aeronavă a livrat vaccinuri COVID-19 în întreaga lume

Comunitatea internationala. Germania face o întorsătură în ceea ce privește poziția sa față de
războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În primul rând, intenționează să devină independentă de
gazul rusesc pentru securitatea sa energetică. După cum a anunțat Olaf Scholz, armata
germană va trimite 1.000 de arme antitanc și 500 de rachete sol-aer din clasa „Stinger”.

UE își va închide spațiul aerian „aeronavelor deținute de ruși, înmatriculate în Rusia sau
controlate de ruși”, conform spuselor a șefului Comisiei UE. În plus, Ucraina va primi 50 de
milioane de euro pentru arme neletale, combustibil și echipamente de protecție. Pentru prima
dată în istorie, UE va furniza armatei ucrainene arme letale în valoare de 450 de milioane de
euro.

Dezinformare. Pe fondul escaladării militare a Rusiei, numărul falsurilor propagandistice despre
Ucraina crește exponențial.

● Se răspândesc zvonuri că Ucraina angajează tineri minori să se alăture. Acesta este
fals! Conform legii ucrainene, vârsta de recrutare în Ucraina este de 18-60 de ani.

● Mass-media rusă pregătea un articol de glorificare a modului în care Putin redă fosta
unitate și putere. Cu toate acestea, articolul nu a fost publicat în Наступление России и
нового мира - РИА Новости, 26.02.2022 (archive.org)

Statistici:

● În ziua de 27 februarie, armata rusă a lansat 5 lovituri aeriene și 16 rachete asupra
teritoriilor ucrainene.

● Victime în rândul ucrainenilor: 352 civili, inclusiv 14 copii, 1684 răniți, inclusiv 116 copii.
● În perioada 24-28 februarie, începând cu ora 06:00, Rusia a pierdut aproximativ 5300 și

sute de echipamente și vehicule militare.
● Conform ONU, aproape 400.000 de persoane au fugit în străinătate din luptele actuale

din Ucraina.

Susține Ucraina. Urmărește website-ul pentru a verifica toate modalitățile posibile de a sprijini
ucrainenii în aceste zile. Modalități reale în care poți ajuta Ucraina ca străin (super.site)
https://how-to-help-ukraine-now.super.site/

Glorie Ucrainei!

Actualizare pregătită de reprezentanți ai ONG-urilor ucrainene și experți în securitate umană și democrație, care se
află chiar acum în orașele din toată Ucraina. ONG-uri: Institutul pentru cercetare politică și informațională ONG,
World of Communities, Centrul educațional din Kiev Tolerspace, ONG U-Cycle (Asociația cicliștilor din Kiev). Experți:
Sofia Oliynyk, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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