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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 125. den
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska
Města pod útokem. Rusko spáchalo jeden z nejohavnějších teroristických činů na území Ukrajiny - jednoho z mnoha, k nimž
dochází stále častěji. Včera během další série útoků proti civilistům zasáhla ruská raketa nákupní centrum v Kremenčuku v
regionu Poltava, kde bylo více než tisíc civilistů. K úternímu ránu bylo zabito nejméně 18 osob, 59 bylo zraněno, z toho 25
hospitalizováno a nejméně 40 pohřešováno. Požární plocha je 10 300 m².
V pondělí také pokračovaly ruské síly v ostřelování Charkova, kdy se přímo zaměřily na obytnou oblast severní Saltivky.
Nejméně 5 osob zemřelo, 22 lidí bylo zraněno, včetně 5 dětí, uvedl guvernér Charkovské oblasti.
V Lysyčansku ruské síly použily MLRS na dav lidí, kteří si přišli vyzvednout vodu. Město čelí výpadkům dodávek vody, proto je
získávání vody každodenní výzvou pro zůstávající lidi. V důsledku ostřelování zahynulo 8 lidí, včetně dvou nezletilých, a 21 bylo
zraněno. Spousta zraněných muselo podstoupit amputaci končetin.
V Očakivu v Mykolajevské oblasti bylo zaznamenáno ranní ostřelování, které poškodilo městský trh, budovu Domu kultury i
obytné budovy v soukromém sektoru. V některých oblastech neexistují dodávky vody, plynu a energie a internet. Tři lidé zemřeli,
včetně jednoho dítěte. Sedm lidí bylo zraněno.
Okupovaná města. Ruské síly pokračují v únosech lidí na okupovaných územích. Okupanti unesli poslance Chersonské krajské
rady a jeho syna, který je poslancem obecní rady, a v Nove Kachovce vedoucího jedné ze vzdělávacích institucí.
Zahraniční politika. Prezident Zelenskyj hovořil prostřednictvím videokonference na summitu vedoucích představitelů zemí G7
v Berlíně. Ukrajinský prezident naléhavě vyzval vedoucí představitele G7, aby jeho zemi dodali sofistikované systémy
protiraketové obrany a dodatečnou pomoc, která by zastavila další postup Ruska. Zelenskyj také požadoval další sankce proti
Rusku, aby mohl mohl být Kreml za svou invazi i nadále trestán. V oficiálním komuniké se vedoucí představitelé zemí G7 dohodli
na jednostranné dohodě „tak dlouho, jak bude třeba“. Ukrajině bude rovněž přiděleno 29,5 miliardy dolarů jako finanční pomoc,
„aby Ukrajině pomohla zacelit rozpočtový deficit ve financování“. Současně bude dodatečná finanční pomoc státním a
soukromým podnikům na Ukrajině prostřednictvím EBRD a Světové banky činit 3,5 miliardy dolarů.
Vysoký představitel/ místopředseda Evropské komise Josep Borrell zdůraznil, že další rozšíření je strategickým zájmem EU.
Jak však naznačuje šéf evropské diplomacie, sama EU musí čelit potenciálním reformám. "Stejně jako oživujeme rozšiřování
EU, musíme vyvinout podobné úsilí o reformu EU a našeho rozhodování. Protože rozšířená EU musí být také schopna jednat.
To také znamená omezit rozsah pravidla jednomyslnosti v zahraniční politice a v jiných oblastech, aby se přijímalo více
rozhodnutí kvalifikovanou většinou.“
Prezidentka Moldavska Maia Sandu přijela v pondělí na Ukrajinu, aby navštívial Kyjev, Borodianku, Buču a Irpiň. "Podle ní čelí
obě země hrozbě založené na ruské agresi a ruské politice, takže reakce Ukrajiny a Moldavska na tyto hrozby by měly být
společné," uvádí se v prohlášení. Prezidenti diskutovali o společné snaze odolat ruské agresi, možné energetické spolupráci,
stejně jako o rekonstrukci železničního spojení pro posílení spojení.
Americký senátor Jim Risch navštívil Hostomel a Irpiň, stejně jako se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským
v Kyjevě, aby prodiskutovali probíhající ruský útok na Ukrajinu. Delegace také navštívila mezinárodní letiště Antonov, kde ruské
síly zničily největší ukrajinský letoun na světě Mriya.
Rada bezpečnosti OSN se dnes sejde, aby projednala zvěrstva Ruska vůči civilistům.
Sankce. Kanada v pondělí oznámila další sankce vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Nový sankční balíček by se podle
prohlášení úřadu premiéra Justina Trudeaua zaměřil na šest jednotlivců a 46 subjektů napojených na ruské obranné sektory,
15 Ukrajinců podporujících Rusko a 13 jednotlivců a dva subjekty v Bělorusku. Bude také zahrnovat další sankce a zákaz vývozu
technologií do Ruska a Běloruska, které by mohly přispět ke zlepšení obranné výrobní kapacity Ruska nebo vojenské výroby.
Potravinové zabezpečení. Rusko cílí na železnice, aby Ukrajině zabránilo vyvážet obilí pozemními cestami, a nikoli
černomořskými kanály. V reakci na to Spojené království přispěje Ukrajinským železnicím až £ 10 milionů v materiálech a
zařízení, aby mohly opravit železniční infrastrukturu a pomoci dostat obilí ze země po železnici. Spojené království je v úzké
diskusi s vládou Ukrajiny o tom, jak maximalizovat své železniční kapacity a udržet jak vlaky, tak obilí v pohybu, stojí v
prohlášení.
Turecko říká, že koridor na pěstování obilí bude fungovat za měsíc, pokud bude bude uzavřena dohoda. „V současné době mají
Rusko a Ukrajina celkem asi 40 milionů tun obilí. Tohle je důležité číslo. Odpovídá 30-35% světa. Stanovení tohoto koridoru a
zahájení expedice zabere 3-4 týdny," uvedl turecký prezidentský mluvčí Ibrahim Kalın. Turecko je připraveno uspořádat setkání
se zástupci OSN, Ruska a Ukrajiny s cílem projednat vytvoření „obilného koridoru“.
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Energetická bezpečnost. Státní inspekce pro jadernou regulaci Ukrajiny ukončila dvě mezinárodní dohody s Ruskou federací
týkající se spolupráce mezi zeměmi v oblasti jaderné bezpečnosti. Ukrajina považuje následující dohody jako neplatné - Dohoda
o spolupráci mezi Ministerstvem ochrany životního prostředí a jaderné bezpečnosti Ukrajiny a Federálním dohledem nad
jadernou a radiační bezpečností Ruska, jakož i Dohoda mezi Státním jaderným regulačním výborem Ukrajiny a Federálním
výborem pro jadernou a radiační bezpečnost Ruska o výměně informací a spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti při mírovém
využití jaderné energie (podepsaná v Moskvě dne 14. srpna 2002).
Ukrajina se připravuje na nadcházející otopnou sezónu. Ministr pro rozvoj komunit a území Černyšov říká, že se začne včas,
tarify se nezvýší a budou stabilní, ale bude to nejtěžší v historii Ukrajiny. V současné době některé z hlavních problémů zahrnují
zničenou kritickou infrastrukturu, zejména 331 kotelen, které byly zničeny nebo poškozeny, tři teplárenské a elektrárenské
společnosti ve městech Ochtyrka, Kremenčuk a Černihiv byly zničeny. To vše je třeba obnovit před otopnou sezónou.
Rusko "oznámilo" další útok na Ukrajinu. Tentokrát Ministerstvo obrany Ruské federace oznámilo, že obránci Ukrajiny jsou
údajně na území elektrárny Kryvyj Rih. Armáda údajně chce vyprovokovat útok na elektrárnu. Agresorská země "slibuje", že
elektrárnu nezasáhne, ale "varuje", že to dokáže sama Ukrajina. V oficiálním prohlášení DTEK Energy holding uvedl, že
elektrárna nemá ani armádu, ani zbraně. Podobná prohlášení byla zveřejněna dříve, než Rusko zasáhlo některá konkrétní
města, například v Oděse na jaře.
K 27. červnu zůstává na Ukrajině bez elektřiny kvůli škodám způsobeným útokem přibližně 768 osad, což je celkem asi 591 000
spotřebitelů. Zejména v Doněcké oblasti – asi 348 tisíc, Luhansk – více než 128,2 tisíc, Charkov – asi 32,2 tisíc, Mykolajev 30,2 tisíc spotřebitelů. Přibližně 182,5 tisíce spotřebitelů je rovněž stále odříznuto od dodávek plynu.
Stíhání válečných zločinů. Rinat Achmetov, nejbohatší osoba na Ukrajině a majitel DTEKu, žaluje Rusko u Evropského soudu
pro lidská práva a tvrdí, že režim prezidenta Vladimira Putina porušil jeho vlastnická práva při útoku na jeho rodnou zemi. Ve
svém soudním sporu se podle prohlášení odvolává na zničení infrastruktury a bombardování ocelářského komplexu Azovstal v
obleženém městě Mariupol.
Digitální bezpečnost. Ruská hackerská skupina Killnet převzala v pondělí zodpovědnost za několikadenní útok DDoS (Denial
of Service) na litevské veřejné služby a tvrdila, že zásah byl přímou reakcí na blokádu zboží, kterou Vilnius uvalil na ruské území
Kaliningradu. Náměstek litevského ministra obrany uvedl, že hlavními cíli jsou státní instituce, dopravní instituce a internetové
stránky sdělovacích prostředků.
Kultura. Ruští okupanti zničili více než 60 institucí a kulturních památek v Luhanské oblasti, z nichž 14 bylo zcela zničeno, říká
guvernér Luhanské oblasti. Podle něj existovalo v Luhanské oblasti před ruskou invazí celkem 643 kulturních institucí. Nyní se
drtivá většina z nich (582) nachází na územích dočasně okupovaných Rusy.
Doporučení podcastu: Poslechněte si epizodu podcastu "Dopouští se Rusko genocidy na Ukrajině?" UkraineWorld.org,
multimediální projekt o Ukrajině. Christopher Atwood, výzkumný pracovník Harrimanova institutu Kolumbijské univerzity a
přispěvatel a poradce ke zprávě o ruském porušování úmluvy o genocidě na Ukrajině, kterou nedávno zveřejnil New Lines
Institute for Strategy and Policy a Raoul Wallenberg Centre for Human Rights.
Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Korupce na Ukrajině: jak vážný je to problém? (voxukraine.org) - „Ukrajina musí udělat své domácí úkoly, aby se
vypořádala s korupcí. Ale jsou tu dobrá znamení. Ukrajina postupně zlepšuje svou protikorupční infrastrukturu.
Společnost požaduje ovládnutí korupce. Kandidatura na členství v EU je silným podnětem pro boj proti partikulárním
zájmům.“
● Mluvit či nemluvit — to je otázka pro NATO? | POLITICO — Dělá se v současné době dost pro to, aby bylo Moskvě
vysláno silné a věrohodné odstrašující poselství?
● „Nikdo nemůže zasahovat do naší ofenzívy“: Ředitel Ermitáže Michail Piotrovskij porovnává ruský export
kultury s „operací“ na Ukrajině (theartnewspaper.com)
Statistiky.
● V oblasti Kyjeva 4,835 soukromých domů bylo zcela zničeno, 13,292 bylo částečně poškozeno, říká Oleksii Kuleba,
hlava Kyjevské oblasti vojenské správy. 161 vícepodlažních budov bylo také zcela zničeno a 975 částečně poškozeno.
11 319 rodin potřebuje bydlení
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 28. června
2022: personál – kolem 35 250, tanky – 1567, obrněná vozidla - 3704, dělostřelecké systémy – 778, raketomety MLRS
– 243, protiletadlové válečné systémy – 102, letouny – 217, vrtulníky – 185, bezpilotní letadla – 636, řízené střely – 139,
čluny – 14, neobrněná technika a palivové nádrže – 2589, speciální vybavení – 61.
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
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●
●

Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, a to buď na sociálních sítích, v místních médiích, nebo šířením
těchto stručných novinek.
Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových stránkách.

Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!
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