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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 195-196
Припремиле Софија Олијник, Маријана Завијска, Ана Довха

Енергетска сигурност. Руски окупатори су 5. септембра гранатирали запорошку нуклеарну електрану. Због гранатирања је
искључена последња линија која повезује ЗНПП са енергетским системом Украјине. Јединица тренутно снабдева само
сопствене потребе електране. Такође, истог дана, четири од шест представника инспекцијског тима Међународне агенције за
атомску енергију завршили су посао у запорошкој НЕК и напустили постројење. Очекује се да ће ова два стручњака
наставити да раде у електрани за стално. Након посете, Међународна агенција за атомску енергију објавила је извештај о
резултатима посете мисије Запорожској нуклеарној електрани, у којем је наглашена потреба за договором свих страна о
стварању заштитне зоне око ње. Извештај агенције указује на присуство руских војника и војне опреме у фабрици,
укључујући и војна возила.

Спољна политика. У Њујорку је одржан састанак Савета безбедности УН на коме се разговарало о ситуацији у привремено
окупираној нуклеарној електрани Запорожје и налазима мисије Међународне агенције за атомску енергију. Генерални
секретар УН је истакао потребу да се постројење поново успостави као чисто цивилна инфраструктура. Као следећи корак,
неопходно је обезбедити споразум о демилитаризованох зони.

У оквиру Осмог састанка Савета за придруживање Украјине и ЕУ у Бриселу, Украјина и ЕУ потписале су пет споразума, који
Украјину приближавају придруживању Европској унији и доприносе стабилности украјинске државе у рату против Руске
Федерације. Такође, у заједничком саопштењу Савета је констатован је приоритет интеграције учесника на украјинском
тржишту плаћања у Зону јединственог плаћања у еврима (СЕПА), као и неопходни кораци за постизање тог циља. Поред
тога, Савет је истакао потребу да се обезбеди поштовање права припадника националних мањина. Украјина посебно треба
да финализира реформу правног оквира за националне мањине према препоруци Венецијанске комисије и да усвоји
ефикасне механизме имплементације као што је назначено у корацима наведеним у мишљењу Комисије о захтеву Украјине
за чланство у ЕУ.

САД неће означити Русију као државног спонзора тероризма, јер то може имати нежељене последице. Истовремено,
министар спољних послова Украјине Дмитро Кулеба рекао је да ће Украјина наставити да ради на томе да Вашингтон призна
Руску Федерацију као спонзора тероризма.

Парламент Украјине усвојио је резолуцију која садржи апел упућен ЕУ да се укине издавање виза грађанима Руске
Федерације.

Председник Украјине Володимир Зеленски је 5. септембра разговарао телефоном са француским председником Емануелом
Макроном. Председници су разговарали о ситуацији на фронту и запорошкој НЕК.

Евробарометар. Недавно истраживање показује да грађани ЕУ потврђују своју снажну подршку одговору ЕУ на агресорски
рат Русије против Украјине. Акције ЕУ које уживају највећи степен одобравања су хуманитарна подршка (92%) и пријем у ЕУ
Украјинаца и Украјинки који беже од рата (90%). 78 одсто Европљана подржава економске санкције које је ЕУ увела руској
влади, компанијама и појединцима. Скоро седам од десет испитаника (68%) подржава финансирање набавке и испоруке
војне опреме Украјини. Апсолутна већина испитаника задовољна је одговором и ЕУ (57%) и њихове националне владе
(55%).

Градови на удару. Област Суми. У ноћи 5. септембра руска војска је гранатирала 2 округа у региону. Као резултат тога,
оштећене су приватне куће, аутомобили и далеководи. Руски агресори су током дана наставили да гранатирају још један
округ у региону. Оштећени су болница, сеоска општина. Ујутру 6. септембра минобацачким нападом са територије Руске
Федерације нападнуто је село Манухивка. Оштећена је високонапонска трафостаница, па је насеље без напајања
електричном енергијом.

Област Харков. Руски окупатори су 5. септембра гранатирали 3 округа у региону. Услед тога су оштећени стамбени и
привредни објекти, избили су пожари. У једном од насеља убијене су 2 особе. У ноћи 6. септембра руске снаге су извеле
ракетни напад на Харков. У једном од округа оштећена је двоспратна зграда и уништена приватна кућа. Убијена је једна
особа која се налазила у кући. Ујутро је руска војска поново напала град. Једна од ракета погодила је кров петоспратнице,
потпуно уништивши три спрата, а друга ракета је погодила двориште управне зграде.

Дњепропетровска област. У ноћи 5. септембра, Никопољ је био нападнут. У Никопољу је оштећено до десет приватних кућа и
вишеспратница. Гранатирањем је тешко оштећено 9 зграда у граду, укључујући фискултурну салу, дечију и омладинску
спортску школу, продавницу и кафић. Оштећено је неколико далековода. Истог дана у подне, руски нападачи су гранатирали
један од округа у региону. Услед тога је једна особа погинула, а 3 су повређене. У граду је услед пожара оштећен гасовод.
Оштећене су и производне зграде предузећа. У ноћи 6. септембра, од последица руског напада на Никопољ, две особе су
повређене. Оштећено је 20 вишеспратница и 11 приватних објеката. Једна кућа је уништена. Руска војска је погодила
обданиште, две школе, центар за техничко стваралаштво и спортски клуб. У граду је тешко оштећено неколико бензинских
пумпи и аутомобила. Погођено је и неколико далековода. Ујутру су руски окупатори напали Криви Рог. Услед гранатирања
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дошло је до великог пожара на складишту нафте.

Николајевска област. У ноћи 5. септембра ракетама је нападнут Николајев. Удари су били у индустријском предузећу на
периферији града. Истог дана, руске снаге су гранатирале један округ у региону. Услед поготка житног магацина, избио је
пожар.

Градови под окупацијом. Мелитопољ. У селима Мелитопољског округа руске снаге исељавају људе који не сарађују са
новом влашћу из својих домова. Пре свега, ово се односи на наставнике и запослене у сеоским општинским органима.

Крим. Двадесетогодишњи становник Керча осуђен је због избегавања службе у руској војсци.

Луганска област. Руски окупатори су наредили да се мобилише још 10.000 људи за рат са Украјином.
У Свативском и Старобилском округу руски освајачи су организовали принудну замену регистарских таблица аутомобила,
уједно и радно способних мушкараца.

Херсонска област. Руски окупатори распоређују људство и војну опрему у вртиће (насеље Верхни Рогачик), храмове
Московске патријаршије (насеље Червони Мајак) у Херсонској области, а користе и цркву Свете Тројице у Малију Комишвусу,
у Харковској области, као пољску болница. Окупационе власти су извршиле притисак на наставнике у региону који су
одбијали да раде по руском програму. Руски окупатори прете рођацима руководилаца образовних установа који су напустили
регион и организовали процес учења у онлајн формату са територије под контролом Украјине. Руски агресори су забранили
локалним становницима да прелазе реку Дњепар и мостовима и чамцима. У случају кршења забране, окупатори прете
отварањем ватре. У привремено окупираној Каховки руски освајачи киднаповали су три лекара.

Људска права. Обављена је још једна примопредаја тела погинулих бораца. Украјина је вратила тела још 25 својих
бранилаца.

Од 5. септембра у болницама у Николајеву налази се 501 украјински држављанин који су повређени током напада руских
окупатора на ову област.

Економска сигурност. У августу су међународне резерве Украјине повећане за 13,6% због пристизања значајног износа
међународне помоћи, а имајући у виду умерене износе отплате државних дугова у страној валути и мање интервенције
Народне банке на продају девиза. Оне сада износе 25.436,0 милиона америчких долара.

Ове недеље, Европска унија ће предложити додатних 5 милијарди евра макрофинансијске помоћи Украјини.

ЕУ ће Украјини омогућити приступ финансирању дигиталних пројеката у оквиру програма ЕУ „Дигитална Европа“ за 6
милијарди евра.

Санкције. У Украјини су заплењена корпоративна права и имовина предузећа вредна више од милијарду УАХ, чији је
власник бивши посланик Државне Думе Руске Федерације.

Религија. Више од 1.100 Хасида стигло је у Черкаску област на прославу јеврејске Нове године Рош Хашана, упркос
упозорењима регионалних власти о могућој опасности.

Угао за читање.

● Украјина држи кључ будућности: рат између демократије и нихилизма | Foreign Affairs
● Унутар украјинске борбе за опстанак - The Atlantic

Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 07. септембра

2022. у 10 часова: људство – око 50.610, тенкови – 2.097, оклопна возила – 4.520, артиљеријски системи – 1.194,
вишецевни бацачи ракета – 300, противваздушни системи – 156, летелице са фиксним крилима – 237,
хеликоптери – 208, операционо-тактичке беспилотне летелице – 880, крстареће ракете – 214, чамци и лаки
глисери – 15, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 3.320, специјална опрема – 109.

Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали!
● Прошло је више од 190 дана откако смо покренули пројекат Sharethetruths.org и замолили бисмо вас да

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

● Подржите пројекат Sharethetruths.org  и постаните један од волонтера који га преводе на ваш локални језик.
● Претплатите се на наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници.

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини! Слава Украјини!
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