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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 111 
Припремиле Софија Олиник и Маријана Завијска  
 
Градови под нападом . Три руске ракете погодиле су Черниговску област. Мештани четири села морали су да 
буду евакуисани због опасности од пожара. У Дњепропетровској области , руске снаге су наставиле да користе 
БМ-27 'Ураган' за гранатирање заједница - два округа су гађана током ноћи. У области Луганска, руске снаге су 
пресекле све путеве за евакуацију грађана из Северодоњецка уништавањем последњег моста који га повезује са 
делом града који је под контролом Украјине на другој страни реке. Сергеј Гајдај, гувернер Луганске области, рекао 
је на друштвеним мрежама да је око 70 одсто Северодоњецка под руском контролом. Руске снаге редовно 
гранатирају хемијску фабрику Азот, која такође служи као склониште за 540-560 цивила, укључујући четрдесеторо 
деце. У Доњецкој области , руске трупе су јуче гађале стамбена насеља хиперсоничним ваздух-земља ракетама 
класе Кс-22 „Олуја”. Услед два ваздушна напада уништене су стамбене куће. Харков и регион су поново под 
гранатирањем, пошто су руске снаге напале ноћу. Пет особа је повређено у округу Чухујев, Изјуму и Харкову, а 
једна особа је преминула у округу Чухујев. Руска војска је ноћу гранатирала Сумску област, оштетивши цивилну 
инфраструктуру. 

Погледајте интерактивну мапу тренутне ситуације у Украјини. 

Градови под окупацијом. Државна администрација области Доњецк саопштила је да је прелиминарно у 

Мариупољу убијено више од 22.000 цивила, а више од 50.000 је депортовано у Русију и на привремено окупиране 
територије Доњецке области. Услед константног руског гранатирања уништено је скоро 90% градских стамбених 
објеката, а уништене су или оштећене готово све болнице, вртићи, школе. У граду нема гаса и воде, оштећена је 
електромрежа. 

Руска окупациона администрација планира да поново отвори драмско позориште у Мариупољу 10. септембра након 
што је уништено руским пројектилима што је изазвало масовне цивилне жртве — рекао је саветник градоначелника 
Петро Андрјушченко. 

Људска права . Национална полиција Украјине истражује кривични поступак због смрти више од 12.000 Украјинаца, 

који су пронађени у масовним гробницама, изјавио је начелник украјинске Националне полиције Игор Клименко. 
Више од 1500 цивила је убијено само у Кијевској области, посебно у градовима Борођанка, Хостомел, Буча, Ирпин. 
Још увек треба да се идентификује око 1200 тела, иако је процес компликован због њиховог стања. 

Још једно масовно сахрањивање цивила откривено је у Кијевској области код Ворзела, округ Буча, са седам тела 
цивила. Тела су пронађена у зони распоређивања руских снага још у марту. Идентификована тела су погубљена 
хицима у главу, а некима су биле стегнуте руке. 

Брахим Садун, рођен у Мароку, кога је суд у самопроглашеној Доњецкој Народној Републици (ДНР) прошле недеље 
осудио на смртну казну, украјински је држављанин који се добровољно предао. Брахимов отац је рекао да његовог 
сина треба третирати као ратног заробљеника с обзиром на његову националност. ДПР тврди да је Брахим 
плаћеник, па стога мора бити осуђен на најстрожу казну. 

Спољна политика. Европска комисија ће у петак дати своје мишљење о кандидатурама земаља. Политико 
преноси да се очекује да ће препоручити давање званичног статуса Украјини. Такође је све вероватније да би 
Молдавија могла добити зелено светло (уз услове). Ипак, одлука о Грузији још није доступна. 

Санкције. Амерички председник Џо Бајден званично је саопштио да продужава санкције Белорусији на још годину 

дана. Европска унија од данас искључује највећу руску банку Сбербанку, као и Росселхозбанку и Московску 
кредитну банку из СВИФТ међубанкарског система у оквиру шестог пакета санкција Русији због рата у Украјини,  
преноси Би-Би-Си Русија.  

Сигурност хране. У близини окупираних градова Нове Каховке и Берислава, у области Херсон, руска војска тера 

људе да продају 70 одсто урода купцима са Крима, кажу украјински обавештајци. Набавне цене понегде се крећу и 
до 10% њихове малопродајне вредности. Истовремено, постоји забрана извоза жетве на територије под 
украјинском контролом са окупираних територија. Било је чак и случајева да су предузетници бесплатно делили 
јагоде и трешње људима, само да не би имали посла са станарима. 

Заменик министра аграрне политике Тарас Висоцки предвиђа да ће овогодишња жетва у Украјини бити око 65 
милиона тона, што је 60% жетве претходне године. Број је прелиминаран с обзиром на дешавања у Украјини, као 
и временске услове. Украјина тренутно извози до 1,8 милиона тона пољопривредних производа копненим путевима 
и рекама, у поређењу са 350 хиљада тона у марту. У јуну би, предвиђа он, цифра могла да порасте на 2 милиона 
тона. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352247/
http://t.me/dnipropetrovskaODA%20/1135
https://www.reuters.com/world/europe/russian-forces-cut-off-last-routes-out-eastern-ukraine-city-2022-06-13/
https://www.reuters.com/world/europe/russian-forces-cut-off-last-routes-out-eastern-ukraine-city-2022-06-13/
https://t.me/luhanskaVTSA/3435
https://t.me/mvs_ukraine/13928?fbclid=IwAR3NZgJrSMwe7Tw4NpfAd4reP4um-HqC70ErjBu5EmopjYDIvq5aqrjwIIY
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
https://dn.gov.ua/news/13-chervnya-2014-roku-zvilnennya-mariupolya-vid-rosijskoyi-okupaciyi
https://interfax.com.ua/news/general/838766.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-exhumes-seven-bodies-people-it-says-were-killed-by-russian-forces-2022-06-13/
https://www.reuters.com/world/europe/moroccan-sentenced-death-donetsk-has-ukrainian-nationality-not-mercenary-father-2022-06-13/
https://www.politico.eu/article/european-commission-urge-eu-candidate-status-for-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=691da7a580-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_14_03_25&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-691da7a580-189729529
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/13/notice-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-belarus/
https://t.me/bbcrussian/30076
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0D2VCvuSMuNd6gfpv6hkvDLA8QJBz964wqFaHPcc9o1rFiRptzX5sEwNq3b4sBq2Ll
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/13/688102/
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Енергетска сигурност. Украјинска компанија „Нафтогас“ склопила је уговор са компанијом Симбио 
Инфраструктуре за испоруку течног природног гаса и „зеленог“ водоника из Канаде у Украјину. Пројекат би требало 
да почне 2027. Године. Енергетски ресурси ће бити испоручени на увозни терминал у транзитној земљи у Европи о 
чему ће се стране договорити. 

Економска сигурност. Украјинска влада обуставила је извоз мазута, угља и природног гаса из домаћег извора, на 
основу владине резолуције донете 10. јуна и објављене у понедељак. 

Недавне анкете. Руска инвазија на Украјину остаје највећа забринутост људи у свакој од 19 испитаних земаља, 
праћена економским бригама и кризом трошкова живота, наводи Кантар Глобал Ишјуз Барометар, који је укључио 
11.000 испитаника — преноси Блумберг. Иако се Ковид-19 више не сматра горућим проблемом, 64% људи на 
глобалном нивоу навело је рат као највећу бригу, праћено са 39% људи који су споменули економска питања. Ниво 
је у корелацији са близином, при чему је 94 одсто Пољака независно изјавило да су забринути због рата, у поређењу 
са 80 одсто Шпанаца, Немаца и Француза, пренео је Кантар. 

Култура. Украјински писац и активиста, Серхии Жадан, постао је финалиста ЕБРД-ове награде за књижевност . 
Одликовање долази због његовог познатог дела „Интернат“ („Сиротиште“) . Ово је прича о школском учитељу, 

који путује преко ратом разореног Донбаса у Украјини да би покупио свог нећака из школе. Пар се затим заједно 
враћа кући. У прилог једноставности ове приче стоји изузетан, експлозиван, нежан, љутит и поетски роман Серхија 
Жадана о земљи раздераној сукобима, и апсурдима, баналностима, ужасима и тренуцима људске повезаности које 
рат изазива. 

Деколонизација. „Ако би ме питали да наведем доминантну црту колонијализма, рекао бих да је то уједињење“, 
пише Илија Левченко, историчар уметности. „Империја је пачворк, са сваким делом који има своје посебне културне, 
политичке и административне карактеристике и начин размишљања. Колонијални репресивни механизам 
промовише илузију хомогеног простора где је све заједничко: језик, културне норме, традиције. Сваку особину, 
једном наметнуту одређеној групи људи, та група мора схватити као нешто исконско и познато.” У свом недавном 

чланку „Пријатељски настројени непријатељи”: Уметност као мека моћ руског/совјетског колонијализма” он 
анализира совјетски приступ брисању културног идентитета региона Закарпатја (Транскарпатиа). 

Кутак за читање. 

● Живот под руском офанзивом и украјинска контраофанзива у Херсону | Вашингтон пост 
● Мишљење Руске ракете спаљују историју украјинског кланца Бабин Јар / Њујорк тајмс (nytimes.com)  
● Украјина: Време је да Запад одлучи | ПОЛИТИKО 
● Украјинци се више од једног века боре за независност | Вашингтон пост — Тврдоглава стварност која 

осујећује фикције Владимира Путина. 

Статистика. 
 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске од 14. јуна 2022. 
у 10 часова: људство – око 32 500, тенкови ‒ 1434, оклопна возила ‒ 3503, артиљеријски системи – 721, 
МЛРС (вишеструки ракетни систем) – 229, системи за борбу против авиона – 97, авиони са фиксним крилима 
– 213, хеликоптери – 179, оперативно-тактички дронови – 588, крстареће ракете – 125, чамци и лаки глисери 
– 13, возила меке коже и резервоари за гориво – 2473, специјална опрема – 54. 

 
Помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● веб-сајт хуманитарне помоћи (help.gov.uа) 
● Подржите пекару „Добар хлеб од добрих људи“ са седиштем у Кијеву која запошљава особе са 

менталним инвалидитетом и обезбеђује хлеб за оне којима је потребна.  
● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, са 

локалним медијима или ширењем овог кратког текста са најновијим информацијама. 
● Пратите најновије информације од нас на Твитеру и нашој веб страници . 

Хвала вам што подржавате Украјину!  Слава Украјини! 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-1-do-666
https://www.ebrd.com/ebrd-literature-prize-2022-finalists.html
https://www.amazon.com/Orphanage-Novel-Margellos-Republic-Letters/dp/0300243014
https://sharethetruths.org/2022/06/14/friendly-foes-art-as-a-soft-power-of-russian-soviet-colonialism-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%a6/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/12/ukraine-kherson-counteroffensive-russian-occupation/
https://www.nytimes.com/interactive/2022/06/13/opinion/ukraine-russia-babyn-yar.html
https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelensky-us-uk-eu-ukraine-russia-vladimir-putin-war-time-for-the-west-to-make-up-its-mind/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=691da7a580-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_14_03_25&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-691da7a580-189729529
https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/06/13/ukrainians-have-fought-independence-more-than-century/
https://help.gov.ua/en/
https://eng.goodbread.com.ua/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

