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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 199-201
Припремиле Софија Олијник, Маријана Завијска, Ана Довха
Ослобођење. За недељу дана Оружане снаге Украјине ослободиле су више од 3000 квадратних километара. Ово је више него
што је Русија заузела од почетка априла. Око 40 насеља је већ ослобођено у Харковској области, укључујући Изјум, Балаклију,
Купјанск. Руско министарство одбране већ је у суботу признало да су се његове снаге повукле из кључних градова на
североистоку Украјине након напредовања украјинских трупа.
Градови на удару. Дњепропетровска област. У ноћи 9. септембра руска војска је напала Никопољски округ у Запорошкој
области. Оштећене су приватне куће и пољопривредни објекти. Следећег дана, 10. септембра, руски окупатори су извршили 2
ракетна напада на Дњепарски округ. Као резултат тога, пројектил је погодио објекте индустријске инфраструктуре. Ту су запаљени
производни објекти, магацини и опрема. Такође, руске снаге су покренуле неколико ракетних напада на Синељниковски округ где
је оштећена локална фарма. У ноћи 11. септембра руски окупатори су гађали Дњепарски и Никопољски округ. У нападу на
стамбени простор једно лице је повређено, а оштећене су продавнице, управне зграде, пијаца, магацини и приватне куће. У
Никопољу су повређене 3 особе, а тешко је оштећено 35 вишеспратница и приватних зграда, неколико образовних установа,
амбуланта, објекат индустријске инфраструктуре, аутомобили, бензинске пумпе и далеководи. Николајевска област. 9. и 10.
септембра, руски освајачи су гранатирали 3 округа у региону. Као резултат тога, оштећене су приватне куће, пољопривредни
објекти, путеви, 5 особа је повређено, а једна је погинула. У ноћи 11. септембра, Николајев је био под тешким гранатирањем.
Услед удара у двориште петоспратнице, један улаз је практично уништен у пожару и експлозији, приватна кућа је тешко оштећена,
а 9 особа је повређено. Харковска област. Руски нападачи су 9. септембра гранатирали Харков. Услед тога је дошло до пожара
и уништења троспратне управне зграде и једна особа је повређена. Ноћу је руска војска извела интензивне нападе на Харковски
округ. Једна ракета је пала у земљу у близини приватних кућа, оштећени су прозори, а једна особа је повређена. Руска војска је
гранатирала и Чухујевски округ. Једна особа је погинула, а оштећене су приватне куће, образовни и спортски центар и привредни
објекти. Током дана, руски освајачи су наставили гранатирање централног дела Харкова. Повређено је 14 особа, од тога троје
деце. Погођени су стамбени објекти, објекти образовне инфраструктуре, а било је и пожара. Следеће ноћи, 10. Септембра, руска
војска је гађала Харковски округ где је једна особа убијена, а приватна кућа уништена. Током дана, руски освајачи су гранатирали
Харков. Услед напада једна особа је погинула, а две су повређене. 11. септембра, Харков и регион су били под тешким нападом.
Руски освајачи су оштетили електрану, па је неколико региона било без струје и воде.
Градови под окупацијом. Херсонска област. Директора школе у Каховки је 10. септембра по други пут киднаповала из његовог
дома наоружана војска Руске Федерације. Руски окупатори су ухапсили Украјинца Костјантина Терешченка због сумње да је
учествовао у батаљону названом по Номану Челебиџикану, а који је Руска Федерација је раније означила као терористичку
организацију. Луганска област. Руси и сарадници беже из Луганске области, чак и из оних градова који су окупирани још 2014.
године, и крећу ка Русији. Харковска област. Проруска „власт“ у области Харкова запленила је литературу на украјинском језику
из локалних школа. Мариупољ. У предузећу у граду, четири особе из Мариупоља супогинуле у експлозији мине . Инцидент се
догодио приликом рашчишћавања уништене фабрике. Руски освајачи врше притисак на становнике привремено окупираних
територија Украјине, укључујући и такозвану „ЛНР/ДНР“, да због „ескалације ситуације“ оду у Руску Федерацију.
Спољна политика. Летонски председник Егилс Левитс и пољски премијер Матеуш Моравјецки посетили су 9. септембра Кијев и
састали се са председником Владимиром Зеленским. Разговарано је о сарадњи у области енергетике и инфраструктуре. Током
посете, пољски премијер је најавио планове за отварање додатних прелаза за камионе, посебно за оне који превозе хуманитарну
помоћ на пољско-украјинској граници. Дана 10. септембра, немачка министарка спољних послова Аналена Бербок боравила је у
ненајављеној посети Кијеву. Аналена Бербок обећала је Украјини даљу војну помоћ. Руски председник Владимир Путин и
француски председник Емануел Макрон одржали су 11. септембра телефонске разговоре. Шефови држава разговарали су о
ситуацији у Украјини, фокусирајући се на питање безбедности Запорошке нуклеарне електране.
17. годишњи састанак Европске стратегије на Јалти – „Украјина: бранимо слободу свих нас “ – одржан је од 9. до 10. септембра
2022. у Кијеву. На конференцији је учествовало преко 400 водећих политичара, дипломата, пословних људи, грађанских
активиста и стручњака из више од 20 земаља. Председник Владимир Зеленски је одржао говор рекавши да Украјина може и да
ће победити у овом рату. Он је упозорио да Европу и свет чека тешка зима, јер је Русија фокусирана на ремећење глобалног
снабдевања енергијом и храном. Председник је позвао земље света да остану чврсте у својој посвећености победи Украјине,
суочене са растућим руским претњама. Амерички саветник за националну безбедност Џејк Саливен рекао је да Украјина сама
одлучује како и када ће ослободити територије које је Москва заузела 2014-2015, док САД и њени савезници помажу Кијеву у
постизању тих циљева.
Сједињене Америчке Државе су дале предлог за реформу Савета безбедности УН због поступака Русије, посебно у вези са
коришћењем права вета од стране њених чланица.
Европска комисија представила је смернице за строжију обраду виза за руске држављане. Документ обухвата прописе о
подношењу захтева за визу и постојеће визе. Такође, смерница подразумева дужи и темељнији процес за подношење захтева.
Влада Црне Горе предложила је укидање безвизног режима за Русе. Истичу да, пошто је земља на путу ка Европској унији, у
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свему треба да буде на страни ЕУ.
Еколошки злочини. 11.000 хектара јединствене шуме у Николајевској области у резервату Кинбурнска Коса изгорело је због
гранатирања руских трупа.
Енергетска сигурност. Шести блок Запорошке нуклеарне електране, који су заузели руски окупатори, 11. септембра је искључен
са електричне мреже. Као резултат тога, станица је потпуно прекинула рад. Истог дана, ИАЕА је обавестила да је обновљен
резервни далековод за украјинску нуклеарну електрану Запорожје, чиме се електрана снабдева спољном електричном енергијом
која јој је потребна за хлађење реактора и друге безбедносне функције.
Украјина је пристала да деблокира извоз угља у Пољску, а такође ће повећати количину струје која се испоручује тој земљи. Г7,
ЕУ и САД увеле су забрану поморског транспорта сирове нафте и поморског транспорта нафтних деривата.
Економска сигурност. БДП Украјине смањен је за 37,2% у другом кварталу године. Европска унија ће Украјини обезбедити
траншу од 3 милијарде евра у октобру 2022. Ово је последњи део обећане помоћи од 8 милијарди евра. ЕУ је такође одобрила
издвајање 5 милијарди евра макрофинансијске помоћи Украјини.
Људска права. Посматрачка мисија УН известила је да је до 9. септембра потврђено 14.059 цивилних жртава као резултат пуне
инвазије на Украјину. Од тога је убијено 5.767 цивила. Мисија је приметила да ће стварни бројеви вероватно бити много већи.
Шеф мисије УН за људска права у Украјини изјавио је 9. септембра да Русија не дозвољава приступ украјинским ратним
заробљеницима, додајући да УН имају доказе да су неки били подвргнути мучењу и малтретирању што би могло представљати
ратне злочине, преноси Ројтерс.
Медији. Служба безбедности Украјине привела је руске агенте који су радили на покретању прокремљског медијског центра
'Таврија' на југу Украјине. Његов главни задатак је био ширење руске пропаганде на територији региона путем Телеграм канала,
онлајн телевизијских апликација и радио емисија.
Култура. Оштећене културне установе биће заштићене пред зиму како би се спречило даљег уништавање. Код већине ових
објеката неопходна је поправка прозора и кровова. Према прелиминарним проценама, потребно је затворити 80 хиљада м2
прозора. И даље их је немогуће све заменити, па ће се користити ОСБ плоче.
Дигитална безбедност. У Кијеву је блокирана фарма ботова коју су користили представници руских ПР компанија против
Украјине . Капацитет фарме био је више од 3.000 налога, који су коришћени у интересу 'црног ПР-а' и вођења информационог
рата против Украјине.
Награде. Фотограф и бранилац Мариупоља Дмитро Козацки (Орест), који је тренутно заробљен у Доњецкој Народној Републици,
освојио је прву награду у категорији „штампа/рат“ престижног париског фото конкурса.
Недавне анкете. Недавне анкете у Немачкој показују да јавна подршка Украјини остаје релативно непромењена у поређењу са
претходним месецима. 70% Немаца жели да се настави подршка Украјини упркос високим ценама енергената. Подршка Украјини
највећа је међу присталицама Зелених (97%), а најмања код крајње деснице (30%). Око 21% више не подржава Украјину и позива
на снижавање цена енергената. У међувремену, 40 одсто позива на снажнију западну војну подршку Украјини, 30 одсто је за
непромењено војно ангажовање, а 24 одсто жели смањење војне помоћи.
Угао за читање.
● Време је да се припремимо за украјинску победу, Ен Еплбаум | Атлантик – '...Иако борбе још увек могу да поприме
разне облике, догађаји протеклих дана требало би да натерају украјинске савезнике да се зауставе и размисле. Створена
је нова реалност: Украјинци би могли да победе у овом рату. Да ли смо ми на Западу заиста спремни за украјинску
победу? Да ли знамо које би друге промене то могло донети? '
● Украјинска победа би ослободила источну Европу: потпуна победа Кијева сада изгледа могућа | Форин полиси –
„Још нисмо стигли до тога, али некада замишљена перспектива украјинске победе изгледа све реалистичнија. Такав
исход би могао бити нешто налик на поновљену 1989. годиниу.'
Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 12. септембра 2022. у
10 часова: људство – око 52.950, тенкови ‒ 2.168, оклопна возила ‒ 4.640, артиљеријски системи – 1269, вишецевни
бацачи ракета – 311, противваздушни системи – 162, авиони са фиксним крилима – 243, хеликоптери – 213,
операционо-тактичке беспилотне летелице – 903, крстареће ракете – 216, чамци и лаки глисери – 15, неблиндирана
возила и цистерне за гориво – 3.462, специјална опрема – 117.
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали!
● Подржите пројекат Share theTruth и постаните један од волонтера који га преводе на ваш локални језик.
● Претплатите се на наша дневна ажурирања на Твитеру и нашој веб страници.
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Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини! Слава Украјини!
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