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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 102-103 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Градови на удару. Ујутро 5. јуна, руске снаге су извеле неколико масивних ракетних удара на територију Украјине, 
укључујући и град Кијев. После мирног месеца, руска ракета је поново погодила Кијев, гађајући радионицу за 

поправку вагона. Иако је само једна особа повређена, звук експлозије се чуо широм леве обале Кијева, а дим је 
био видљив и ван граница града. Руске власти тврде да су уништиле скривено складиште тенкова, али званичници 
украјинских железница демантују ту изјаву. Руске снаге су у суботу лансирале пројектил који је уништио складиште 
житарица у луци Ника-Тера у Николајеву. Експлозије су забележене и у Николајеву у понедељак ујутру. Русија 
наставља терорисање пограничних територија Сумске области. Руске снаге су у суботу три пута гранатирале 
регион, укључујући лансирање 6 ракета током једног од удара. 
 
У области Луганска борбе се настављају. Због контраофанзиве Оружаних снага Украјине, 50% Северодоњецка је 

поново под контролом Украјине, изјавио је начелник Луганске регионалне администрације Сергеј Хајдај. У 
Лисичанску, Руси су гађали пекару која је производила хлеб за преостале људе у граду. Осим пекаре, оштећено 

је и неколико државних зграда и две вишеспратнице. 

У Доњецкој области руска артиљерија је погодила цркву Свјатохирске лавре. Православни манастир са почетка 

17. века је нападнут по други пут током овог рата. У тренутку напада, у његовим просторијама склонило се 300 
људи. Само у Доњецкој области Руси су за три месеца рата уништили 43 верска објекта, од којих је већина 
припадала Украјинској православној цркви Московске патријаршије. 

Украјински председник Володимир Зеленски отпутовао је у Лисичанск и Соледар, градове на фронту у Донбасу. 
Оба града се налазе у непосредној близини бојног поља. Током посете, састао се и са локалном војном командом 
и са цивилима. Касније је отишао у Запорожје, регион који је истовремено нападнут и сигурно уточиште за многе 
расељене. 

Градови под окупацијом. У Мариупољу руске снаге руше оштећене куће, а да претходно не извлаче тела испод 

рушевина. У суботу су срушене прве куће под јаком стражом уз ангажовање "државних добровољаца". Подаци о 
телима испод рушевина немогуће је добити због чињенице да се након рушења све одвози на депонију у округу 
Левобережни. 

Ситуација са приступом води за пиће у Мариупољу и даље је критична. Људи морају да чекају у реду скоро два 
дана. Разлог за то је низак ниво воде у природним изворима. Ситуација ће бити још гора како се приближава летњи 
топлотни талас. У међувремену, руске снаге су пружале хуманитарну помоћ само људима позније доби. За остатак 
се даје храна у замену за јавни рад. 

У Херсону локално становништво руши руске транспаренте, дели националне симболе и лепи проукрајинске 

постере као чин отпора руској окупацији. Руски окупатори у Херсонској области желе да присвоје регионалне 
бензинске пумпе за продају горива увезеног са окупираног Крима. Све у свему, ситуација у региону је критична јер 
недостаје мобилна и интернет комуникација, храна, лекови и готовина. Услед миниране обале, посебно у Лазурном, 
три мештана су погинула од експлодиране руске мине. 

Скоро 60 одсто територије Запорошке области привремено су окупирале руске трупе, а борбе су у неким деловима 
у току, каже Александар Старух. Услед борби, 77 насеља нема струју. Руске снаге су уништиле 2.701 
инфраструктурни објекат, од којих је скоро 700 обновљено до данас. 

У Енергодару, регион Запорожја, број отмица стално расте. При томе, окупаторске снаге не циљају само активисте 
или ветеране, већ и партизане, људе на контролном пункту. Затвореници се недељама држе у подземним 
локацијама. Градоначелник каже да је тренутно немогуће пронаћи логику у овим притворима. Такође, повећани су 
случајеви пљачке, углавном празних станова, чији су власници напустили град. Цене робе су удвостручене. 
Предност имају они који могу да плаћају готовином јер – због честих проблема са интернетом – људи имају 
проблема са плаћањем банковним картицама. Град пати од недостатка украјинских лекова, пошто руске снаге 
блокирају хуманитарну помоћ, и уместо тога испоручују руске. 

Људска права. Размена лешева војних лица између Украјине и Русије обављена је 2. јуна. На линији фронта у 
региону Запорожја размењено је 160 за 160 тела. 

У Кијевској области до сада је ексхумирано више од 1.300 људских тела. Истражитељи тек треба да идентификују 
преко 200 цивила које су Руси убили у Кијевској области. 

Украјина је отворила више од 20 случајева који се односе на присилно расељавање украјинских држављана у Русију 

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-strikes-kyiv-again-after-weeks-putin-warns-west-missile-supplies-2022-06-06/
https://youtu.be/2yBluvhCU3A
https://youtu.be/2yBluvhCU3A
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/5/7350643/
https://twitter.com/agathaxgorski/status/1533060697382342657?s=20&t=ea-dpPPU4gxnPWP4oSB-Xg
http://t.me/otkachenkokyiv%20/1645
http://t.me/otkachenkokyiv%20/1645
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3611?fbclid=IwAR0X79EjegNK1nJiLfd-O_3n6sGY5ReobOeayBxlC0cYSVMwh5R0OvKK7a0
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-president-zelenskiy-visits-front-line-troops-statement-2022-06-05/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/4/7350479/
https://t.me/ukrainenowenglish/10053
https://t.me/ukrainenowenglish/10031
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-proviv-naradu-shodo-potochnoyi-situaciyi-v-za-75613
https://t.me/orlovdmytroEn/524
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и Белорусију. Кривични законик Украјине садржи члан о геноциду у којем се јасно каже да је присилно расељавање 
деце фактор који такав злочин класификује као геноцид, па је то правац који следимо у нашим истрагама, каже 
генерални тужилац Украјине. 

Спољна политика. Званична делегација владајуће партије Републике Кореје посетила  је Бучу и Ирпин. Према 

речима Ли Јоон-Сеока, након онога што је видео и чуо у Украјини, он ће се састати са председником Ион Сук-Јеолом 
како би разговарали о различитим опцијама за помоћ, међу којима ће бити и послератна обнова. 

Савет безбедности УН ће се састати на тему ситуације у Украјини, како би се посебно разговарало о сексуалном 
насиљу у сукобу и трговини људима у контексту рата у Украјини. У раду Савета безбедности учествоваће Шарл 
Мишел, председник Европског савета. 

Министарство спољних послова Украјине одговорило је на позив француског председника Макрона „да не 
понижавамо Русију како бисмо оног дана када престану борбе дипломатским путем изградили излазну рампу“. 
Министар спољних послова Кулеба је твитовао:„Позиви да се избегне понижење Русије могу само да понизе 
Француску и сваку другу земљу која би на то позвала. Јер Русија је та која себе понижава. Боље да се сви 
фокусирамо на то како да поставимо Русију на њено место. То ће донети мир и спасити животе”. 

Енергетска сигурност. Русија наставља са нуклеарним тероризмом. Дана 5. јуна, руска крстарећа ракета, слична 
ракети типа Калибр, летела је на критичној висини изнад јужноукрајинске НЕ, najвероватније у правцу Кијева. 

Кабинет министара Украјине извештава  да је 723 насеља и укупно око 652.300 потрошача у Украјини остало без 
струје због штете изазване непријатељствима. Конкретно, у Доњецкој области – 358.100, у Луганску – више од 
128.200, Харкову – око 72.400 потрошача. Без снабдевања гасом остало је 164.000 потрошача. 

Подршка Украјини. САД је највећи извор подршке Украјини са својим најновијим обећањима о помоћи, укључујући 

финансијску, хуманитарну и војну подршку. Међутим, по учешћу у БДП-у међу лидерима су Естонија, Летонија и 
Пољска. Европска обећања о подршци у последње време су скромније расла, према подацима прикупљеним путем 
платформе Ukraine Support Tracker. 

Дигитална линија фронта. Сајбер напади се настављају у обе земље. Чинило се да је хакован сајт руског 

Министарства грађевинарства, стамбених и комуналних делатности, а претрага сајта на Интернету је довела до 
натписа „Слава Украјини“ на украјинском језику. Међутим, привремено је хакован и украјински веб-сајт OLL.TV који 
је емитовао онлајн пренос фудбалске утакмице Украјина-Велс. 

Угао за читање. 

● Фармер се држи, сламка спаса за опкољени угао Украјине | Њујорк тајмс (nytimes.com) – Прича о 

Александру Чаплику (55), млекару и сточару, у близини Северодоњецка, који води свој посао у време рата 

да би обезбедио храну и посао локалним становницима. 

● Украјина: Зашто Русија жели да заузме Северодоњецк? | Вашингтон пост – Неке од најжешћих борби се 

настављају у области код Северодоњецка. Северодоњецк је један од последњих градова који стоји на 

путу Русији да контролише регион, као и административни центар територија Луганске области под 

контролом Украјине. 

 

Статистика. 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 4. јуна 2022. 

у 10 часова: људство – око 31.250, тенкови ‒ 1.386, оклопна возила ‒ 3.400, артиљеријски системи – 690, 
вишецевни бацачи ракета – 207, противваздушни системи – 96, летелице са фиксним крилима – 211, 
хеликоптери – 176, операционо-тактичке беспилотне летелице – 551, крстареће ракете – 125, чамци и лаки 
глисери – 13, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 2.395, специјална опрема – 53. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка „Kryivka Vilnykh” (Склониште слободних)' – добротворна организација која помаже 
хуманитарну подршку у Кијевској и Черниговској области, тренутно фокусирана на подршку 
источној Украјини. Ево детаља о њиховим банковним рачунима. 

● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, са 
локалним медијима или ширењем овог кратког билтена. 

● Претплатите се на наша дневна ажурирања на мрежи Твитер и нашој веб страници. 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више информација овде. 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/4/7350529/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/4/7350529/
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3500462-south-korea-parliamentary-delegation-visits-bucha-irpin.html
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3500462-south-korea-parliamentary-delegation-visits-bucha-irpin.html
https://www.nytimes.com/2022/06/04/world/europe/ukraine-macron-russia-izium.html
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1533073469570789377?s=20&t=syy7jyg_InJepD9AXootBQ
https://youtu.be/_rj97oafKsY
https://www.kmu.gov.ua/en/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-5-chervnya-2022-roku
https://www.ifw-kiel.de/publications/media-information/2022/ukraine-support-tracker-us-support-for-ukraine-dwarfs-aid-from-other-governments/
https://www.reuters.com/world/europe/russian-ministry-website-appears-hacked-ria-reports-users-data-protected-2022-06-06/
https://www.nytimes.com/2022/06/04/world/europe/ukraine-farmer-sievierodonetsk.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DLDm4eiPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMdbEmXvl_1KpEPkFzSgSypZeDnpkZOCZzqZ62Wil--aPxao0C0G2gaHileqA4zaejvhmCPX_hUfTUgnYrIRIz9JI2aV3-2iAXz6mRQvpwjtMp3qpwA559FTkQdWLd6amTfhZ9PtSAaR7f7QgkCaoOCXyIw4nqu_9Xex5SCFnGUHp7_W86jdtcM98cN6_8RAUyLIu82f5CTzw1c_r6QsE5VIPWlL51sLDSqBHqyMG-w_U-Fa08r6qWWCdzzRAqFVUDe18T5gl9&smid=tel-nytimes
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/04/ukraine-russia-severodonetsk-donbas/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

