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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 138-139 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 

Градови на удару. Руски освајачи пуцали су из БМ-21 Град на вишеспратницу у Часив Јару у Доњецкој области. 2 дела 
зграде су потпуно уништена. Најмање 15 људи је погинуло, а страхује се да је још две десетине заробљено након 
гранатирања. У недељу су Државне службе за ванредне ситуације радиле на извлачењу људи испод рушевина. 
Гранатирање Харкова се наставља. У недељном гранатирању тамо је повређено седам особа. Још једно гранатирање 
јутрос је погодило стамбену зграду у Харкову. Руске снаге су у суботу лансирале 6 пројектила на Николајев. Гувернер 
Николајевске области је известио о експлозијама у граду 11. јула ујутро. Русија је поново лансирала 6 пројектила на град 
Николајев. Најмање једна особа је повређена. 

У међувремену, у Одеској области, отворен је пролаз бродова након ослобођења Змијског острва. Велик број бродова 

чека да прође Сулинским каналом преко ушћа Бистре у канал Дунав-Црно море за улазак/излазак бродова који превозе 
пољопривредне производе. 
 
Отпор. Руске власти покушавају да повећају безбедност на окупираним територијама, вероватно имајући у виду активан 

украјински партизански покрет, извештава Институт за ратне студије. Научни центар је указао на увођење ванредног стања 
од стране шефа области Харков којег је именовала Русија, Виталија Ганчева у окупираним насељима у области Харкова. 
То вероватно значи да су руске окупационе власти веома забринуте због партизанских активности и да се плаше украјинске 
саботаже руских копнених линија комуникације у источној области Харкова. Раније је начелник Каховског административног 
округа Владимир Леонтјев наредио режим контроле приступа граду, захтевајући од становника да добију дозволе за улазак 
у одређене зграде или подручја. Међу недавним активностима партизанског покрета било је и убиство заменика начелника 
полиције Нове Хаковке Серхија Томке у његовом аутомобилу 7. јула. 

У међувремену, потпредседница владе Ирина Верешчук је у телевизијском обраћању 10. јула позвала цивиле у 
привремено окупираној области Херсон да се евакуишу, пошто украјинске оружане снаге планирају контраофанзиву на југу 
Украјине. „Поуздано знам да тамо не би требало да буде жена и деце и да они не би требало да постану живи штит “, 
рекала је Верешчук. Она није навела када ће доћи до украјинске контраофанзиве. 
 
Људска права. Светска здравствена организација издала је у петак хитан апел за приступ болесним и повређеним људима 
захваћеним ратом у Украјини, укључујући „стотине“ жртава мина, „превремено рођене бебе, труднице, старије људе, од 
којих су многи остављени“. Др Дорит Нитзан, менаџерка кризних инцидената СЗО у Украјини, упозорила је да међу 
осталима којима је потребна хитна помоћ спадају они са хроничним болестима које се могу спречити. „Људи који нису били 
у могућности да добију рану дијагнозу и лечење рака, који сада имају много напредније туморе и критичније болести“, рекла 
је она. „Људи који нису могли да приме лекове за хипертензију, а сада имају затајење срца или су претрпели мождани 
удар. Дијабетичари који нису могли да се лече и чија је болест сада тешка“. 

Суоснивача Хромадског радија и активисту за људска права Максима Буткевича заробиле су руске снаге у близини Хирска, 
у области Луганска, јавља Хромадски радио. Руска државна новинска агенција РИА Новости објавила је видео снимак на 
којем се појављују Буткевич и други заробљени украјински војници крајем јуна, али су његови рођаци сада потврдили 
његово хапшење. 
 
Спољна политика. Ратни злочини Руске Федерације у Украјини подсетили су свет на геноцид у Сребреници. Ово су у 
заједничком саопштењу навели потпредседник Европске комисије Жозеп Борел и комесар Оливер Вархељи. „Неоправдана 
и ничим изазвана агресија Русије на Украјину вратила је брутални рат на наш континент. Масовна убиства и ратни злочини 
које видимо у Украјини враћају жива сећања на оне који су били сведоци рата на Западном Балкану 1990их.' 

Жерар Ларше, председник Сената Републике Француске, посетио је Украјину. У оквиру посете, он је отишао у Бучу, 
Кијевска област, и одржао састанак са председником Зеленским. Зеленски је захвалио Паризу на подршци суверенитету 
и територијалном интегритету Украјине, као и на важној помоћи украјинској војсци и народу током потпуне руске инвазије 
на земљу. Касније се председавајући Ларше обратио парламенту Украјине, и најавио парламентарно партнерство између 
Француске и Украјине. У Министарству за развој заједница и територија Украјине, г. Ларше и министар Чернишов 
разговарали су о реформи децентрализације у Украјини и даљем проучавању искуства Ил-де-Франс ет Алп-Маритим. 

Дипломате Г-20 нису успеле да се договоре око јединственог става о рату у Украјини. То је учинило неизвесним изгледе за 
даљу сарадњу на форуму, преноси Асошијејтед прес. Агенција напомиње да, упркос "емотивном позиву на јединство и 
прекид рата", дипломате се нису усагласиле око коначног саопштења и нису направиле традиционалну групну 
фотографију, као што је то учињено претходних година. 

Санкције. Канада намерава да уведе даље санкције у вези са нелегалном и неоправданом инвазијом Русије на Украјину. 
Још један круг санкција допринеће опсежним санкцијама које је Канада већ увела, рекао је министар Џоли на Г20 на Балију 
у Индонезији 8. јула. Ове нове санкције односиће се на копнени и цевоводни транспорт и производњу метала, и транспорта 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-reports-clashes-east-us-presses-diplomatic-front-2022-07-10/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/9/7357151/
https://www.uspa.gov.ua/news/09-07-2022/novyna-4
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-8
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3526206-veresuk-znovu-zaklikala-ukrainciv-evakuuvatisa-z-hersonskoi-ta-zaporizkoi-oblastej.html
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122222
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122222
https://hromadske.radio/news/2022/07/10/pravozakhysnyk-ta-spivzasnovnyk-hromads-koho-radio-maksym-butkevych-u-poloni-rosiian
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/bih-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliver-varhelyi-27th-2022-07-10_en
https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-golovoyu-senatu-franciyi-ta-76397
https://twitter.com/gerard_larcher/status/1545401402616270853?s=20&t=iXnpRWlEqkV5y_YznU7cZg
https://twitter.com/gerard_larcher/status/1545430927924420608?s=20&t=iXnpRWlEqkV5y_YznU7cZg
https://apnews.com/article/nato-russia-ukraine-boris-johnson-g-20-summit-covid-a7ac635f110548f3ef00b01f02cf5c69
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/07/minister-joly-announces-canadas-intent-to-further-sanction-key-russian-economic-sectors.html
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рачунара, електронске и електричне опрема, као и машина. Када мере ступе на снагу, канадска предузећа ће имати 60 
дана да закључе уговоре са циљаним индустријама и услугама. Ова забрана ће такође проширити обим постојећих мера 
и извршити даљи притисак на стуб руске економије. 

Белорусија. Руски пилоти почињу интензивну обуку на пет аеродрома у Белорусији, извештава група за праћење 
„Белоруски гајун“. Белорусија је забележила повећање ваздушне обуке на 5 аеродрома истовремено, пошто је почела 
обука падобранаца. Око 20 пилота из Русије стигло је у Барановиче ујутру 7. јула редовним возом Москва-Брест. 
Мониторинг група саопштава да ово није први извештај да је руска војска почела да стиже у Белорусију обичним путничким 
возовима. 

Сигурност хране. У Украјини се за 2022. предвиђа производња пшенице од 20 милиона тона, 27 одсто испод петогодишњег 

просека, наводи се у кварталном Глобалном извештају ФАО. Процењује се да око 20% засађене површине можда неће 
бити обухваћено жетвом због директног уништења, ограниченог приступа пољима, недостатка радне снаге и недостатка 
економских ресурса због рата који је у току. Принос кукуруза, који ће бити пожњевен од септембра, провизорно се предвиђа 
на 24 милиона тона, што је скоро 30% испод просека, због значајног смањења засађених површина. Поред тога, приноси 
могу пасти испод просечних нивоа због кашњења или пропуштене примене ђубрива. Као резултат тога, укупна домаћа 
производња житарица у 2022, тренутно се процењује на око 51 милион тона, што је знатно испод просека. Међутим, стварни 
ниво производње ће бити одређен расположивошћу горива за жетву могућности складиштења. 

Енергетска сигурност. Енергоатом извештава да су руски војници насилно добили приступ забрањеним зонама у 

нуклеарној електрани Запорожје како би проруски блогер снимио „интервјуе“. Главни циљ монтираног интервјуа био је да 
се направи пропагандни прилог о томе како Запорошка фабрика безбедно ради под цевима пушака окупатора. 

Канада ће Немачкој вратити поправљену турбину која је потребна за гасовод Северни ток 1 и која би могла да помогне да 
се обезбеди континуирани доток енергије све док Европа не буде могла да прекине своју зависност од руског гаса, преноси 
Ројтерс. У међувремену, украјински званичници су изразили „дубоко разочарење“ због одлуке Канаде да врати турбину 
Северног тока 1 Немачкој. Украјинско министарство спољних послова и енергетике критиковали су повратак турбине као 
„савијање режима санкција према хировима Русије“. 

Култура. 417 злочина против културног наслеђа Украјине које су починиле руске снаге од почетка рата. Највећи део 

разарања догодио се у области Харков. У региону је забележено 99 епизода, од тога 82 у самом граду и околини. У 
Доњецкој области је документовано 95 злочина, од којих 64 у граду Мариупољу. У Кијевској области забележено је 79 
епизода. 
 
Угао за читање. 

● Дуга руска историја показних суђења у Украјини | ПОЛИТИКО – Било је 15 размена од почетка инвазије, од 

којих је највећа била 29. јуна и укључивала је 144 борца са сваке стране, укључујући 95 из Азовстала. Али свака 
страна је оптуживала другу за стварање „фонда за размену“ — у суштини за узимање заробљеника искључиво у 
сврху размене за друге затворенике.  

● Муслимани Украјине моле се за победу, крај окупације | Асошијејтед прес  – Прочитајте причу о украјинским 

муслиманима и последњој преосталој оперативној џамији на територији под контролом Украјине у Донбасу – 
џамији Костјантиновка. Укупно има око 30 џамија у региону, али већина је сада у рукама Руса. „Муслимани чине 
скоро 1 одсто становништва Украјине, која је претежно православна. Постоји велика муслиманска популација на 
Криму — дом кримских Татара, илегално анектиран од стране Русије 2014. Тамошњи бројеви попели су се на 12%. 
Такође постоји значајна муслиманска заједница у источној Украјини, што је резултат таласа економске миграције 
како се регион индустријализовао и многи муслимани су емигрирали у регион Донбаса да раде у рудницима и 
фабрикама.' 

● Украјински свештеник служи мису, а затим креће у рат | Вашингтон пост 
 
Статистика. 

● Више од 400 украјинских здравствених установа налази се на територијама које су привремено окупирали Руси. У 
међувремену, руске снаге су већ уништиле 87 здравствених установа овде, од којих су 84 у Доњецкој области, и 
настављају да уништавају медицинску инфраструктуру у региону. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске од 11. јула 2022. у 10 
часова: људство – око 37 400, тенкови – 1.645, АПВ – 3828, артиљеријски системи – 838, вишецевни бацачи ракета 
– 247, противваздушни системи – 109, летелице са фиксним крилима – 217, хеликоптери – 187, оперативно-
тактичке беспилотне летелице – 676, крстареће ракете – 155, чамци и лаки глисери – 15, неблиндирана возила и 
цистерне за гориво – 2.696, специјална опрема – 66. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка санитетском батаљону 'Хоспиталци'. Волонтерска организација болничара која делује од 2014. 
године. 

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/8/7357125/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/8/7357125/
https://reliefweb.int/report/world/crop-prospects-and-food-situation-quarterly-global-report-no2-july-2022
https://t.me/energoatom_ua/8013
https://www.reuters.com/business/energy/canada-will-return-repaired-turbines-nord-stream-1-expand-sanctions-russia-2022-07-09/
https://www.reuters.com/business/energy/canada-will-return-repaired-turbines-nord-stream-1-expand-sanctions-russia-2022-07-09/
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zaiava-mzs-ukrainy-u-zviazku-iz-rishenniam-kanady-povernuty-do-nimechchyny-vidremontovani-turbiny-pivnichnoho-potoku-1
https://mkip.gov.ua/news/7374.html
https://www.politico.eu/article/russia-long-history-of-show-trials-in-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8f2cfbbc90-EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_11_02_50&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8f2cfbbc90-189729529
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-religion-donetsk-9557925c0a074c7829aaaca889f0b876
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-religion-donetsk-9557925c0a074c7829aaaca889f0b876
https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/10/ukraine-priest-mass-war/
https://moz.gov.ua/article/news/ponad-400-ukrainskih-medzakladiv-roztashovani-na-timchasovo-okupovanih-teritorijah
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● 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 Твитеру и нашој веб страници. 

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

https://twitter.com/truth_sharethe

