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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 197-198
Припремиле Софија Олиник, Маријана Завијска, Ана Довха

Спољна политика. Амерички државни секретар Ентони Блинкен боравио је у ненајављеној посети Кијеву 8.
септембра. Државни секретар Ентони Блинкен је такође обећао додатне 2 милијарде долара дугорочне војне подршке
Украјини и другим земљама које су у опасности од руске инвазије.

Индонезија је спремна да организује састанак председника Украјине Владимира Зеленског и председника Руске
Федерације Владимира Путина током самита Г20. Међутим, председник Украјине Володимир Зеленски рекао је да су
преговори са Русијом могући само ако руске трупе напусте нелегално окупирану територију Украјине.

Естонија од 19. септембра блокира улазак за држављане Руске Федерације преко њених спољних граница, без обзира
на то преко које земље су добили шенгенску визу. Летонија, Литванија, Пољска разматрају да усвоје сличну одлуку.
Европски савет је 9. септембра усвојио одлуку којом се у потпуности суспендује споразум о визним олакшицама
између ЕУ и Русије. Сходно томе, општа правила визног законика ће се примењивати на грађане Русије. Потпуна
суспензија утиче на све категорије путника који долазе у ЕУ на краћи боравак. Очекује се да ће Комисија представити
додатне смернице како би осигурала да ова суспензија не утиче негативно на одређене људе који путују у ЕУ у
основне сврхе, као што су новинари, дисиденти и представници цивилног друштва.

Градови на удару. Харковски регион. У ноћи 7. септембра руски освајачи су извели 2 ракетна напада на Харков.
Једна од ракета је погодила двоспратницу, запалила се оближња перионица аутомобила, оштећени су кафићи,
продавнице, аутомобили. Други пројектил је пао у земљу. Током дана Руси су извели 5 ракетних удара на
инфраструктуру Харкова. Оштећени су објекти критичне инфраструктуре и индустријски објекти. Такође 7. септембра
још 4 округа у региону су била на мети удара. Повређено је 8 особа, оштећене су приватне куће и привредни објекти.
Следећег дана, 8. септембра, руска војска је гранатирала један округ Харкова. Услед тога су 2 особе погинуле, 5
повређено, а управна зграда је оштећена. Миколајевски регион. 2 округа региона била су на удару 7. септембра.
Руски освајачи су напали водену зону града Очакова. Поред једног насеља избио је пожар суве траве на отвореном
простору. У последицама гранатирања оштећене су приватне куће, пољопривредна складишта и пољопривредно
предузеће. Дњепропетровски регион. Руски освајачи су 7. и 8. септембра гранатирали један округ у региону. Као
резултат тога, једно предузеће је оштећено. У Никопољу је оштећено 11 приватних кућа, привредних објеката,
неколико панела соларне електране, локална фискултурна сала и далековод. Запорошки регион. Руски окупатори су
7. септембра напали ред за хуманитарну помоћ у једном од насеља. Услед тога је 7 особа повређено .

Градови под окупацијом. Херсонска област . Киднапована су три мушкарца цивила , од којих су двојица покушала
да заједно са породицама оду на територију под контролом Украјине. Друга особа је киднапована са радног места.
Такође, руски окупатори су киднаповали секретарку Градског већа Каховке и њеног мужа. Тренутно је непозната
локација свих отетих. Генерално, од почетка руске инвазије на Украјину у пуном обиму, руска војска је отела 613 људи
у Херсонској области. Крим. Власти Севастопоља покренуле су чет-бот за проказивање оних који подржавају
украјинске власти. Харковски регион. Самопроглашени "функционери" окупираног дела региона изјавили су да ће сву
децу и жене одвести са освојених територија региона наводно због украјинског гранатирања. У окупираним деловима
јужних региона Украјине повећан је број претреса и инспекција јавног и приватног превоза . Људи се такође
заустављају на улицама да би проверили своје телефоне и личне податке.

Ослобођење. Наводно, Оружане снаге Украјине ослободиле су више од 20 насеља у Харковској области. Укупна
површина територије која је враћена под контролу Украјине у правцу Харкова и Јужног Буха износи више од 700
квадратних километара.

Енергетска сигурност. На недавном састанку Савета безбедности УН, генерални секретар УН је позвао на
демилитаризацију зоне око Запорошке нуклеарне електране. Он сматра да руска и украјинска војска морају да се
обавежу да неће изводити војне операције на територији Запорошке нуклеарне електране. У међувремену, стални
представник Украјине при УН Серхиј Кислица изјавио је на седници Савета безбедности УН да је руска страна
покушала да изврши притисак на генералног директора ИАЕА Рафаела Гросија када су стручњаци ИАЕА припремали
извештај о ситуацији у Запорошкој НЕ. Такође, према речима амбасадора, Русија покушава да инструментима Савета
безбедности УН преусмери пажњу међународне заједнице и одврати је од хитне потребе за демилитаризацијом и
деокупацијом украјинске нуклеарне електране, коју су Руси претворили у војну базу.

Влада Украјине у потпуности је забранила извоз украјинског угља у иностранство. Влада је створила и штаб који ће се
припремати за грејну сезону у Украјини.

Земље Европске уније су од почетка године смањиле испоруку руског гаса свом тржишту за 48 одсто, а Велика
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Британија за 49 одсто.

Сигурност хране. На Економском форуму у Карпачу у Пољској, министри аграрне политике Украјине и Пољске
потписали су меморандум о изградњи цевовода за извоз украјинског сунцокретовог уља преко пољских лука у треће
земље. Планирана дужина цевовода је 600 км, капацитет је до 2 милиона тона сунцокретовог уља годишње.

Две трећине житарица које је Украјина послала страним потрошачима у оквиру житне иницијативе транспортовано је
на тржишта Азије, Африке и Блиског истока.

Људска права. Подсекретар УН за политичка питања Розмари Ди Карло изјавила је да ће мисија те организације
наредних дана посетити место руског терористичког напада у Оленивки где су убијени украјински ратни заробљеници.

Санкције. Савет за националну безбедност и одбрану Украјине увео је 7. септембра санкције против 606 људи из
руководства Руске Федерације. На списку санкција налази се 28 чланова Савета безбедности Русије, 154 чланова
Савета Федерације и 424 посланика Државне Думе.

Медији. Руски окупатори су створили пропагандни канал „Мариупољ 24“. Специјалисти из привремено окупираних
Доњецка и Санкт Петербурга дошли су да направе ТВ канал.

Евакуација. Руска Федерација је званично одбила да обезбеди хуманитарне коридоре за евакуацију грађана који живе
у насељима која се налазе у близини нуклеарне електране Запорожја. Украјинске власти позивају људе да се сами
евакуишу.

Дигитална безбедност. Руске специјалне службе направиле су лажни интернет портал са циљем да дискредитују
председника Украјине Владимира Зеленског у земљама западне Европе.

Образовање. Од почетка септембра скоро 4 милиона студената је почело да студира у Украјини. Скоро пола милиона
ученика и више од 16 хиљада наставника је у иностранству.

Званични уџбеник географије за ученике 8. разреда мађарске школе назива инвазију на Украјину у пуном обиму
грађанским ратом у који Русија није укључена. Министарство спољних послова је истакло недопустивост изношења
непоузданих и искривљених чињеница о Украјини.

Угао за читање.
● Пркосна Украјина – Атлантик објављује специјално издање о линијама фронта демократије | Атлантик
● УКРАЈИНЦИ БРАНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈЕ АМЕРИКАНЦИ ЗАСТУПАЈУ| Атлантик

Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 9.

септембра 2022. у 10 часова: људство – око 51.900, тенкови ‒ 2122, АПВ ‒ 4575, артиљеријски системи – 1237,
МЛРС – 306, -системи за борбу против авиона – 159, авиони са фиксним крилима – 239, хеликоптери – 211,
оперативно-тактички дронови – 888, крстареће ракете – 214, чамци и лаки глисери – 15, мекана возила и
цистерне за гориво – 3399, специјална опрема – 114.

Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали!
● Прошло је више од 190 дана откако смо покренули пројекат sharethetruths.org и желели бисмо да вас

замолимо да издвојите 5 минута вашег времена да попуните упитник . Желимо да наставимо да радимо
и учинимо га још бољим, тако да би ваше повратне информације биле веома драгоцене.

● Подржите пројекат ShareTheTruths тако што ћете постати један од волонтера који га преводе на ваш
локални језик.

● Пратите наше невне извештаје на Твитеру и нашој веб страници .

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини!
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