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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 220-222
Припремиле Софија Олијник, Маријана Завијска, Ана Довха

Анексија. Руски председник Владимир Путин потписао је 30. септембра указ о „приступању Руској Федерацији“ окупираних
делова Доњецке, Луганске, Запорошке и Херсонске области. Путинов говор је имао за циљ да подвуче претњу са Запада који
жели да колонизује Русију, да 'истреби етничке групе' и започне 'лов на људе', а садашње кризе су резултат разарајуће
политике 'Англосаксонаца'. Руски председник је позвао „кијевски режим да одмах прекине непријатељства, оконча рат који су
покренули још 2014. и врати се за преговарачки сто “.

Министарство иностраних послова Украјине издало је саопштење као одговор на најаву Русије о незаконитој анексији
украјинске територије. Министарство је понудило опције партнерским државама да одговоре на незаконите радње Руске
Федерације у циљу заштите међународног реда и закона, укључујући и убрзавање пружања неопходне војне, економске и
финансијске помоћи Украјини уз увођење додатних оштрих санкција Русији; да изолује Руску Федерацију и њену владу од
остатка света; да призна Русију као терористичку државу итд. Министарство такође позива све државе да подрже иницијативу о
стварању Специјалног суда за злочин агресије на Украјину у циљу привођења војног и политичког врха Русије пред лице
правде. ЕУ оштро одбацује и осуђује руску нелегалну анексију украјинских области Доњецка, Луганска, Запорожја и Херсона,
саопштили су чланови Савета ЕУ.

Приступање НАТО-у. Председник Зеленски је у петак саопштио да Украјина подноси захтев за улазак у НАТО по убрзаној
процедури, по резултатима састанка Савета за националну безбедност и одбрану. ' Де факто, ми смо већ завршили наш пут у
НАТО. Де факто, ми смо већ доказали интероперабилност са стандардима Алијансе, они су стварни за Украјину – стварни на
бојном пољу иу свим аспектима наше интеракције .' Шеф НАТО-а је подвукао да Алијанса није страна у рату, али да ће
подржати Украјину како би могла да одбрани право на самоодбрану садржано у Повељи УН. Међутим, одлуку о чланству,
наравно, мора да донесе свих 30 савезника и ми те одлуке доносимо консензусом, како је речено на брифингу за новинаре. У
међувремену, током викенда је већ девет држава НАТО-а изразило подршку чланству Украјине у Алијанси. Председници
држава чланица НАТО-а из централне и источне Европе су у заједничкој изјави поновили подршку Украјини, као и подвукли да
неће признати покушаје Русије да припоји било коју украјинску територију. Улазак Украјине у алијансу подржао је и канадски
министар спољних послова. Од 3. септембра чланство Украјине у НАТО-у званично је подржало 10 земаља.

Спољна политика. 30. септембра Русија је ставила вето на резолуцију УН која би осудила њене лажне референдуме у четири
украјинска региона као незаконите, прогласила их неважећим и позвала све земље да не признају било какву анексију
територија на које Москва претендује.

Русија није поново изабрана у управни савет Агенције Уједињених нација за ваздухопловство, у знак прекора Москви за акције
у вези са авијацијом предузете након њене инвазије на Украјину. Русија није успела да освоји довољно гласова, пренео је
Ројтерс.

Санкције. Као одговор на незакониту анексију украјинских територија, Аустралија је увела нове санкције Русији. Исте акције
предузела је и Канада која је увела санкције за 43 руска олигарха, финансијску елиту и чланове њихових породица и 35
сарадника са привремено окупираних територија. САД су такође увеле санкције појединцима и ентитетима – унутар и ван
Русије – који пружају политичку или економску подршку незаконитим покушајима да се промени статус украјинске територије.
Такође, Велика Британија је на своју листу санкција додала шефа Централне банке Русије Елвира Набиулина.

Савет за националну безбедност и одбрану Украјине одлучио је да уведе санкције значајним појединцима и правним лицима
Руске Федерације који нису имали храбрости да се изјасне у одбрану човечности и међународног права, или су на неки начин
умешани у агресивне кораке против Украјине и заједнице демократских народа, рекао је председник Владимир Зеленски.
Санкције ће утицати на око 1300 појединаца и одговараће онима које су наметнули западни партнери.

Ослобођење. Украјинске снаге настављају са ослобађањем својих територија. Највеће достигнуће последњих дана било је
ослобађање Лимана, у Доњецкој области. Овај град је кључна логистичка веза на путу даљег повратка контроле над
украјинским територијама. Гувернер Луганска Сергеј Гајдај рекао је да би контрола над Лиманом могла да се покаже као
„кључни фактор“ у помоћи Украјини да поврати изгубљену територију у региону Луганска. Шеф НАТО-а је подвукао да
напредовање Украјине у Лиману показује да руске снаге могу да се „потисну храброшћу, вештином, али наравно и помоћу
напредног наоружања“ . Поред ослобођења Лимана, под контролу Украјине враћена су два села Јампил, Доњецка област, као и
два близу Торксеа. У области Херсон, украјинске снаге су током викенда ослободиле мала насеља Арханхелске и
Мирољубивка.

Градови на удару. Харковска област. Руски окупатори непрестано гранатирају насеља уз границу са Руском Федерацијом и
линију контакта. Током 30. септембра руски освајачи гранатирали су насеља Стрилеча, Ридкодуб, Кучкивка, Окримивка,
Вилхуватка, Дворична, и друга. Услед гранатирања пожари су избили на агроиндустријском објекту и стамбеној згради. Током
дана повређене су 2 особе. 1. октобра, у округу Купијанск, колону цивилних аутомобила су напале руске снаге. У нападу су
погинуле 24 особе. У ослобођеном Купијанском округу у области Харков, регионалне власти су обавестиле о идентификацији
гранатиране колоне аутомобила са цивилима. До пуцњаве је дошло крајем септембра између привремено окупираног града
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Сватове у области Луганска и ослобођеног Купијанска у области Харков. Међу најмање 20 убијених је десеторо деце. Напад је
извела диверзантско-извиђачка група Руса: из малокалибарског оружја су гађали шест аутомобила и један камион Газела.

Миколајевска област. У ноћи 30. септембра, Николајев је био изложен тешкој ракетној паљби. Два пројектила погодила су
десетоспратницу, услед чега је повређено осам особа. Оштећен је и медицински објекат у граду. Током дана руски окупатори су
гранатирали Башански и Николајевски округ. У последицама гранатирања оштећене су приватне куће и пољопривредни
објекти. Нема пријављених жртава. У ноћи 1. октобра, Николајев је гранатиран од стране руских агресора. Услед тога су
оштећене приватне куће, вишеспратнице и објекти на територији предузећа за моторна возила, а повређено је 5 особа. Истог
дана, у Башанском округу, 5 приватних кућа је оштећено руским гранатирањем. У ноћи 2. октобра руски освајачи су извели
ракетни напад на Николајев. У граду је повређено седам особа, оштећене су две четвороспратнице. Истовремено, насеље
Шевченко је било нападнуто, при чему су погинуле 2 особе.

Дњепропетровска област. У ноћи 30. септембра, руски освајачи гранатирали су град Дњепар и регион. У Дњепру су три особе
погинуле, а пет је повређено. Пројектили су уништили транспортно предузеће. Током пожара изазваног гранатирањем изгорела
су 52 аутобуса, а оштећено је још 98 аутобуса. У граду је тешко оштећено неколико високих зграда, фискултурна сала,
продавница и административне зграде. Такође, оштећени су индустријски објекти, десетак приватних кућа, водовод и
далековод у насељу Червоногригоривск. У Никопољу су оштећене приватне куће. Следеће ноћи 1. октобра руска војска је
напала Никопољски и Сињељниковски округ. У нападу су оштећене приватне куће, привредни објекти, кафић и хотел. Ујутру 2.
октобра, гранатиран је Никопољски округ. У Никопољу су оштећене приватне куће, привредни објекти и далеководи.

Запорошка област. Руска војска је 30. септембра извела ракетни напад на цивилни хуманитарни конвој на изласку из
Запорожја. У нападу је погинула 31 особа, а 28 је повређено.

Крим. Више од 1000 држављана Украјине који су живели на привремено окупираном Криму побегло је у Казахстан након најаве
делимичне мобилизације у Русији.

Депортација. У Русију је илегално одведено 76 сирочади са привремено окупираних територија. Још 104 деце која се налазе
под надзором у социјалним установама такозване 'Луганске Народне Републике' припремају се за илегално пребацивање у
руске породице.

Енергетска сигурност. Руски окупатори су "привели" Ихора Мурашова, генералног директора Запорошке нуклеарне електране
и одвезли га на непознату локацију. Генерални директор сноси главну и искључиву одговорност за нуклеарну и радијациону
безбедност Запорошке НЕ. Његов притвор представља опасност за рад највеће европске нуклеарне електране. У
међувремену, Украјина каже да руске власти приморавају украјинске запослене у Запорожској НЕ да потпишу уговоре о раду са
Росатомом.

50 земаља учесница Генералне конференције Међународне агенције за нуклеарну енергију објавило је заједничко саопштење
позивајући Русију да прекине нуклеарне уцене. Земље су осудиле руско деловање у вези са нуклеарним објектима у Украјини и
позвале Руску Федерацију да одмах прекине свако мешање у украјинским нуклеарним постројењима.

Овог петка, на предстојећем састанку Европског савета, лидери земаља ЕУ ће разговарати о томе како да појачају подршку
Украјини и заједничким наредним корацима да контролишу растуће цене енергената и осигурају приступачну енергију
грађанима. Истовремено, то ће послужити као платформа за разговор о томе како наставити пружање снажне економске,
војне, политичке и финансијске подршке Украјини, подвукао је председник Европског савета.

Култура. Током потпуне инвазије на Украјину, уништено је 358 библиотека. Највише их се налази у Доњецкој (31%),
Николајевској (13%) и Харковској (11%) области.

Угао за читање.
● Зеленски се залаже за брзо чланство у НАТО-у. Да ли Украјина има реалне шансе да се придружи клубу? |

Atlantic Council
● Русија држи заробљене украјинске лекаре, могући ратни злочин | Вашингтон Пост

Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 3. октобра 2022. у 10

часова: људство – око 60.430, тенкови ‒ 2.380, оклопна возила ‒ 4991, артиљеријски системи – 1.405, вишецевни
бацачи ракета – 338, противваздушни системи – 176, летелице са фиксним крилима – 265, хеликоптери – 265,
операционо-тактичке беспилотне летелице – 1.026, крстареће ракете – 246, чамци и лаки глисери – 15, неблиндирана
возила и цистерне за гориво – 3.811, специјална опрема – 131.

Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали!
● Подржите "Justice Initiative Fund" који прикупља информације о руским ратним злочинима како би осигурао да

се идентификовани починиоци суоче са правдом.
● Подржите пројекат SharetheTruth и постаните један од волонтера који га преводе на ваш локални језик.
● Претплатите се на наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници.
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