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Rat u Ukrajini. Dnevne informacije. 125. dan
Pripremile Sofija Olinik i Marjana Zavijska
Gradovi pod napadom. Rusija je počinila jedan od najgnusnijih terorističkih akata na teritoriju Ukrajine – jedan od mnogih koji
se sve češće događaju. Jučer, tijekom još jedne serije napada na civile, ruski projektil pogodio je trgovački centar u Kremenčuku,
u regiji Poltava, u kojem se nalazilo više od tisuću civila. Tom priliko, u utorak ujutro najmanje 18 ljudi je ubijeno, 59 ozlijeđeno,
uključujući 25 hospitaliziranih i najmanje 40 nestalih. Površina zahvaćena požarom je 10 300 m².
Također u ponedjeljak, ruske snage nastavile su granatirati Harkiv, izravno gađajući stambeno područje Sjeverna Saltivka.
Najmanje 5 je poginulo, 22 osobe su ozlijeđene, uključujući 5 djece, navodi guverner Harkivske regije .
U Lisičansku su ruske snage upotrijebile višecijevne raketne bacače na gomilu ljudi koji su došli po sanitarnu vodu. Grad se
suočava s poremećajima u vodoopskrbi, pa je nabavka vode svakodnevni izazov za preostale ljude. U granatiranju je poginulo
8 osoba, među kojima dvoje maloljetnika, a 21 je ozlijeđena. Među ozlijeđenim, dosta njih se je s amputacijom udova.
U Očakivu u Mikolajivskoj regiji zabilježeno je ranojutarnje granatiranje koje je oštetilo gradsku tržnicu, zgradu Doma kulture,
kao i u stambene zgradame u privatnom sektoru. U nekim područjima nema opskrbe vodom, plinom i energijom te interneta.
Poginule su tri osobe, među kojima i jedno dijete. Ozlijeđeno je sedam osoba.
Gradovi pod okupacijom. Ruske snage nastavljaju s otmicama ljudi na okupiranim područjima. Okupatori su oteli zamjenika
regionalnog vijeća Hersona i njegovog sina, koji je zamjenik seoskog vijeća, a u Novoj Kahovki - ravnatelja jedne od obrazovnih
institucija.
Vanjska politika. Predsjednik Zelenskij se putem video konferencije obratio summitu čelnika G7 u Berlinu. Ukrajinski
predsjednik pozvao je čelnike G7 da opskrbe njegovu zemlju sofisticiranim sustavima proturaketne obrane te dodatnom pomoći
koja bi zaustavila daljnji napredak Rusije. Također, Zelenskij je zatražio dodatne sankcije Rusiji kako bi se nastavilo sa
kažnjavanjem Kremlja zbog njegove invazije. U službenom priopćenju čelnici G7 su se unilateralno složili da 'koliko god bude
potrebno' će podražati Ukrajinu. Također, 29,5 milijardi dolara bit će dodijeljeno Ukrajini kao financijska pomoć 'kako bi se
pomoglo Ukrajini da zatvori jaz u proračunskom financiranju.' Istodobno, dodatna financijska pomoć državnim i privatnim
poduzećima Ukrajine putem EBRD-a i Svjetske banke iznosit će 3,5 milijardi dolara.
Josep Borrell, visoki predstavnik/potpredsjednik Europske komisije, istaknuo je daljnje proširenje kao strateški interes za EU.
Međutim, kako šef europske diplomacije ukazuje da se i sama EU mora suočiti s potencijalnim reformama ' Dok revitaliziramo
proširenje EU, moramo uložiti sličan napor kako bismo reformirali EU i naše donošenje odluka. Jer proširena EU također mora
biti sposobna djelovati. To također znači smanjenje opsega pravila jednoglasnosti u vanjskoj politici i drugim područjima, kako
bi se više odluka donosilo kvalificiranom većinom.
Predsjednica Moldavije Maja Sandu doputovala je u Ukrajinu u ponedjeljak, posjetivši Kijev, Borodjanku, Buču i Irpin. 'Prema
njenim riječima, obje zemlje imaju prijetnje temeljene na ruskoj agresiji i ruskoj politici, tako da bi odgovori Ukrajine i Moldavije
na te prijetnje trebali biti zajednički ', stoji u priopćenju. Predsjednici su razgovarali o zajedničkim naporima za odupiranje ruskoj
agresiji, mogućoj energetskoj suradnji, kao i o obnovi željezničkih linija radi jačanja veze.
Američki senator Jim Risch posjetio je Hostomel i Irpin te se u Kijevu sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim
kako bi razgovarali o tekućem napadu Rusije na Ukrajinu. Delegacija je posjetila i međunarodnu zračnu luku Antonov, gdje su
ruske snage uništile najveći ukrajinski zrakoplov na svijetu Mrija.
Vijeće sigurnosti UN-a sastat će se danas kako bi razgovarali o ruskim zločinima nad civilima.
Sankcije. Kanada je u ponedjeljak najavila dodatne sankcije Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu. Novi paket sankcija je
usmjeren na šest pojedinaca i 46 subjekata povezanih s ruskim obrambenim sektorima, 15 Ukrajinaca koji podržavaju Rusiju i
13 pojedinaca i dva entiteta u Bjelorusiji, navodi se u priopćenju iz ureda premijera Justina Trudeaua. Također će uključivati
dodatne sankcije i zabranu izvoza tehnologija u Rusiju i Bjelorusiju koje bi mogle pridonijeti poboljšanju ruske obrambene
proizvodne ili vojne proizvodnje.
Sigurnost hrane. Rusija cilja željeznice kako bi spriječila Ukrajinu da izvozi žito kopnenim rutama, a ne crnomorskim kanalima.
Kao odgovor na to, UK će pridonijeti do 10 milijuna funti u materijalu i opremi ukrajinskim željeznicama za popravak željezničke
infrastrukture i pomoć pri iznošenju žitarica iz zemlje željeznicom. Ujedinjeno Kraljevstvo je u bliskoj raspravi s Vladom Ukrajine
o tome kako maksimizirati svoj željeznički kapacitet i zadržati kretanje vlakova i žitarica, stoji u priopćenju .
Turska kaže da će žitni koridor proraditi za mjesec dana ako se dogovori. 'Trenutno Rusija i Ukrajina imaju ukupno oko 40
milijuna tona žitarica. Ovo je ozbiljna brojka. To odgovara 30-35% svijeta. Potrebno je 3-4 tjedna da se odredij koridor i počne
sa slanjem broda', rekao je İbrahim Kalın, glasnogovornik turskog predsjednika. Turska je spremna održati sastanak s
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predstavnicima UN-a, Rusije i Ukrajine kako bi razgovarali o formiranju 'žitnog koridora'.
Energetska sigurnost. Državni inspektorat za nuklearnu regulaciju Ukrajine raskinuo je dva međunarodna sporazuma s
Ruskom Federacijom o suradnji zemalja u području nuklearne sigurnosti. Ukrajina će ove sporazume smatrati ništavim Sporazum o suradnji između Ministarstva zaštite okoliša i nuklearne sigurnosti Ukrajine i Federalnog nadzora za nuklearnu i
radijacijsku sigurnost Rusije, kao i Sporazum između Državnog odbora za nuklearnu regulaciju Ukrajine i Federalnog nuklearnog
saveza za nadzor radijacijske sigurnosti Rusije o razmjeni informacija i suradnji u području reguliranja sigurnosti o miroljubivoj
upotrebi nuklearne energije (potpisani u Moskvi 14. kolovoza 2002.).
Ukrajina se priprema za nadolazeću sezonu grijanja. Ministar razvoja općina i teritorija Černišov kaže da će ona početi na
vrijeme, da se tarife neće povećavati i da će biti stabilne, ali da će to biti najteže razdoblje u povijesti Ukrajine. Trenutačno, neki
od glavnih izazova uključuju uništenu kritičnu infrastrukturu, posebice 331 kotlovnicu koja su uništene ili oštećene, tri toplinske
i elektroenergetske tvrtke u gradovima Ohtirka, Kremenčuk i Černihiv su uništene. Sve to treba obnoviti prije sezone grijanja.
Rusija je 'najavila' još jedan udar na Ukrajinu. Ovoga puta Ministarstvo obrane Ruske Federacije izvijestilo je da se branitelji
Ukrajine navodno nalaze na teritoriju elektrane Krivij Rih. Vojska navodno želi izazvati napad na elektranu. Zemlja agresor
'obećava' da neće pogoditi elektranu, ali 'upozorava' da to može učiniti sama Ukrajina. U službenom priopćenju DTEK energetski
holding navodi da tvrtka nema ni vojsku ni oružje. Slične su izjave objavljene i prije nego što je Rusija pogodila pogone u nekim
od gradova, poput Odese u proljeće.
Do 27. lipnja u Ukrajini je oko 768 naselja, ukupno oko 591 000 potrošača, ostalo bez struje zbog štete uzrokovane
neprijateljstvima. Konkretno, regija Donjeck - oko 348 tisuća, Lugansk - više od 128,2 tisuće, Harkiv - oko 32,2 tisuće, MIkolajiv
- 30,2 tisuće potrošača. Također, oko 182,5 tisuća potrošača ostaje isključeno s opskrbe plinom.
Progon za ratne zločine. Rinat Ahmetov, najbogatija osoba u Ukrajini i vlasnik DTEK-a tuži Rusiju Europskom sudu za ljudska
prava, tvrdeći da je režim predsjednika Vladimira Putina povrijedio njegova imovinska prava u napadu na njegovu domovinu. U
svojoj tužbi on navodi uništavanje infrastrukture i bombardiranje čeličnog kompleksa Azovstal u opkoljenom gradu Mariupolju,
navodi se u priopćenju .
Digitalna sigurnost. Ruska hakerska grupa Killnet preuzela je u ponedjeljak odgovornost za višednevni DDoS napad na
litavske javne usluge, tvrdeći da je udar bio izravan odgovor na blokadu robe koju je Vilnius nametnuo ruskom teritoriju
Kalinjingrada. Zamjenik ministra obrane Litve naveo je da su glavne mete državne institucije, prometne institucije i medijske
web stranice.
Kultura. Ruski okupatori uništili su više od 60 institucija i spomenika kulture u regiji Lugansk, od kojih je 14 potpuno uništeno,
kaže guverner Luganske regije. Prema njegovim riječima, prije ruske invazije na području Luganska su bile ukupno 643 kulturne
ustanove. Sada se velika većina njih (582) nalazi na teritorijima koje su privremeno okupirali Rusi.
Preporuka za podcast. Poslušajte epizodu podcasta 'Da li je počinila Rusija genocid u Ukrajini?' UkraineWorld.org,
multimedijski projekt o Ukrajini. Christopher Atwood, istraživač na Harriman institutu sa Sveučilišta Columbia, te suradnik i
savjetnik u izvješću o ruskom kršenju konvencije o genocidu u Ukrajini , koji su nedavno objavili New Lines Institute for Strategy
and Policy, i Raoul Wallenberg Centar za Ljudska prava.
Kutak za čitanje.
● Korupcija u Ukrajini: koliko je problem važan? (voxukraine.org) - “Ukrajina mora uraditi domaću zadaću kako bi se
pozabavila korupcijom. Ali postoje dobri znakovi. Ukrajina postupno poboljšava svoju antikorupcijsku infrastrukturu.
Društvo traži savladavanje korupcije. Kandidatura za EU nudi snažan poticaj za borbu protiv stečenih interesa ”.
● Govoriti ili ne govoriti — je li to pitanje za NATO? | POLITICO — Čini li se trenutno dovoljnim uređenim kako bi se
Moskvi poslala snažna i vjerodostojna poruka odvraćanja?
● 'Nitko se ne može miješati u našu ofenzivu': direktor Hermita ge Mihail Piotrovsky uspoređuje ruski izvoz kulture
s 'operacijom' u Ukrajini (theartnewspaper.com)
Statistika.
● U Kijevskoj regiji potpuno je uništeno 4.835 privatnih kuća, a 13.292 su djelomično oštećene, kaže Oleksij Kuleba,
načelnik Vojne uprave Kijevske oblasti. Potpuno je uništena i 161 višekatnica, a 975 je djelomično oštećeno. Stambeno
je potrebno obezbijediti 11.319 obitelji.
● Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je ukupne procijenjene gubitke ruske vojske do 10 sati ujutro, 28. lipnja
2022.: ljudstvo – oko 35 250, tenkovi ‒ 1567, borbena oklopna vozila ‒ 3704, topnički sustavi – 778, višecijevni raketni
bacači – 243, protu -sustavi za ratne zrakoplove – 102, zrakoplovi s fiksnim krilima – 217, helikopteri – 185, bespilotne
zračne letjelice operativno-taktičke razine – 636, krstareće rakete – 139, čamci i laki gliseri – 14, kamioni i cisterne za
gorivo – 2589, specijalna oprema – 61.
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Svaka akcija je važna, nijedan doprinos nije premali!
● Podijelite ove ažurirane informacije o situaciji u Ukrajini, bilo na društvenim mrežama, s lokalnim medijima ili
širenjem ovih kratkih informacija.
● Pretplatite se na naša dnevna ažuriranja na Twitteru i našoj web stranici .
Hvala vam što podržavate Ukrajinu! Slava Ukrajini!
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