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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. Den 92 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Útoky na města. Situace v Donbasu je příšerná, říká velitel Luhanské vojenské správy. 95% území Luhanské oblasti je 

okupováno a neustále ostřelováno. Ruské jednotky se znovu pokusily o útok na Severodoněck a Lysyčansk. Doprava a 
doplňování zásob stále funguje, přestože jsou města neustále ostřelována Ruskými vojáky, kteří se snaží převzít kontrolu 
nad zbývajícími klíčovými městy této oblasti. Lysyčansk-Bahmut silnice není zablokována a Severodoněck ještě nebyl 
obklíčen. V současnosti je v Luhanské oblasti v místech spravovaných Ukrajinou více než 40 tisíc lidí a 99% z nich nechce 
odejít. Kvůli nekončícímu ostřelování Lysyčanska je pohřbení civilních obětí nemožné, a proto byla místní vedení nucena 
pohřbít více než 150 těl do masového hrobu. 

Zatímco situace v Charkově zůstává relativně klidná, boje v této oblasti pokračují. Během dne ruské síly ostřelovaly Balaklii 
(Ižijský okres) - 8 lidí bylo zraněno, z toho jedno dítě, 2 lidé zemřeli; ostřelovány byly také Cyrkuny a Slobožanské z 
Čuhuivského okresu - 2 lidé byli zraněni. 

Mykolajivská oblast je pod pravidelným ostřelováním. V důsledku ostřelování byla poškozena 4 zařízení sociální a 
administrativní infrastruktury a řada obytných domů 

Okupovaná města. Nové satelitní snímky z okupovaného Mariupolu ukazují, že ruské lodě kradou nejen obilí, ale i kovy. 

Projekt Skhemy (Schémata) zveřejnil šetření Mariupolu jako bývalého velkého průmyslového centra s mnoha hutními 
podniky. Všechny tyto podniky byly kvůli válce zničeny a zbytky jejich výrobků se nyní aktivně vyvážejí. 

Ruský prezident Putin podepsal dekret o zjednodušeném vydávání ruských pasů obyvatelům Záporožské a Chersonské 
oblasti Ukrajiny. Ve skutečnosti to znamená nucenou pasportizaci obyvatel okupovaných území Ukrajiny. Navazuje tak na 
postup, který ruské síly dříve praktikovaly v tzv. LLR a DLR. Konkrétně ruské síly začaly vydávat ruské pasy obyvatelům 
okupovaného Mariupolu, říká poradce mariupolského starosty. Poskytování ruských pasů obyvatelům okupovaných území 
dává Rusku důvod tvrdit, že jeho akce jsou zaměřeny na ochranu vlastních občanů v budoucnu.  

Potravinové zabezpečení. Ruské síly pokračují v krádežích obilí ze skladů na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. 
Takové případy byly zaznamenány v Berďansku, protože ruské síly převezly uskladněné obilí na Krym. Dříve místní 
obyvatelé napočítali v blízkosti závodu Azovkabel více než 30 nákladních automobilů s přívěsy naplněnými obilím. Na 
melitopolské dálnici byla spatřena kolona nákladních automobilů s obilím ukradeným společnosti Asket Shipping. Již dříve 
Asket Shipping - místní přepravní společnost - odmítla spolupracovat s okupanty a přesunula své zařízení na západní část 
Ukrajiny. Okupanti se také snaží odvézt zbytky obilí z přístavu Mariupol po železnici. Byly urychleně zahájeny opravy 
železniční tratě v Mariupolu a stanici Sartana. 

Rada bezpečnosti OSN pro konflikty a potravinovou bezpečnost zdůraznila význam odblokování ukrajinských přístavů, 
zejména přístavu Oděsa. Ukrajina zajišťuje potraviny pro 400 milionů lidí. 36 zemí Ukrajiny dováží více než 50% své 
spotřeby obilí z jihu Ukrajiny. Neotevření přístavů v Oděse je vyhlášením války globální potravinové bezpečnosti, varoval 
David Beasley, výkonný ředitel Světového potravinového programu, a bude mít za následek hladomory, destabilizaci a 
masovou migraci po celém světě. 

Námořní blokáda. Deník Washington Post zveřejnil nově odtajněné snímky amerických zpravodajských služeb, které 
ukazují ruskou námořní blokádu, jež zastavila námořní obchod v ukrajinských přístavech. Ruské úřady samozřejmě odmítly 
obvinění z blokování námořních tras z Ukrajiny přes Černé moře. Článek uvádí, že to světoví lídři označili za záměrný útok 
na globální řetězec dodávek potravin, který vyvolal obavy z politické nestability a nedostatku potravin, k nimž dojde, pokud 
nebude umožněn volný tok obilí a dalších základních zemědělských produktů z Ukrajiny.  

Víza pro Rusy. Prezident Zelenskyj podpořil petici za zavedení vízového režimu pro ruské občany na Ukrajině. Petice za 

zavedení vízového režimu pro občany Ruské federace byla zveřejněna na webových stránkách prezidenta 11. února 2022 
a od té doby se pod ní sešlo více než 25 000 podpisů. V dalším kroku se vláda bude připravovat na realizaci požadavku. 

Zahraniční politika. Evropská komise navrhla zařadit vyhýbání se sankcím na seznam trestných činů, informuje 
POLITICO. Návrh přichází v souvislosti s výzvami Ukrajiny a některých sympatizujících zemí EU, aby se aktivity ruského 
státu a sankcionovaných oligarchů použily na zaplacení obnovy Ukrajiny. Členské státy EU, představitelé USA a ukrajinské 
autority aktivně vyzývají k využití ruských zmrazených aktivit k pokrytí nákladů na škody na Ukrajině. 

Správa aktivit. Evropská unie údajně zmrazila aktivity ruské centrální banky ve výši přibližně 23 miliard eur. Bylo údajně 
předpokládáno, že částka bude mnohem vyšší. Rusko tvrdí, že sankce Západu vedly ke globálnímu zmrazení cca 300 
miliard dolarů aktiv jeho centrální banky. Z celkové uvedené částky zmrazených aktiv se podle informací, které Evropská 
komise shromáždila od vlád 27 členských států EU, nachází v EU pouze necelá desetina, uvádí agentura Reuters. 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/595922954918641/
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-mariupol-zerno-metal/31867261.html
https://www.reuters.com/world/europe/russia-offers-fast-track-citizenship-residents-occupied-ukraine-2022-05-25/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rosiji-proti-ukrajini-u-mariupoli-pochali-vidavati-pasporti-rf-50245112.html
https://t.me/denisovaombudsman/6217
https://media.un.org/en/asset/k10/k10mjpv1u3
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/24/naval-blockade-food-supply-ukraine-russia/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://petition.president.gov.ua/petition/134744
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_191743_prop_dec_cri_en.pdf
https://www.politico.eu/article/brussels-to-make-skirting-sanctions-an-eu-wide-crime/
https://www.reuters.com/world/europe/brussels-says-about-24-bln-russian-central-bank-assets-frozen-eu-less-than-2022-05-25/
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Švýcarsko se mezitím snaží zabavit aktivity v hodnotě více než 100 milionů švýcarských franků (104 milionů dolarů) od 
spolupracovníka bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Tento krok nesouvisí s aktuálními sankcemi 
uvalenými na Rusko běhěm posledních měsíců. Řízení však "poskytne podporu" Ukrajině, která se od vypuknutí války 
potýká s ještě většími obtížemi při konfiskaci těchto aktivit, uvedla švýcarská exekutiva. Ivan Juščenko byl blízkým 
spojencem svrženého bývalého prezidenta Ukrajiny Vikraje Janukovyče a patřil mezi osoby odpovědné za zásobování 
"titušků" - neboli žoldnéřských agentů -, kteří během Revoluce důstojnosti na kyjevském náměstí Majdan unášeli a mučili 
aktivisty. Také byl obviněn z přivlastnění cizího majetku a nezákonného obohacování velkého rozsahu. 

Válečné zločiny. USA, EU a Spojené království vytvořily Poradní skupinu pro kruté zločiny (ACA). Tato společná iniciativa 

bude přímo podporovat útvary pro válečné zločiny Úřadu generálního prokurátora Ukrajiny při dokumentování, uchovávání 
a analýze důkazů o válečných zločinech a dalších zvěrstvech spáchaných na Ukrajině s cílem trestního stíhání, je uvedeno 
v prohlášení. Rozsah podpory zahrnuje rozšířené financování práce mnohonárodního týmu mezinárodních prokurátorů a 
dalších odborníků na válečné zločiny, kteří již byli do oblasti vysláni. Tento interdisciplinární tým poskytuje strategické 
poradenství a operativní pomoc v oblastech, jako je např. shromažďování a uchovávání důkazů, vojenská analýza, 
vyšetřování sexuálního násilí souvisejícího s konfliktem a spolupráce s mezinárodními a vnitrostátními mechanismy 
odpovědnosti. 

Platby za plyn. Rusko uvádí, že polovina z 54 klientů Gazpromu v Evropě - evropských energetických společností - si 

otevřela účty u Gazprombank. Systém, který zahrnuje vytvoření dvou účtů u Gazprombank, umožňuje Evropě říkat, že 
technicky platí za zemní plyn v eurech, zatímco Rusko může říkat, že dostává platby v rublech - což je požadavek, který 
Putin uložil "nepřátelským" zemím, píše Washington Post. V té době už Polsko a Bulharsko neodebíraly ruský plyn , protože 
odmítly platit v rublech. 

Reading corner.  
● Názor | Ukrajina potřebuje od Západu zbraně, ne přednášky | The Washington Post  
● Boj nejvýznamnějšího ukrajinského spisovatele za jeho zemi | The New York Times (nytimes.com) 

 
Statistics. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině dopoledne, 
26. května 2022: personál – cca 29 600, tanky – 1315, APV – 3235, dělostřelecké systémy - 617, MLRS - 201, 
systémy protiletadlového boje - 93, letadla s pevnými křídly - 206, vrtulníky - 170, bezpilotní prostředky UAV- 502, 
řízené střely - 114, lodě a lehké motorové čluny - 13, neobrněná vozidla a tankery s palivem - 2225, speciální 
vybavení - 47. 

 
Všechna pomoc se počítá, žádná není moc malá! 

● Podpořte NGO Zgraya (Kyjev), skupinu dobrovolníků, kteří spolupracovali s armádou na východu Ukrajiny 
mezi lety 2014 a 2015. V současné době začali opět pomáhat civilnímu obyvatelstvu a nemocnicím s léky a 
vybavením, ukrajinské armádě a územní obraně s vybavením, stroji, léky a potravou. Zjistěte více a 
podpořte je.  

● Sdílejte tento zdroj aktuálních informací o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, nebo s místními 
● médii nebo rozšíření této stručné aktuální zprávy. 
●  Začněte nás sledovat na Twitteru a naší webové stránce pro denní aktuality. 
● Můžete náš projekt podpořit peněžním darem prostřednictvím PayPal. Více informací zde. 
 
Děkujeme vám, že podporujete Ukrajinu. Slava Ukraině! Sláva Ukrajině! 

 

https://www.swissinfo.ch/eng/politics/swiss-begin-efforts-to-confiscate-assets-of-ex-ukrainian-leader/47623632
https://www.state.gov/launch-of-the-atrocity-crimes-advisory-group-aca-for-ukraine/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/eu-russian-gas-putin-rubles/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/23/west-ukraine-russia-must-pay-not-impose-ceasefire-war/?fbclid=IwAR2kbfWdM49wY5gtWjhoG2zRRBO9mZiqywmO16ZuDwcR80LwUE0p0QniWF4
https://www.nytimes.com/2022/05/24/magazine/ukraine-andrey-kurkov.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDmweiOEcDIGS-kHAIrdgfdIy2TneTdlNKrI-Af9v1OxYIQptVwys6NOiqagyHh8U-8i1T39kmNXER6w5-jvnKTnpd-ohnbTv-kuIbGj1XK2J0GkqIFsyvZJkdliv2HFYlf3BRvVnmYUrhYdXDZh_TDoEYyGOtuC5SEktfYXbMWyPr1U-SOpbWjrMnNKD6L5mcQ1aDVnOSHsX8n9roZoHe4tRZPCjWkZmLMnugrwRCXhqK5OpAvAzR4vTlLZtsd3duBbXWE6uvCffM12CaIozXHQ&smid=tel-nytimes
https://www.facebook.com/zgraya.ua
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/about/
https://sharethetruths.org/about/

