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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 130-131 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Градови под нападом. После вишедневних интензивних борби, украјинске снаге су се повукле из Лисичанска, у 
области Луганска. Русија је преузела контролу над украјинским источним регионом Луганска непосредно након што је 

у тешким борбама заузела Лисичанск. Град је био последњи преостали већи центар становништва у региону Луганска 
под контролом Украјине. Контрола над овим регионом, кључним ратним циљем Русије, уследила би након недеља 
спорог напредовања и омогућила пребацивање фокуса бојног поља на суседни регион Доњецка, где Украјина још увек 
контролише значајну територију. Руски фокус ће се сада скоро сигурно пребацити на заузимање региона Доњецка, чији 
је велики део и даље под контролом украјинских снага, наводи Министарство одбране Велике Британије. У 
Северодоњецку су чеченске јединице, које се обично називају 'Кадировци', отвориле ватру на џамију у Северодоњецку 
у којој су људи црпили воду из бунара, каже Тимур Беридзе, имам локалне Исламске заједнице, шеф Исламског 
културног центра Бисмиллах, преноси Укринформ. У џамији се склонило 20 цивила из суседних домаћинстава и сви су 
погинули. Руске војне јединице чекале су долазак новинара како би одговорност за напад пребациле на украјинску 
војску. 

У региону Доњецка, руске снаге су за један дан оштетиле 82 инфраструктурна објекта, укључујући стамбене куће у 
Авдијевки, Бахмуту, Краматорску, Славјанску, између осталих. За један дан је у региону умрло 9 људи, укључујући и 
дете; било је и 25 рањених, од којих једно дете. 

Током викенда, у суботу ујутро, руске трупе су испалиле 12 пројектила на Николајев. Настрадалих и повређених нема, 

али је забележено уништавање инфраструктурних објеката на територији луке, као и једног од николајевских 
индустријских објеката. Харков је такође био под гранатирањем – пројектили су погодили један од критичних 

инфраструктурних објеката у Кијевском округу у Харкову. Руси су напали и приватна домаћинства у Новобаварском 
округу. Цивилна кућа и оближња школа ођтећени су у удару. У недељу су три Украјинца погинула, а један је повређен у 
последицама руског гранатирања две заједнице у области Харкова. Руси су у недељу увече гранатирали из минобацача 
и артиљерије територију и просторије психонеуролошког интерната у Сумској области. Избио је пожар у трпезарији 

установе, уништена је управна зграда и студентски дом. Најмање три особе су повређене и хоспитализоване. 

Градови под окупацијом. Оружане снаге Украјине ослободиле су више од хиљаду општина, каже председник 

Зеленски. Од почетка руске инвазије на Украјину, ослобођено је 1.027 градова и насеља. Међутим, још 2.610 је и даље 
под руском окупацијом. Већини ових насеља је потребна реконструкција, а стотине их је потпуно уништила руска војска, 
тако да морају бити обновљена, додао је Зеленски. 

Ипак, 8 старешина локалних заједница и даље је у заточеништву руских власти. То су поглавари Херсона, Дњепрорудне, 
Хола Пристана, као и села Вилхивка, Велики Копани, Хорностаивка, Хрестивка и Новотроитске. Троје од њих се од 
марта воде као нестали. Удружење градова Украјине позвало је међународну заједницу да помогне у ослобађању 
локалних званичника. 

У Мариупољу, руска војска захтева да сви локални наставници прођу обавезну сертификацију у Русији, каже саветник 
градоначелника Мариупоља Петро Андриушченко. Такозвана обука има за циљ да објасни „праву” историју, наиме са 
руске тачке гледишта, као и искорењивање проукрајинских ставова. Истовремено, постоји незванична забрана да се 
наставници преселе из града како би избегли губитак људских ресурса. 

Званичници које подржава Русија саопштили су да ће одржати референдум о придруживању Херсонске области Руској 
Федерацији до јесени 2022. године, саопштило је Министарство одбране Велике Британије. Последњих неколико 
месеци Русија је тражила начине за одржавање инсценираних гласања како би легитимисала своју контролу над 
регионом. Истовремено, на окупираним територијама се наставља масовни оружани и мирни отпор. 

Реконструкција. Конференција о обнови Украјине ускоро почиње у Лугану, у Швајцарској, 4. јула. Лидери из десетина 

земаља и међународних организација састаће се да разговарају о мапи пута за обнову Украјине док ратни напори Русије 
и даље бесне. План реконструкције Украјине биће представљен и разматран у Лугану ове недеље. План, на око 2.000 
страница, биће представљен на конференцији 4. и 5. јула и представљаће широку листу инфраструктурних и 
безбедносних пројеката, улагања у климу и дигиталну економију, као и диверсификацију енергетских ресурса, преноси 
Блумберг. Претходно ће званичници ЕУ допринети највећим делом укупне финансијске помоћи, која би могла да 
премаши 500 милијарди евра (523 милијарде долара). Међутим, као што је већ поменуто, за ЕУ свака помоћ такође 
мора бити повезана са реформама. Статус кандидата Украјине за чланство у ЕУ подразумева и мапу пута за борбу 
против корупције, разбијање контроле олигарха над економијом и доношење правила за избор судија. 

Француски регион Ил-де-Франс подржаће обнову Кијевске и Черниговске области, каже председница Регионалног 
савета Ил-де-Франса Валери Пекрес. Регион Ил-де-Франс ће такође креирати концепт и пројекат за реконструкцију 
Бородијанке у Кијевској области. Бородијанка ће постати еко-град са „системима који раде на савременим технологијама 

https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-adviser-concedes-key-bastion-could-fall-eastern-ukraine-2022-07-03/
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1543821057546768385?s=20&t=QO9CYHS5b2-MSKin4S8hKQ
https://www.facebook.com/beridzetemur/posts/pfbid0254Rr8JtNNEYFE74d1RdXgddPxnZteXWFdBPdjKRZAiY7oRRvcEDv2Qm5nrUBQyiul
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3520478-after-destroying-siverodonetsk-mosque-kadyrovites-try-to-shift-blame-onto-ukraine-army-local-imam.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/4/7356195/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/3/7356134/
https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid026CW5bPnDi8ZWCSgowCkFofzfXDY2KNur5UfnMUEnTVuJML7zD9gh3SJ5zJ9b2jyol
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-ponad-26-tysiachi-naselenykh-punktiv-ukrainy-v-okupatsii/a-62340971
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon
https://lb.ua/society/2022/07/02/521908_mariupoli_vchiteliv_primusovo.html
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1543469527274602498?s=20&t=06xIKca84DQY-7PEzJhDRg
https://www.urc2022.com/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-03/ukraine-to-unveil-massive-rebuilding-plan-even-as-war-bogs-down
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-03/ukraine-to-unveil-massive-rebuilding-plan-even-as-war-bogs-down
https://www.kmu.gov.ua/en/news/denis-shmigal-parizkij-region-franciyi-dopomozhe-u-vidnovlenni-kiyivshchini-ta-chernigivshchini
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за уштеду енергије“. 

Спољна политика. Аустралијски премијер Ентони Албанез посетио је Украјину, укључујући Кијев, Бучу, Хостомел и 

Ирпин. Шеф аустралијске владе је најавио да ће његова земља повећати војно-техничку помоћ Украјини и обезбедити 
још 14 оклопних возила и 20 оклопних возила Бушмастер, додатнну војну опрему, дронове и другу војну опрему по 
захтеву наше земље. Премијер Албанес је такође говорио о спремности да се придружи међународним истрагама 
руских злочина против Украјине и да се уведу додатне финансијске санкције и забране путовања за још 16 руских 
званичника и олигарха. „Забранићемо увоз руског злата да бисмо смањили способност Русије да финансира овај рат.“  

Амерички председник Џо Бајден послао је писма Конгресу САД о пријему Шведске и Финске у НАТО. Ово је објављено 
на сајту Беле куће. У међувремену, Финска предлаже постављање базе НАТО-а на граници са Русијом – Иле. Овај 
предлог дао је градоначелник финског града Лапенранта. Удаљеност од њега до руског Виборга је мање од 100 км. 

Белорусија. Самопроглашени председник Белорусије Александар Лукашенко оптужио је Украјину за лансирање 
пројектила на територију Белорусије и наредио својој војсци да „гађа“ центре одлучивања противника Минска. Према 
његовом сведочењу, Белорусија је у једном тренутку оборила три пројектила лансирана из Украјине, тврдећи да Запад 
покушава да увуче његову земљу у рат. Међутим, није изнето много доказа. Лукашенко је у недељном обраћању рекао 
да је давно одредио учешће војске Белорусије у рату против Украјине, преноси медиј Белта. Према његовим речима, 
Белорусија и Русија „заправо имају заједничку групацију снага“. 

Људска права. Више од 10.000 становника Маријупоља налази се у "затворима" у такозваној ДПР, саопштило је 
Градско веће Маријупоља. Градском већу су позната најмање четири места за притвор људи које су окупатори отели – 
два у Оленивки и једно у притворском центру у Доњецку и Макијевки. „10 људи је закључано у скученим ћелијама по 2 
са 3 метра. Становници Мариупоља једва добијају воду и храну. Не изводе се напоље. Они немају приступ нормалној 
медицинској нези и подвргнути су разним облицима тортуре – од психичке до физичке“. 

Сигурност хране. Турска царина задржала је руски теретни брод који је превозио жито за које Украјина тврди да је 

украдено, изјавио је  украјински амбасадор у Турској у недељу. Прошле недеље, украјински амбасадор је затражио од 
Турске да задржи теретни брод Жибек Жоли под руском заставом, који је превозио украдено украјинско жито из 
окупираног Бердјанска, у региону Запорожја. Брод тренутно стоји на улазу у луку, задржан је од стране царинских органа 
Турске, док је увиђај у току. 

Дигитална безбедност. Украјински граничари пронашли су хард диск са подацима о руским окупаторима у Черниговској 
области. Добијени диск садржи више од сто гигабајта података о противваздушној артиљеријској јединици Руске 
Федерације из Подмосковја: штабни списак са биографијама руске војске, техничка документација наоружања и војне 
опреме. Сада украјински полицајци располажу фотографијама, карактеристикама и копијама пасоша окупатора. 

Спорт. Украјина позива да се забрани спортистима Руске Федерације и Републике Белорусије да се такмиче чак и под 
неутралним заставама. Према речима министра омладине и спорта Украјине Вадима Хутсајта, Русија је већ убила више 
од 80 наших спортиста и тренера и уништила више од 100 објеката спортске инфраструктуре. У међувремену, 33 земље 
захтевају да се Русија искључи из међународних спортских федерација. „Тражимо искључење представника Русије и 
Белорусије из органа управљања међународних федерација, као и обуставу телевизијског преноса међународних 
спортских догађаја на територији Русије и Белорусије“, рекао министар спорта и туризма Пољске Камил Бортничук. 
Међу потписницима је 25 земаља ЕУ, САД, Канада, Аустралија, Јапан, Норвешка и друге. 

Угао за читање. 
● Украјина је разоткрила Русију као не баш велику силу – Атлантик – „Оно што би нам овај рат могао показати, 

међутим, јесте да је војска јака онолико колико су јаки друштво, економија и политичка структура која ју је 
саставила. У овом случају, Русија није била ни близу велике силе, већ у ствари дубоко мањкава, на много начина 
ослабљена држава. 

● Немци су били укључени у рат, углавном на погрешној страни – Тимоти Снајдер | Франкфуртер алгемајне 
цајтунг (faz.net) – Владимир Путин је покренуо хитлеровске теме као оправдање за свој рат разарања: 
Украјинци немају историјску свест, немају сопствену националност, немају елиту. Као Хитлер, па и Стаљин, он 
настоји да искористи украјинске намирнице као оружје. Али од читаоца Хабермаса није тражено да размотри 
ове сличности, нити да се распита да ли би као Немци могли да сносе одговорност према Украјини: земљи у 
којој су Немци не тако давно убили милионе људи. [...] Ниједан разуман национални дискурс не може се одвијати 
унутар искључиво националног контекста. Конкретно, свака земља са колонијалном историјом мора водити 
рачуна о гласовима људи који су колонизовани. Као бивша колонијална сила у Украјини, и као економски партнер 
садашње колонијалне силе у Украјини, Немачка је двоструко обавезна да слуша Украјинце, идеално још пре 
рата, а најкасније у данима и недељама након његовог избијања. То се једноставно није догодило. ' 

● Серхиј Плохи: Путинов империјалистички наратив је „сломљен“ | Фајненшл тајмс (ft.com) 
● Украјинке у рекордном броју служе као медицинарке и митраљескиње – Вашингтон пост 

https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-u-kiyevi-zustrivsya-z-premyer-ministrom-avstr-76233
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/02/letter-to-certain-congressional-committees-on-the-republic-of-finlands-accession-to-the-north-atlantic-treaty-organization/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/02/letter-to-certain-congressional-committees-on-the-republic-of-finlands-accession-to-the-north-atlantic-treaty-organization/
https://edition.cnn.com/2022/07/03/world/belarus-alexander-lukashenko-ukraine-missiles-russia-war-intl-hnk/index.html
https://www.reuters.com/world/europe/lukashenko-says-belarus-intercepted-attempted-missile-strikes-by-ukraine-belta-2022-07-02/
https://t.me/mariupolrada/10079
https://t.me/mariupolrada/10079
https://www.reuters.com/world/ukraines-ambassador-turkey-says-russian-ship-carrying-ukrainian-grain-detained-2022-07-03/
https://www.facebook.com/watch/?v=516230783519634
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/1/7355766/
https://www.gov.pl/web/sport/ministrowie-do-spraw-sportu-krajow-europejskich-i-pozaeuropejskich-przyjeli-wspolne-stanowisko-w-sprawie-rosji-i-bialorusi
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/07/rethinking-russia-ukraine-international-political-power-military-strength/661452/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-germans-have-been-involved-in-the-war-an-answer-to-juergen-habermas-18131718.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-germans-have-been-involved-in-the-war-an-answer-to-juergen-habermas-18131718.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-germans-have-been-involved-in-the-war-an-answer-to-juergen-habermas-18131718.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.ft.com/content/05bdabc8-e027-4600-a20e-aaad1d6c2f2d
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Статистика. 
● Од 24. фебруара, Државна служба за ванредне ситуације Украјине елиминисала је 152.328 експлозивних 

објеката, укључујући 1.997 ваздушних бомби. Према извештају, обрађена је територија површине 63.361 
хектара. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 4. јула 2022. 
у 10 часова: људство – око 36.200, тенкови ‒ 1.589, оклопна возила ‒ 3.754, артиљеријски системи – 804, 
вишецевни бацачи ракета – 246, противваздушни системи – 105, летелице са фиксним крилима – 217, 
хеликоптери – 187, операционо-тактичке беспилотне летелице – 658, крстареће ракете – 144, чамци и лаки 
глисери – 15, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 2.629, специјална опрема – 65. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка санитетском батаљону 'Хоспиталци' . Волонтерска организација болничара која делује од 2014. 
године. 
Тим пружа медицинску помоћ на жариштима. Недавно им је уништен аутомобил за евакуацију, тако да 
прикупља средства за ново возило мобилне болнице. 

● 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. 

 
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини! Слава Украјини! 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrayina-viyna-rozminuvannia/31926987.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrayina-viyna-rozminuvannia/31926987.html
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

