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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 100
Припремиле Софија Олиник и Маријана Завијска
100 дана отпора Украјине. 24. фебруара је почело ново доба за људе у Украјини, који сада броје сваки дан отпора
и губитака. 100 дана руског рата у Украјини једва да је било који аспект украјинског живота оставило нетакнутим и
неоштећеним. Погледајте неке од кључних бројки о руско-украјинском рату у нашем новом листу са подацима .
Градови на удару. Руске снаге су гранатирале пограничне заједнице Черниговске области. У току дана
забележене су 22 експлозије у близини села Михалчина Слобода. Оштре борбе се настављају широм Луганске
области . Око 800 људи крије се у склоништима испод хемијске фабрике Азот у Северодоњецку , рекао је начелник
Луганске војне управе Сергеј Хаидаи. Фабрика је и даље честа мета руског гранатирања. У међувремену, наводи
се да је 60% Лисичанска уништено, каже шеф градске администрације Лисичанска. У Северодоњецку, где се воде
борбе у центру града, оштећено је девет кућа. У Лисичанску - две, као и инфраструктура и ватрогасни транспорт. У
Славјанску, у Доњецкој области нема струје због оштећења на високонапонском далеководу након руског напада.
Доњецка област је за један дан 17 пута била гранатирана из свих врста наоружања (малострело, тенкови,
артиљерија, минобацачи, МЛРС „Град“, авијација) на 14 насеља. Оштећена су 23 објекта, укључујући 20 стамбених
зграда и просторије Краснохоривског ватросталног постројења и коксаре Авдиивка. Три особе су погинуле, а 8 је
повређено. Заједнице Миколајевске и Дњепропетровске области даље трпе нападе из суседних округа окупиране
Херсонске области.
Градови под окупацијом. Члан руских колаборационих власти у Запорошкој области, самопроглашени шеф војноцивилне администрације Запорожја Јевген Балицки потписао је указ о национализацији украјинске државне
имовине. Руски медиј РИА објашњава да је уредба потписана како би се задовољиле потребе државе за
унапређење укупне ефикасности и социјалне оријентације привреде, као и за очување националног наслеђа за
становнике Запорошке области.
Руси поново увели смртну казну у окупираном Мариупољу. Суд такозване „ДНР“ добио је овлашћења да изрекне
казну погубљења или затворске казне добровољцима и званичницима који су одбили да сарађују са окупаторским
властима, каже градоначелник Мариупоља Бојченко. Најмање један државни службеник је погубљен, а старешина
једног од приморских села је затворен на 10 година. Окупатори држе десетине добровољаца у затвору Оленивка,
који су у марту-априлу помогли у евакуацији становника Мариупоља и донели хуманитарну помоћ. Саветник
градоначелника Мариупоља Андриушченко каже да самопроглашене власти у Мариупољу не издају умрлице и
ускраћују право да буду сахрањени у посебној гробници у случају смрти услед гранатирања. Ово право се даје само
у случају природне смрти.
Олешки интернат за децу са сметњама у развоју у Херсонској области је у изузетно тешкој ситуацији, саопштио је
начелник Херсонске војне управе Хенадиј Лахута. Деца су остала заробљена у региону јер одатле не постоје
званични коридори за евакуацију. Према нашим изворима у интернату Олешки, запослени у установи нису примили
плату, а има и потешкоћа са храном, средствима за хигијену, лековима.
Сигурност хране . У светлу растуће прехрамбене кризе у свету, у току су разговори са Русијом. Председавајући
Афричке уније, председник Сенегала Меки Сал, састаће се у петак са руским лидером Владимиром Путином.
Посета Сочију долази као покушај да се „ослободе залихе житарица и ђубрива, чија блокада посебно погађа
афричке земље“. Мартин Грифитс, подсекретар УН-а за хуманитарна питања и координатор за хитну помоћ,
допутовао је у Москву како би разговарао о чишћењу пута за извоз житарица и друге хране из украјинских
црноморских лука, преноси Ројтерс . Грифитс ће се састати са руским званичницима неколико дана након што је
други високи званичник УН, Ребека Гринспан, имала „конструктивне“ разговоре у Москви о убрзавању руског извоза
житарица и ђубрива. Украјина ради са међународним партнерима на стварању мисије коју подржавају Уједињене
нације за обнављање црноморских бродских рута и извоз украјинских пољопривредних производа, каже портпарол
Министарства спољних послова. У међувремену, Русија уверава да бродови који превозе жито могу да напусте
украјинске луке у Црном мору преко „хуманитарних коридора“ и Русија је спремна да гарантује њихову безбедност.
Председник Зеленски је у свом обраћању у GLOBSEC-у указао да ће руска поморска блокада и њен рат у Украјини
довести до „катастрофалног“ раста цена хране и основних добара, што ће заправо изазвати протесте, глад и
миграције широм света.
Спољна политика. Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је да ЕУ треба да подржи
приступање Украјине овом блоку, уз задржавање усаглашености са свим стандардима и захтевима. Председница
је рекла да је ЕУ дужна да подржи Украјину на њеном путу ка ЕУ, назвавши то „историјском одговорношћу“.
Амбасадори Г7 у Украјини истакли су подршку институцији скупштинског комесара за људска права, чија
независност мора бити заштићена током ванредног стања. Саопштење долази у светлу недавног разрешења
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омбудсмана Украјине Људмиле Денисове од стране парламента Украјине. Посланици су изгласали неповерење
због оптужби да је Денисова лоше деловала у време рата.
Санкције. Европска комисија потписала је шести пакет санкција. Овај пакет укључује, посебно, делимичну забрану
извоза руске нафте. То се не тиче нафте која се испоручује цевоводима. Увоз руске нафте у Европску унију би до
краја године могао бити смањен за 90 одсто.
Економска сигурност. Украјинска централна банка (НБУ) је у четвртак више него удвостручила референтну
каматну стопу. НБУ је повећала стопу са 10% на 25% у једном потезу, први пут у 100 дана руског рата у Украјини.
Званичници то објашњавају као „одлучан корак“ у борби против инфлације, која је у мају порасла на 17 одсто и
очекује се да ће се удвостручити до краја године. У међувремену, Тимофиј Милованов, економиста и председников
саветник, каже да је то веома брзо повећање и да би се преферирао постепенији приступ.
Енергетска сигурност. Руске инвазионе снаге украле су 698 компјутера, 344 возила, 1500 дозиметара радијације,
незаменљив софтвер и скоро сву опрему за гашење пожара из нуклеарних лабораторија електране у Чернобиљу.
Укупна штета премашује 135 милиона долара, наводи Вашингтон пост. Након месец дана окупације нуклеарне
електране, руске снаге су опљачкале опрему приликом одласка.
Тужилаштво . Државни истражни биро Украјине завршио је претпретресну истрагу против проруског политичара и
Путиновог блиског пријатеља Виктора Медведчука. Медвечук је оптужен за издају пружањем помоћи руском
руководству у спровођењу субверзивних активности против Украјине, укључујући прикупљање информација о
локацији војних јединица. Такође, оптужен је за нелегалну производњу нафте и гаса у Црном мору: на подручју
окупираног Крима, заједно са још једним послаником њихове опозиционе Партије за живот. Према овим оптужбама,
Медведчук би могао добити до 15 година затвора уз конфискацију имовине.
Недавне анкете. Фондација за демократске иницијативе Илка Кучерива објавила је резултате истраживања „Борба
у информационој и културној сфери: шта Украјинци мисле о државној језичкој политици и пропаганди у контексту
руске агресије“. По питању језика. Само 7% становника Запада и Центра Украјине сматра да је питање употребе
различитих језика у Украјини једно од најакутнијих у земљи, док 70% не види питање језика као проблем. 85%
становника Центра и Запада Украјине подржава увођење обавезне употребе државног украјинског језика у
услужном сектору. О слободи говора и дезинформацијама. Већина испитаника (51%) се не слаже да би слобода
говора могла бити привремено ограничена како би се успоставио ред у земљи (35% се сложило). Овај резултат
реафирмише потребу да се успостави равнотежа између безбедности и слободе изражавања, као и потребу да
цивилно друштво, чак и за време рата, надгледа деловање владе и спречи неоправдана ограничења слободе
изражавања.
25 фотографија 100 дана рата. Погледајте избор од 25 фотографија које приказују последњих 100 дана у Украјини.
Угао за читање.
● Украјина прича причу о рату у музејској изложби | Њујорк тајмс
● Володимир Зеленски о рату, технологији и будућности Украјине | WIRED
● Истина о украјинском национализму и тврдње да је окаљан нацизмом | Хаарец — У светлу руске
пропаганде, Хаарец се бави концептом украјинског национализма, како би боље разумео његово
историјско и савремено значење и открио где се ту уклапа батаљон Азов.
Статистика.
● Русија је од почетка рата извела 5722 оперативно-тактичка лета авиона и 551 лансирање крстарећих ракета
„Искандер“ и „Калибр“, саопштио је Генералштаб Украјине.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине објавио је укупне процењене губитке руске војске од 2. јуна 2022. у
10 часова: људство – око 30 950, тенкови ‒ 1367, АПВ ‒ 3366, артиљеријски системи – 661, МЛРС – 207,
противваздушни системи – 95, авиони са фиксним крилима – 210, хеликоптери – 175, оперативно-тактички
дронови – 535, крстареће ракете – 121, чамци и лаки глисери – 13, мекана возила и цистерне за гориво –
2329, специјалне опреме – 51.
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали!
● Подршка санитетском батаљону „Хоспиталци “. Ова волонтерска организација болничара ради од
2014. Тим пружа медицинску помоћ на жариштима.
● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, са
локалним медијима или ширењем овог кратког извештаја.
● Пратите наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници .
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем PayPal-а. Више информација овде .
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини!
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