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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 220-222
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha

Anexe. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal 30. září dekret o „přistoupení k Ruské federaci“ v okupovaných částech Doněcké,
Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Putinův projev si kladl za cíl zdůraznit hrozbu ze strany Západu, který chce kolonizovat
Rusko, „vyhladit etnické skupiny“ a začít „lovit lidi“, a současné krize, které jsou výsledkem ničivé politiky „Anglosasů“. Ruský prezident
vyzval kyjevský režim, aby okamžitě ukončil nepřátelství, ukončil válku, kterou rozpoutal v roce 2014, a vrátil se k jednacímu stolu.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny vydalo prohlášení v reakci na oznámení Ruska o nezákonné anexi ukrajinského území.
Ministerstvo nabídlo partnerským státům možnost reagovat na nezákonné akce Ruské federace za účelem ochrany mezinárodního
práva a pořádku, včetně urychlení poskytnutí nezbytné vojenské, hospodářské a finanční pomoci Ukrajině spolu se zavedením dalších
tvrdých sankcí vůči Rusku; izolovat Ruskou federaci a její vládu od zbytku světa; uznat Rusko jako teroristický stát atd. Ministerstvo
rovněž vyzývá všechny státy, aby podpořily iniciativu na vytvoření zvláštního tribunálu pro trestný čin agrese vůči Ukrajině za účelem
předání vojenského a politického vedení Ruska spravedlnosti. EU důrazně odmítá a odsuzuje nezákonnou anexi ukrajinských oblastí
Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson Ruskem, uvedli členové Rady EU v prohlášení.

Přistoupení k NATO. Prezident Zelenskyj v pátek oznámil, že Ukrajina podává žádost o vstup do NATO ve zrychleném řízení v
návaznosti na výsledky zasedání Rady pro národní bezpečnost a obranu. „De facto jsme již dokončili naši cestu k NATO. Ve
skutečnosti jsme již prokázali interoperabilitu s normami Aliance, které jsou pro Ukrajinu skutečné - skutečné na bitevním poli a ve
všech aspektech naší interakce." Šéf NATO zdůraznil, že Aliance není válčící stranou, ale podpoří Ukrajinu, aby mohla bránit právo na
sebeobranu zakotvené v Chartě OSN. Rozhodnutí o členství však musí samozřejmě přijmout všech 30 spojenců a my přijímáme tato
rozhodnutí na základě konsensu, jak bylo uvedeno na tiskovém brífinku. Mezitím o víkendu vyjádřilo svou podporu členství Ukrajiny v
Alianci již devět států NATO. Prezidenti středoevropských a východoevropských členských států NATO ve společném prohlášení
zopakovali svou podporu Ukrajině a zdůraznili, že neuznají ruské pokusy o anexi žádného ukrajinského území. Vstup Ukrajiny do
aliance podpořil i kanadský ministr zahraničních věcí. Ke dni 3. září bylo členství Ukrajiny v NATO oficiálně podporováno deseti
zeměmi.

Zahraniční politika. Dne 30. září Rusko vetovalo rezoluci OSN, která by jeho ostrá referenda ve čtyřech ukrajinských regionech
odsoudila jako nezákonná, prohlásilo je za neplatné a naléhalo na všechny země, aby neuznávaly žádnou anexi území nárokovaného
Moskvou.

Rusko nebylo znovuzvoleno do řídící rady letecké agentury Organizace spojených národů, protože Moskva byla pokárána za opatření
související s letectvím, která učinila po invazi na Ukrajinu. Země nezískala dostatek hlasů, uvedla agentura Reuters.

Sankce. V reakci na nezákonnou anexi ukrajinských území zavedla Austrálie nové sankce vůči Rusku.Stejné kroky podnikla Kanada,
která uvalila sankce na 43 ruských oligarchů, finanční elitu a jejich rodinné příslušníky a 35 spolupracovníků z dočasně okupovaných
území. USA také uvalily sankce na jednotlivce a subjekty – uvnitř i vně Ruska –, které poskytují politickou nebo ekonomickou podporu
nezákonným pokusům o změnu statusu ukrajinského území. Velká Británie přidala na svůj sankční seznam šéfa ruské centrální banky
Elvira Nabiullina.

Národní bezpečnostní a obranná rada Ukrajiny se rozhodla uvalit sankce na významné jednotlivce a právnické osoby Ruské federace,
které neměly odvahu promluvit na obranu lidskosti a mezinárodního práva, nebo které jsou nějak zapojeny do agresivních kroků proti
Ukrajině a společenství demokratických národů, řekl prezident Volodymyr Zelenskyj. Sankce budou mít dopad na přibližně 1300
jednotlivců a budou zrcadlit sankce uvalené západními partnery.

Osvobozování. Ukrajinské síly postupují s osvobozováním svých území a jeho dalším rozvojem. Největším úspěchem posledních dnů
bylo osvobození Lymanu v Doněcké oblasti. Město je klíčovým logistickým spojením na cestě k dalšímu postupu s opětovným získáním
kontroly nad ukrajinskými územími. Luhanský guvernér Serhiy Gaidai řekl, že kontrola nad Lymanem by se mohla ukázat jako "klíčový
faktor" při pomoci Ukrajině získat zpět ztracené území v Luhanské oblasti. Šéf NATO zdůraznil, že Ukrajina "v Lymanu ukazuje, že
dokáže" zatlačit ruské síly zpět díky své odvaze, statečnosti, dovednostem, ale samozřejmě také díky vyspělým zbraním". Kromě
osvobození Lymanu, byly dvě vesnice v Yampilu, Doněcká oblast, stejně jako dvě v blízkosti Torkse, vráceny pod kontrolou Ukrajiny. V
Chersonu ukrajinské síly o víkendu osvobodily malé osady Arkhanhelske a Myrolyubivka.

Města pod útokem. Charkovská oblast. Ruští okupanti neustále ostřelují osady přiléhající k hranici s Ruskou federací. Během 30.
září byly osady Strilecha, Ridkodub, Kuchkivka, Okhrymivka, Vilkhuvatka, Dvorichna a další ostřelovány ruskými vetřelci. V důsledku
ostřelování vypukly požáry v zemědělsko-průmyslovém zařízení a v bytovém domě. Během dne byli zraněni 2 lidé. 1. října byl v
Kupianském okrsku ruskými nájezdníky napaden konvoj civilních automobilů. V důsledku útoku bylo zabito 24 lidí. V osvobozené
Kupianské oblasti informovaly regionální orgány o identifikaci ostřelovaného konvoje automobilů s civilisty uvnitř. Ke střelbě došlo
koncem září mezi dočasně okupovaným městem Svatove v Luhanské oblasti a osvobozeným Kupianskem v Charkovské oblasti. Mezi
nejméně 20 zabitými je 10 dětí. Útok provedla sabotážní a průzkumná skupina Rusů: z blízké vzdálenosti stříleli ručními palnými
zbraněmi po šesti autech a jednom náklaďáku Gazelle.

Mykolajivská oblast. V noci na 30. září byl Mykolajiv vystaven masivní raketové palbě. Dvě rakety zasáhly desetipatrovou budovu.
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Následkem toho bylo osm lidí zraněno. Došlo také k poškození zdravotnického zařízení ve městě. Během dne ruští okupanti ostřelovali
Baštanský a Mykolajevský okres. V důsledku ostřelování byly poškozeny soukromé domy a zemědělské budovy. Nebyly hlášeny žádné
ztráty na životech. V noci na 1. října byl Mykolajiv ostřelován ruskými útočníky. V důsledku toho byly poškozeny soukromé domy,
výškové budovy a budovy na území podniku provozujícího motorová vozidla a 5 osob bylo zraněno. Ve stejný den, v Bašanském
okrese, bylo ruským ostřelováním poškozeno 5 soukromých domů. V noci na 2. října zahájili ruští útočníci raketový útok na Mykolajiv.
Ve městě bylo zraněno sedm lidí, dvě čtyřpatrové budovy byly poškozeny. Zároveň byla napadena osada Ševčenko. V důsledku toho
byly zabiti dva lidé.

Dněpropetrovská oblast. V noci na 30. září ruští útočníci ostřelovali město Dnipro a celou oblast. V Dnipro zahynuli tři lidé a pět jich
bylo zraněno. Rakety zničily dopravní podnik. Při požáru způsobeném ostřelováním shořelo 52 autobusů, dalších 98 bylo poškozeno.
Ve městě bylo poničeno několik výškových budov, tělocvična, obchod a administrativní budovy. Také, průmyslová zařízení, tucet
soukromých domů, vodní potrubí a elektrické vedení byly poškozeny v Červonogrigorivsku. V Nikopolu byly poškozeny soukromé domy.
Další noc, 1. října, ruská armáda zaútočila na Nikopol a Synelnykivsk. V důsledku útoku byly poškozeny soukromé domy, hospodářské
budovy, kavárna a hotel. Ráno 2. října byla oblast Nikopolu ostřelována. V Nikopolu byly poškozeny soukromé domy, hospodářské
budovy a elektrické vedení.

Oblast Záporoží 30. září zahájila ruská armáda raketový útok na civilní humanitární konvoj na cestě ze Záporoží. V důsledku útoku
bylo zabito 31 osob a 28 osob bylo zraněno.

Krym. Více než 1000 občanů Ukrajiny, kteří žili na dočasně okupovaném Krymu, uprchlo do Kazachstánu po oznámení částečné
mobilizace v Rusku.

Deportace. 76 sirotků z dočasně okupovaných území bylo nelegálně převezeno do Ruska. Dalších 104 dětí, které jsou pod dohledem v
sociálních institucích tzv. „Luhanské lidové republiky“, je připraveno k nelegálnímu převozu do ruských rodin.

Energetická bezpečnost. Ruští okupanti „zadrželi“ Ihora Murašova, generálního ředitele jaderné elektrárny Záporoží, a odvezli ho na
neznámé místo. Generální ředitel nese hlavní a výlučnou odpovědnost za jadernou a radiační bezpečnost jaderné elektrárny Záporoží.
Jeho zadržení představuje nebezpečí pro provoz největší jaderné elektrárny v Evropě. Ukrajina mezitím tvrdí, že ruské úřady nutí
ukrajinské zaměstnance JE Záporoží, aby podepsali pracovní smlouvy s Rosatomem.

50 zemí účastnících se generální konference MAAE vydalo společné prohlášení vyzývající Rusko, aby zastavilo jaderné vydírání. Země
odsoudily ruské kroky proti jaderným zařízením na Ukrajině a vyzvaly Ruskou federaci, aby okamžitě zastavila jakékoli zásahy do
ukrajinských jaderných zařízení.

Tento pátek na nadcházejícím zasedání Evropské rady budou vedoucí představitelé zemí EU diskutovat o tom, jak zvýšit podporu
Ukrajiny a o společných dalších krocích ke zkrocení rostoucích cen energií a zajištění dostupné energie pro občany. Zároveň bude
jednání sloužit jako platforma pro diskusi o tom, jak pokračovat v poskytování silné hospodářské, vojenské, politické a finanční podpory
Ukrajině, zdůraznil předseda Evropské rady.

Kultura Během rozsáhlé invaze na Ukrajinu bylo zničeno 358 knihoven. Většina z nich se nachází v Doněcké (31%), Mykolajivské
(13%) a Charkovské (11%) oblasti.

Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Zelenskyj prosazuje urychlené členství v NATO. Má Ukrajina šanci vstoupit do klubu? | Atlantic Council
● Rusko drží zajaté ukrajinské zdravotníky, možný válečný zločin | Washington Post

Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 3. září 2022:

personál – kolem 60430, tanky – 2380, obrněná vozidla - 4991, dělostřelecké systémy – 1405, raketomety MLRS – 338,
protiletadlové válečné systémy – 176, letouny – 265, vrtulníky – 265, bezpilotní letadla – 1026, řízené střely – 242, čluny – 15,
neobrněná technika a palivové nádrže – 3811, speciální vybavení – 131.

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!
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