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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 206-208
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha

Porušování lidských práv. K 17. září odborníci Státní policie v Charkově exhumovali 59 těl z masového hrobu v Izjumu. Většina
ostatků nese stopy násilné smrti. Ústav pro studium války uvedl, že odhalení masových hrobů civilistů a mučíren v nově osvobozeném
Izjumu potvrzují, že se jedná o typické vzorce ruských zvěrstev napříč Ruskem okupovanými oblastmi. OSN chce vyslat tým, který má
prozkoumat masový hrob v ukrajinském Izjumu, píše týdeník Barron´s. Ve sklepě na území deokupované vesnice Kozača Lopaň v
Charkovské oblasti objevili příslušníci policejních orgánů další mučírnu, kde ruští vojáci týrali civilisty. Ruští vetřelci zařizovali po celé
Charkovské oblasti mučírny, kde byli týráni ukrajinští občané i cizinci. Zejména jde o sedm občanů Srí Lanky, studentů lékařské fakulty
v Kupjansku, kteří byli zajati ruskými vojáky a následně drženi ve sklepě.

Ruští okupanti oznámili nové ostřelování kolonie v Olenivce, kde jsou drženi ukrajinští váleční zajatci. Ruští okupanti tvrdí, že jeden
ukrajinský válečný zajatec byl zabit a čtyři další byli zraněni během ostřelování. Ukrajinský veřejný ochránce práv Dmytro Lubinec
oznámil, že ukrajinská strana dosud neobdržela informace o jménech obětí a požaduje je jak přímo od ruské komisařky pro lidská práva
Taťány Moskalkovové, tak prostřednictvím OSN a Červeného kříže.

Ruská federace přestala být smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech, informoval Evropský soud pro lidská práva. Ukrajina
nicméně podala desátou žalobu proti Rusku u Evropského soudu pro lidská práva ohledně pravidel právního státu a kolektivní záruky
lidských práv a svobod v Evropě.

Vyšetřování válečných zločinů. Na Ukrajině byl založen "Fond iniciativy pro spravedlnost", který shromažďuje informace o ruských
válečných zločinech. Organizace se podílí na soukromém a novinářském vyšetřování a snaží se postavit před soud ty, kteří spáchali
zločiny na Ukrajině. Webové stránky organizace obsahují seznamy osob zapojených do válečných zločinů na Ukrajině.

Okupovaná města. Chersonská oblast. Ruští okupanti unesli učitelku na základní škole a jejího manžela z vesnice Korsunka. Jejich
místo pobytu je v současné době neznámé. Záporožská oblast Ruští vojáci najeli ve vysoké rychlosti do civilního auta, které se snažilo
evakuovat z Vasilivky. Další civilní auto najelo na ruskou minu a explodovalo.

Města pod útokem. Charkovská oblast. 16. září ruští útočníci ostřelovali Charkov. Částečně byl poškozen dům, bylo zničeno 5 garáží
a jedno auto shořelo. 4 lidé, včetně 2 dětí, utrpěli zranění. V noci na 17. září byl Charkov opět pod útokem. V důsledku útoku vypukl
požár v jednom z podniků. Během dne stříleli ruští okupanti na okresy regionu. V důsledku toho byly zničeny obytné a obchodní
budovy, čerpací stanice, garáže a výrobní zařízení, a bylo zabito jedno dítě. V pohraniční vesnici Strileča ruští útočníci vystřelili z tanku
na civilní auto, 2 ženy byly zabity. Mykolajivská oblast. V noci na 16. září byla ostřelována obec Berezneguvate. V důsledku toho byl
částečně zničen sklad farmy. Také vypukl požár v důsledku dopadu munice a jejich úlomků. Útok si nevyžádal žádné oběti. V noci 17.
září ruští útočníci ostřelovali město Očakiv. V důsledku toho v některých oblastech města není přístup k elektřině a vodě. Ve vesnici
Dmytrivka byl zabit jeden člověk, v důsledku ruských útoků byly také poškozeny budovy a místní elektrárna. Téhož dne ruská armáda
zaútočila na Mykolajiv. Byla poškozena občanská infrastruktura města. Zejména šlo o jednu z nemocnic a autoservis, kde vypukl požár.
Ostřelování také způsobilo požár automobilu. Dněpropetrovská oblast. V noci 16. září byly napadeny okresy Nikopol a Kryvyj Rih. V
Nikopolu byl zraněn jeden člověk. Dále bylo poškozeno 11 výškových a soukromých budov, lyceum, mateřská škola, centrum sociálních
služeb, několik podniků, plynovody a elektrické vedení. V poledne ruští okupanti ostřelovali Kryvyj Rih. V důsledku toho byla poškozena
kritická infrastruktura. Ve městě bylo zaznamenáno vážné poškození hydraulických konstrukcí. Večer byla vesnice Velika Kostromka
napadena ruskou armádou. Dva lidé byli zabiti a jeden zraněn. Během další noci, 17. září, stříleli ruští vetřelci na okolí Nikopolu. Došlo
k poškození soukromých domů, automobilů, lycea, dílny průmyslového podniku, plynovodů a elektrického vedení. V noci 18. září ruští
okupanti opět ostřelovali Nikopol. Byli zde zraněni 3 lidé. Byly poškozeny výškové a soukromé budovy, automobily, několik
hospodářských budov, plynovody a elektrické vedení a na místním trhu vypukl požár. Ostřelování zasáhlo také mateřskou školu, několik
obchodů, kadeřnictví a budovu místní správy. Během dne byli v Nikopolském okrese zabiti 2 lidé a 2 lidé byli zraněni v důsledku útoků
ruské armády. Sumská oblast. Od 16. do 18. září ruská armáda útočila na obce v regionu. V důsledku ruského ostřelování 16. září
bylo odříznuto od elektřiny více než 20 obcí. Během ostřelování obce Bilopilsk 18. září byl zabit jeden člověk, byla zničena farma, dům
a věž vodárny.

Černihivská oblast. Ve dnech 16. a 17. září ruská armáda ostřelovala obec Snovsk v pohraniční části regionu. Nebyly hlášeny žádné
ztráty.

Zahraniční politika. Maďarský premiér Viktor Orbán na uzavřeném setkání se svými příznivci ve vesnici Kötcse přednesl proruský
projev a předpověděl rozpad Evropské unie v blízké budoucnosti. Orbán zejména prohlásil, že se postaví proti dalšímu rozšíření sankcí
EU vůči Ruské federaci. Mezitím Evropská komise navrhla zmrazit platby Maďarsku ve výši přibližně 7,5 miliardy eur kvůli problémům
s dodržováním pravidel právního státu v zemi.

Podle CNN se dá soudit, že indický premiér Narendra Modi přímo odmítl moskevskou invazi na Ukrajinu, když řekl ruskému
prezidentovi Vladimiru Putinovi, že teď není čas na válku.

Česká republika v rámci předsednictví Evropské unie vyzvala k vytvoření mezinárodního tribunálu pro ruskou invazi na Ukrajinu po
objevení masových hrobů v osvobozeném Izjumu v Charkovské oblasti. „Nesmíme to přehlížet. Stojíme za potrestáním všech
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válečných zločinců," řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Ekonomická bezpečnost. Státní rozpočet Ukrajiny obdržel grant ve výši 1,5 miliardy dolarů. Jedná se o poslední dodávku grantových
fondů ze 4,5 miliardy dolarů, které Spojené státy americké poskytly prostřednictvím svěřeneckého fondu Světové banky v rámci
projektu „Podpora veřejných výdajů pro zajištění udržitelné veřejné správy na Ukrajině“.

Energetická bezpečnost. Ukrajinská národní energetická společnost „Ukrenergo“ oznámila rekordní množství elektřiny prodané do
zahraničí během prvních dvou zářijových týdnů. Ukrajina vydělala více než 4,1 miliardy hřiven díky přístupu k mezistátním rozvodným
sítím. Ukrajinská vláda stanovila kvótu pro vývoz uhlí ve výši 100 000 tun. Vláda navíc vyřadila antracit ze seznamu zboží, jehož vývoz
podléhá licencím.

Záporožská jaderná elektrárna opět přijímá elektřinu přímo z národní sítě poté, co inženýři opravili jedno ze čtyř poškozených hlavních
vnějších elektrických vedení, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Obnovené vedení 750 kilovoltů (kV) nyní
poskytuje elektřinu potřebnou pro chlazení reaktoru a další základní bezpečnostní funkce. Rusko odmítlo vyhovět rezoluci MAAE přijaté
dne 15. září a stáhnout jednotky z okupovaného území elektrárny. Během rozhovoru s agenturou Reuters prezident Ukrajiny Volodymyr
Zelenskyj zdůraznil, že na území okupované jaderné elektrárny zůstává 500 ruských vojáků.

17. září ruští okupanti ostřelovali tepelnou elektrárnu ve Slovjansku. V důsledku útoku došlo k poškození zařízení elektrárny.

Potravinové zabezpečení. Třetí plavidlo pronajaté Světovým potravinovým programem OSN opustilo přístav Čornomorsk. Na palubě
je více než 30 000 tun pšenice. Loď míří do Etiopie, která je podle OSN na pokraji potravinové krize.

Média. Od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu bylo zabito 39 novinářů.

Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Oheň a strach na jižní Ukrajině | The New York Times – přečtěte si příběh hasičů z Mykolajiva: "To, jaké si Rusko vybírá

cíle, je předmětem debaty a rozčarování v Mykolajivu. Zdá se, že jen zřídka zasáhnou ozbrojené síly Kremlu vojenské cíle, ale
zničily mnoho škol, univerzit, nemocnic a domovů. "

● Přeživší ruské okupace: „Řeknete něco špatně – dostanete pytel na hlavu“ | Kyjev Independent

Statistiky.
● Ruská válka od 24. února způsobila smrt nejméně 390 a zranění 757 dětí. Největší počet obětí byl hlášen v Doněcké oblasti,

kde bylo zabito nebo zraněno 395 dětí. Generální prokuratura 18. září informovala, že se očekává, že tato čísla budou vyšší,
neboť nezahrnují oběti na Ruskem okupovaných územích a v oblastech, kde probíhají nepřátelské akce.

● Ukrajina vyvezla 3,7 milionu tun obilí v rámci dohody podporované OSN. Celkem 165 plavidel přepravujících ukrajinské obilí
odplulo do Asie, Evropy a Afriky od té doby, co Ukrajina a Rusko podepsaly 22. července dohodu o obilí podporovanou OSN.
18. září má opustit ukrajinské přístavy 10 plavidel přepravujících 169,3 tuny obilí.

● Ministerstvo pro znovuzačlenění dočasně okupovaných území uvedlo, že více než 30 000 lidí ze Záporožské oblasti bylo
evakuováno, stejně jako více než 24 000 lidí z Chersonské oblasti, 17 000 (včetně 3 000 dětí) z Doněcké oblasti a více než 5
000 z Charkovské oblasti.

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 19. září 2022:
personál – kolem 54650, tanky – 2212, obrněná vozidla - 4720, dělostřelecké systémy – 1313, raketomety MLRS – 312,
protiletadlové válečné systémy – 168, letouny – 251, vrtulníky – 217, bezpilotní letadla – 920, řízené střely – 238, čluny – 15,
neobrněná technika a palivové nádrže – 3581, speciální vybavení – 125.

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Podpořte „Fond iniciativy pro spravedlnost“ , který shromažďuje informace o ruských válečných zločinech, aby se

zajistilo, že identifikovaní pachatelé budou čelit spravedlnosti.
● Podpořte projekt SharetheThruths a staňte se jedním z dobrovolníků, kteří jej přeloží do vašeho místního jazyka.
● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových stránkách.

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

2

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/MinFin_Ukraine/status/1571087476785283076?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AMinFin_Ukraine%7Ctwcon%5Es1
https://suspilne.media/282791-ukrenergo-povidomlae-pro-rekordnu-kilkist-eksportovanoi-elektroenergii/
https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/455189616649869
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3573087-kabmin-dozvoliv-eksportuvati-100-tisac-tonn-vugilla.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-103-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.interfax.ru/russia/862387
https://www.facebook.com/100007211555008/videos/817570465914996/
http://t.me/pavlokyrylenko_donoda%20/4918
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0rynFsYFVdBYJ57xy88qQvZyvjCWiNiuq1jeW8CBCvg5dfueNu389L1kGVLchrfx6l
http://t.me/otkachenkokyiv%20/2121
https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/16/world/europe/mykolaiv-ukraine-firefighters-russia.html
https://kyivindependent.com/national/the-town-where-ukraines-kharkiv-offensive-was-started
https://t.me/pgo_gov_ua/5929
https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/pfbid0334bmKbxTcZJRFveEkLrNEUcHLceG1NSwaTysqmn27BsDZNAWitRcaaPHA15XcXe9l
https://t.me/minre_ua/1601
https://jif.fund/en
https://sharethetruths.org/2022/08/15/%e2%9a%a1%ef%b8%8fsharethetruths-is-looking-for-volunteer-translators/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

