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Рат у Украјини. Дневно ажурирање. Дан 139
Припремиле Софиjа Олиник и Мариjана Завиjска
Градови на удару. Харков је гранатиран из више ракетних система. Повређена је 31 особа, укључујући 16-годишње дете,
а три особе су погинуле. Русија је 11. јула лансирала 7 ракета на област Одеса. Руски ваздушни напади погодили су кућу,
лучку инфраструктуру и поља, али није било жртава. Према подацима украјинске граничне службе, Русија је 11. јула
поново гранатирала украјинске пограничне територије у Суми и Черњигову из минобацача и артиљерије. На пограничним
територијама забележено је 80 експлозија. Ујутро 12. јула руска војска је поново напала Николајев, изазвавши разарања
и пожаре.
Број мртвих у Часив Јару у Доњецкој области порастао је на 33. Украјинска државна служба за ванредне ситуације
известила је да су 11. јула извукли тело још једне жртве, деветогодишњег детета. Тиме број погинулих у руском ракетном
удару на петоспратну стамбену згради у граду Часив Јар у Доњецкој области расте на 33 особе. Акција спасавања се
наставља.
Отпор. На окупираним територијама настављен је прогон руских колаборантских власти. Администратор малог града на
истоку украјинске области Харков, именован од стране Руса, убијен у експлозији аутомобилске бомбе за коју се
претпоставља да је дело украјинског партизанског покрета. Такође у понедељак, окупационе власти у Запорожју
известиле су да је Андреј Сигута, начелник округа Мелитопоља, једног од првих градова који је пао руским снагама,
избегао покушај убиства украјинског партизана који је пуцао на његову кућу.
Људска права. Руски председник Путин је потписао декрет у понедељак којим се поједностављени процес
натурализације у Русији, познат и као пасошизација, проширује на све грађане Украјине. Овим се нуди поједностављени
пут ка руском држављанству за све Украјинце, настојање да се прошири привлачност Москве и учврсти њено присуство
у земљи и ствара разлог за „ослобођење“ њених грађана. Раније је поједностављена процедура за стицање руског
држављанства важила само за становнике такозване Доњецке Народне Републике (ДНР) и Луганске Народне Републике
(ЛНР) на истоку Украјине.
80% локалног становништва напустило је регион Доњецка . Ипак, око 340 000 (или 20,4%) локалног становништва остаје
у Доњецкој области, сви остали су већ евакуисани на безбедна места.
У Украјини се више од 7000 војних лица сматра несталим, од којих је већина у руском заробљеништву. „Знамо да су
одведени у Русију. Прво, морате схватити колико људи има. Ако их има више од стотину, онда разумемо да је
практично цео батаљон у заточеништву. Са њима још увек нема контакта, па се сматрају несталима. Пре или
касније биће на листи за размену и вратиће се кући. То је случај када са сигурношћу знамо да су нестале особе живе
“, каже украјински комесар за нестала лица у посебним околностима.
Годишњи извештај „Деца и оружани сукоби“ је укључио Украјину на листу земаља у којима су почињени ратни злочини и
насиље над децом. Поред тога, шефица УН за људска права Мишел Бачелет рекла је прошле недеље да је до 3. јула у
Украјини убијено 4889 цивила, укључујући 335 деце, истичући да је стварна бројка вероватно много већа.
Спољна политика. Амбасадори земаља Г7 у Украјини поновили су да је благовремено именовање шефа Специјалног
тужилаштва за борбу против корупције (САПО) од кључне важности за јачање украјинских институција за борбу против
корупције. Именовање шефа канцеларије САПО један је од кључних услова за даље европске интеграције.
Марк Руте, премијер Холандије, допутовао је у радну посету Украјини и посетио Кијев и Ирпин. Премијер Холандије је
истакао важност давања Украјини статуса земље кандидата за чланство у Европској унији, наводи се у саопштењу.
Такође, према његовим речима, важно питање је и обнова Украјине после рата, о чему се детаљно говорило на недавно
одржаној конференцији о опоравку Украјине у Лугану (Швајцарска). Поред тога, Марк Руте је истакао важност решавања
питања престанка извоза украјинских пољопривредних производа због руске блокаде црноморских лука.
Председник Зеленски поднео је Врховној ради нацрт закона „О успостављању правних и социјалних гаранција за грађане
Републике Пољске на територији Украјине“. У знак захвалности пољском народу на солидарности и подршци Украјини
суоченој са руском оружаном агресијом пуног обима и узимајући у обзир принцип реципроцитета, нацрт закона предвиђа
успостављање права и гаранција за грађане Пољске који бораве у Украјини слично онима утврђеним у Закону Републике
Пољске. Подношење нацрта закона поклапа се са обележавањем Волинске трагедије. Нацрт закона који је развијен на
иницијативу шефа државе предвиђа, посебно, давање пољским држављанима и члановима њихових породица
могућности легалног боравка на територији Украјине 18 месеци од дана усвајања закона. Пољаци ће такође добити право
на запошљавање, привредну активност, студирање у образовним установама, медицинску негу на територији Украјине и
одвојена социјална давања у складу са украјинским законодавством.
Наредни састанак Контакт групе за одбрану Украјине (УДЦГ) биће одржан виртуелно 20. јула, о чему ће разговарати
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министри одбране Лојд Оситн и Олкексиј Резников. Током телефонског разговора, саговорници су разменили мишљења
о будућности помоћи САД и савезника Украјини у формату УДЦГ.
Санкције. Европска унија планира да представи нови пакет санкција Русији у наредним недељама, преноси Блумберг.
Како наводи агенција, овога пута ограничења ће утицати на увоз злата, биће дато појашњење раније изречених санкција
и ажурирани спискови физичких и правних лица. У међувремену, Литванија је проширила ограничења на транзит робе у
Калињинград преко своје територије. Цемент, алкохол и бројни други производи руске производње биће забрањени за
транспорт.
Белорусија. Белоруски председник Лукашенко ће вероватно наставити да дозвољава руским снагама приступ
белоруском ваздушном простору како би показао барем номиналну подршку руском председнику Владимиру Путину, а
да не ризикује директно војно учешће белоруских оружаних снага у операцијама у Украјини, извештава Институт за ратне
студије. Раније је Белорусија затворила свој ваздушни простор у близини Украјине до 7. октобра, што значи да ће
опасност од ракетних напада из Белорусије остати прилично висока. У ноћи 11. јула, руски авион ДРЛО А-50 кружио је
изнад Белорусије, помажући борбеним авионима да идентификују циљеве у Украјини. У међувремену, у парламенту
Белорусије је регистрован нацрт закона којим се предлаже да се КГБ-у земље да овлашћење да грађанима ограничи
право на одлазак из земље на период до шест месеци, ако је то „у супротности са интересима националне безбедности“.
Сигурност хране. Турски председник Ердоган је телефоном разговарао са Путином и тражио успостављање „коридора
за жито“. Након разговора са Владимиром Зеленским, Ердоган је истакао да жели мир у Украјину и рекао да Турска
наставља да ради на плану који су развиле УН за доставу украјинских житних производа светском тржишту .
Сајбер безбедност. Руски хакери настављају са својим редовним покушајима сајбер напада. Владин тим за компјутерске
хитне случајеве Украјине при Државној служби за посебне комуникације упозорава на масовну дистрибуцију опасних
мејлова. Писма долазе са компромитованих имејл адреса државних органа Украјине и садрже прилоге у виду КСЛС
документа са насловом 'Хуманитарна катастрофа Украјине од 24. фебруара 2022.клс'. Званичници кажу да ће отварање
мејла довести до оштећења рачунара.
Угао за читање.
● Да ли се будућност може предвидети? Промишљања о рату који не можемо себи приуштити | Кадмо –
Погледајте чланак др Петре Кункел, чланжице Извршног одбора Међународног Римског клуба и оснивачице
Института за колективно руковођење: „ Пораст насиља у комуникацији, књижевности, филмовима, играма, уз
популарност јаких мушкараца је образац који показује оживљавање и јачање андрократских структура
друштвене доминације. Ове структуре прати институционализована мушка токсичност, презир према
женама које желе да буду слободне и често кулминирају у мушким вођама тоталитарних режима. '
● „ Мештани треба да знају шта да очекују од Руса“: три приче Украјинаца који су због своје националности
претрпели агресивне акције у иностранству | Заборона – У Немачкој је од почетка рата регистровано скоро
600 антиукрајинских злочина, саопштава Савезно министарство унутрашњих послова. Прочитајте приче о
агресији на Украјинце у другим земљама.
Статистика.
● У Русији је престало са радом око 900 компанија од 1 400. Многе кинеске компаније остају у Русији и око 30 из
САД и неке из Француске, Немачке, Јапана, Италије и других земаља. Од светски познатих брендова, то су Leroy
Merlin, Auchan, and Mary Kay.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 10.00 часова,
12. јула 2022: људство – око 37 470, тенкови – 1649, АПВ – 3829, артиљеријски системи – 838, МЛРС – 247,
противваздушни системи – 109, авиони са фиксним крилима – 217, хеликоптери – 187, оперативно-тактички
дронови – 676, крстареће ракете – 155, чамци и лаки глисери – 15, мекана возила и цистерне за гориво – 2699,
специјална опрема – 66.
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали!
● Подржите ' Rebel Volunteers ' са седиштем у Миколаjeву, који раде са одељењем за трауму и ургентном
амбулантом Хитне болнице, Дечје болнице и неким другим здравственим установама у Mиколајеву. Ова
волонтерска група такође подржава миколајевски зоолошки врт и сарађује са активистима за права
животиња.
● 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 .
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини!
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