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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 216-217
Припремиле Софија Олиник, Маријана Завијска, Ана Довха

Псеудо-референдуми. 27. септембра је завршено гласање на такозваним референдумима у четири окупирана региона
Украјине. Владимир Путин би могао да објави анексију окупираних региона у року од неколико дана, саопштило је
британско министарство одбране. У међувремену, Казахстан, један од блиских бивших совјетских партнера Русије, неће
признати могућу анексију источних региона Украјине од стране Русије путем референдума одржаних тамо, пренео је
Ројтерс.

Због псеудореферендума на окупираним територијама, руски окупатори забранили су становницима Енерходара да
напусте територију града. Посебна контрола се примењује на оперативне сменске раднике Запорошке нуклеарне
електране. Такође, на улицама се налазе патроле војних снага Руске Федерације. Обрасци за гласање за такозвани
'референдум' се деле свим посматрачима на улицама. Наоружани руски окупатори терају људе да гласају за Русију
употребом оружја. Свима који су се усудили да 'гласају' против уласка у Руску Федерацију прети 'мобилизација'. Поред
тога, руски окупатори су инсценирали лажно гласање на псеудореферендуму у Енергодару са људима који су се
претварали да су радници ЗНПП.

Делимична мобилизација. Због делимичне мобилизације коју је најавио председник Русије Владимир Путин, повећан је
број позива руских држављана на украјинску дежурну телефонску линију за предају руских бораца .

У Русији постоји значајна диспропорција у погледу регрутације мушкараца за рат против Украјине у позадини најављене
делимичне мобилизације . Конкретно, највећи број позива добијају представници интелигенције и аутохтоних народа који
живе на територији Русије. У складу са тим, председник Украјине Владимир Зеленски је изјавио да Руска Федерација
мобилизацијом уништава представнике аутохтоних народа привремено окупиране Украјинске Аутономне Републике
Крим, Кавказа, Сибира и других територија Русије. „Ово је још један елемент руске геноцидне политике, још један
разлог за тренутну и оштру реакцију целог света“ , рекао је он.

На окупираном Криму упућено је више од 200 нелегалних позива људима који не одговарају критеријумима за
мобилизацију. Генерално, окупациона администрација је већ мобилисала 60.000 људи на Криму. Штавише, позиви се
масовно деле у местима где живе кримски Татари.

Градови на удару. Харковски регион. 26. септембра нападнуто је 5 округа у региону . У Первомајску су руски окупатори
извели ракетни напад на цивилни инфраструктурни објекат. Поред тога, оштећена је критична инфраструктура и потпуно
су уништене 2 приватне куће. Убијена је 15-годишња девојчица. Такође, испод рушевина је пронађено 7 мртвих. У
Купијанску су од последица гранатирања изгореле црквена школа, помоћна зграда и продавница , а повређено је 5
особа. Ујутро 27. септембра гранатирано је насеље Дворична. Као резултат тога, једна особа је погинула.

Николајевски регион. У ноћи 26. септембра руска војска је напала село Христофивку. Услед тога је оштећено 10
приватних кућа и школа. Ујутро су руски освајачи гранатирали Николајев. Нападнута је индустријска зона на периферији
града. Истог дана гранатиран је град Очаков. Нема пријављених жртава. Следеће ноћи, 27. септембра, руски освајачи су
гранатирали Николајев. Услед гранатирања је оштећен већи број цивилних објеката у центру града, укључујући стамбене
зграде, продавнице, водоводну мрежу, а складиште је уништено. Такође, ноћу су извршени и артиљеријски удари на
водену зону Очакива. Нападнуто је и село Весниане. Као резултат тога, оштећене су приватне куће, цивилна
инфраструктура, гараже и аутомобили. У међувремену, насеља која се налазе на линији разграничења остају под
сталном ватром.

Дњепропетровски регион. У ноћи 26. септембра, Никопољски округ је био нападнут . Конкретно у Никопољу, оштећено
је скоро 40 приватних кућа, више од 20 пољопривредних објеката, аутомобила, 30 панела соларне станице,
трафо-станице и далеководи. Ноћу су руски окупатори пуцали на Криви Рог. Инфраструктура аеродрома у граду је
уништена. Даље коришћење аеродрома и опреме је немогуће. Током ноћи 27. септембра руски освајачи су поново
гранатирали Никопољски округ. У Никопољу је оштећено 30 приватних кућа, привредних објеката, аутомобила. У
Марханцу је оштећено 10 приватних кућа, дечија и омладинска спортска школа, јавни трг, гасовод и далеководи. Услед
гранатирања једна кућа је запаљена.

Запорошки регион. Руски освајачи су 26. и 27. септембра извели ракетне нападе на центар града Запорожја и насеље
Запорошког округа. Као резултат тога, инфраструктурни објекти су уништени. Нема пријављених жртава.

Одеса регион. У ноћи 26. септембра, руски освајачи су напали регион беспилотним летелицама камиказа. Два дрона
погодила су војни инфраструктурни објекат. Услед пожара великих размера и детонације муниције организована је
евакуација цивилног становништва.
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Спољна политика. Министарство спољних послова Републике Бугарске позива на уздржавање од путовања у Руску
Федерацију и препоручује да бугарски држављани у Руској Федерацији размотре могућност да што пре напусте земљу,
користећи тренутно расположива превозна средства у ту сврху у вези са компликованом ситуацијом. Министарство
спољних послова Републике Естоније објавило је слично упозорење, као и Министарство спољних послова Пољске. Због
руских војних активности саветују држављанима Естоније и Пољске да не путују у Русију осим ако је то апсолутно
неопходно и да у потпуности избегавају путовања у области које се граниче са Украјином.

Пољска је забранила руским држављанима улазак у земљу преко ваздушних и морских контролних пунктова.

Тужилаштво за ратне злочине. Мисија француских стручњака стигла је у Украјину да помогне украјинским колегама у
документовању злочина у области Изјума. Тим специјалног представника генералног секретара УН за сексуално насиље
у сукобима, Прамиле Патен, истраживаће сексуалне злочине које је починила руска војска на територији Украјине током
рата. У ту сврху већ је створена канцеларија, а ускоро ће бити отворена и канцеларија специјалног представника
генералног секретара УН у Кијеву.

Људска права. Русија није одобрила УН приступ местима заточења украјинских ратних заробљеника.

Од 25. септембра, Канцеларија високог комесара Уједињених нација за људска права забележила је 14.844 случаја
смрти или рањавања цивила у Украјини од почетка инвазије у пуном обиму: 5.996 убијених и 8.848 рањених.

Олга Стефанишина, потпредседница Владе за европске и евроатлантске интеграције, известила је да је око 1,5 милиона
грађана Украјине, од којих су већина жене и деца, насилно депортовано у Руску Федерацију без могућности да се врате
кући, а њихови рођаци не могу да контактирају са њима.

Сигурност хране. Руска војска је оштетила , уништила или преузела контролу над скоро 16% украјинских складишта
житарица од почетка последње инвазије у фебруару, известила је Share America.

Енергетска сигурност. Руска енергетска компанија Гаспром је упозорила да би тужба украјинског Нафтогаса могла
довести до забране трансакција од стране Руске Федерације. То би могло значити заустављање транзита гаса кроз
Украјину. Гаспром категорички одбија све захтеве Нафтогаса.

Одржана je церемонија отварања гасовода Baltic Pipe капацитета 10 милијарди кубних метара годишње од Норвешке до
Пољске . Пољски премијер Матеуш Моравјецки изјавио је да би гасовод окончао еру руске доминације.

Представници Данске и Шведске пријавили су откриће цурења на гасоводима Северни ток 1 и Северни ток 2 у
Балтичком мору. Данска премијерка Мете Фредериксен и њена шведска колегиница Магдалена Андерсон рекле су у
уторак да су цурења у гасоводима Северни ток била „намерна” и да нису случајна, пренео је ДВ.

У Нуклеарној електрани Хмељницки је успешно извршена инспекција Међународне агенције за атомску енергију у оквиру
Споразума између Украјине и ИАЕА у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја. У међувремену, пољска
министарка климе и животне средине Ана Москва рекла је да ће у име своје земље позвати да Русија буде искључена из
Међународне агенције за атомску енергију ако њене трупе не напусте Запорошку НЕ.

Санкције. На састанку Међународне агенције за атомску енергију у Бечу, мађарски министар спољних послова Петер
Сијарто рекао је да се Мађарска одлучно противи санкцијама Европске уније руској нуклеарној индустрији.

Украјина је 27. септембра потпуно забранила извоз робе у Руску Федерацију.

Нови Зеланд је увео финансијске и путне санкције као део координисане акције са другим земљама против још 19
„чланова Путиновог најужег круга“.

Мобилност. Украјина је раскинула споразум о ваздушном саобраћају са Сиријом који је потписан 1993. Turkish Airlines је
отказао летове за Белорусију и део Русије до краја 2022. Компанија обуставља летове за Минск, Сочи, Ростов и
Јекатеринбург до 31. децембра. , Turkish Airlines наставља да лети за и из Москве.

Спорт. Украјинска гимнастичка федерација одбила је учешће на Конгресу Међународне гимнастичке федерације 2022.
године због могућег присуства представника Русије и Белорусије. Из истог разлога Норвешка неће бити представљена
на Конгресу.

Медији. Током потпуне инвазије убијено је 17 новинара и блогера , наводи се у извештају Посматрачке мисије УН за
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људска права у Украјини.

Недавне анкете. Кијевски међународни институт за социологију спровео је истраживање о перцепцији доприноса
подршке догађајима недавним успесима украјинске војске. Према анкети, 80 одсто Украјинаца сматра да је успех
украјинске војске заједнички резултат деловања Украјине и Запада.

Угао за читање.
Како су Украјина и Валериј Залужни окренули ток рата | – Часопис TIME посветио је насловну страну новог броја
Валерију Залужном, главнокомандујућем Оружаних снага Украјине. Једини интервју од почетка потпуне руске
инвазије Залужни је дао за TIME. „Ипак, када се пише историја рата у Украјини, Залужни ће вероватно заузети
истакнуту улогу. Био је део украјинске војске који је годинама трансформисао војску земље од незграпног
совјетског модела у модерну борбену снагу. Прекаљен годинама борбе против Русије на источном фронту,
био је међу новом генерацијом украјинских лидера који су научили да буду флексибилни и делегирају одлуке
командантима на терену.'

Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 28. септембра

2022. у 10 часова: људство – око 58150, тенкови ‒ 2312, АПВ ‒ 4889, артиљеријски системи – 1381, МЛРС – 331,
-системи за борбу против авиона – 175, авиони са фиксним крилима – 262, хеликоптери – 224,
оперативно-тактички дронови – 989, крстареће ракете – 242, чамци и лаки глисери – 15, мекана возила и
цистерне за гориво – 3742, специјална опрема – 131.

Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали!
● Подржите „Фонд за иницијативу за правду“ који прикупља информације о руским ратним злочинима како

би осигурао да се идентификовани починиоци суоче са правдом.
● Подржите пројекат ShareTheTruths тако што ћете постати један од волонтера који га преводе на ваш

локални језик.
● Пратите наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници .

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини!
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https://sharethetruths.org/
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1139&page=1
https://nv.ua/ukraine/politics/zaluzhnyy-v-time-chto-rasskazal-glavnokomanduyushchiy-vsu-vpervye-novosti-ukrainy-50272597.html
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/

