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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 153
Припремиле Софија Олијник, Маријана Завијска, Ана Довха
Људска права. Русија разматра кривично гоњење за злочине против човечности. Александар Бастрикин, шеф руског
Истражног комитета, рекао је у понедељак владином листу Росијска газета да су руске власти покренуле више од 1300
кривичних истрага против више од 400 украјинских држављана. Најмање 220 особа осумњичено је да су починиле
"злочине против мира и безбедности човечанства", док су 92 припадника украјинских снага наводно већ оптужена. У
циљу кривичног гоњења злочина против човечности, Русија разматра покретање међународног суђења уз подршку
земаља савезника, укључујући Сирију, Боливију, Иран.
ОДИХР је претходно представио привремени извештај о пријављеним кршењима међународног хуманитарног права и
међународних закона о људским правима у Украјини. Након анализе прибављених доказа, ОДИХР је изнео случајеве
који представљају тешке повреде међународног хуманитарног права (МХП) и који могу представљати ратне злочине од
стране Руске Федерације. Међу кључним је напад на Драмско позориште у Маријупољу и железничку станицу у
Краматорску, као и бројни напади на школе и болнице који очигледно крше њихов заштићени статус према МХП. Опсада
украјинских градова и насеља од стране оружаних снага Руске Федерације, спречавање цивила да се безбедно удаље и
повећање ризика да буду изложени неселективним нападима је још један пример онога што би се могло сматрати
ратним злочинима. Дакле, чињеница да оружане снаге Руске Федерације нису омогућиле брз и несметан пролаз
хуманитарне помоћи, што је допринело погоршању хуманитарне кризе у тим подручјима. Поред тога, могућности за
безбедну евакуацију из украјинских градова биле су озбиљно ограничене. Сведоци су пријавили ОДИХР-у да је приступ
електричној енергији, телефонским мрежама, независним медијима и интернету у деловима Украјине под окупацијом
Руске Федерације био ограничен или га уопште није био. Преживели и сведоци пријавили су ОДИХР-у случајеве
вансудских погубљења, сексуалног насиља укључујући силовање, произвољног лишавања слободе, мучења и
присилних нестанака у подручјима Украјине под окупацијом Руске Федерације. Ово представља кршење МХП и може
представљати ратне злочине, док су мирни протести против окупације угушени, а организатори били мета одмазде.
Локалне власнике предузећа у привремено окупираном Херсону руска окупациона влада приморава да региструју своје
пословање у Русији, што захтева добијање руског пасоша. Државна управа Херсонске области саопштила је „У Херсону
окупационе власти приморавају предузетнике да прођу кроз такозвану процедуру пререгистрације и раде по руском
законодавству, плаћајући порез окупаторима.“
Окупатори задржавају више од пет хиљада људи који желе да напусте окупацију у Запорожју на контролном пункту у
Василовки, Запорошка област. Пет особа је већ умрло чекајћи у реду. Градоначелник Мелитопоља сматра да Руси
Украјинце не пуштају да би их користили као „живи штит“ јер се плаше контраофанзиве Оружаних снага.
Министарка за реинтеграцију привремено окупираних територија Ирина Верешчук рекла је да је скоро 800.000 грађана
Украјине изгубило домове. Верешчук је најавила да би се у јесењем периоду са истока на запад могло преселити још
око пола милиона људи, што ће додатно оптеретити оне који су раније отишли.
Спољна политика. Немачка министарка унутрашњих послова Ненси Фезер и министар за социјална питања Хубертус
Хајл су стигли у Украјину. За обоје је ово прва посета Украјини од почетка рата. Политичари су посетили Кијев и Ирпин и
састали се са украјинским властима. Премијер Шмихал је истакао значај међународне експертске конференције о
обнови Украјине, која ће се одржати на јесен ове године, и израде одговарајућег плана реконструкције у оквиру немачког
председавања Г7. Према његовим речима, и Европска комисија је изразила спремност да се придружи догађају.
Хубертус Хајл је напоменуо да ће Немачка допринети развоју тржишта рада у Украјини, док је савезна министарка
унутрашњих послова Немачке, Ненси Фезер, са своје стране известила да је Немачка предала аутомобиле и генераторе
Државној служби за ванредне ситуације, и да је спремна да помогне у разминирању украјинских територија, и да ће
учинити све што је у њеној моћи да помогне Украјини у рату.
Председник Гватемале Алехандро Ђаматеи састао се у Кијеву са Володимиром Зеленским. Председник Украјине је
известио: „Ово је прва посета једног лидера из Латинске Америке Украјини не само од 24. фебруара, већ и у последњих
12 година. Одржаћемо важне преговоре за развој билатералних односа између наших земаља.“
Највеће финске странке подржавају ограничења за издавање виза Русима. Лидер фракције Социјалдемократске партије
Анти Линдман изјавио је: „Сматрам оправданим да Влада брзо проучи питање ограничења туристичких виза. Руски
брутални рат се наставља сваког дана, а у таквим условима нормална интеракција је у многим аспектима немогућа.“
Градови на удару. „Руске трупе су читаву ноћ нападале регион. Погођена су три округа - Никопољ, Дњепров и Криви
Риг", рекао је начелник Дњепропетровске регионалне војне управе Валентин Резниченко. Харковска област је током
ноћи поново била под гранатирањем. Олег Синегубов, начелник Харковске обласне државне администрације, саопштио
је „Окупатори су ноћу погодили цивилне објекте у Чугујеву – школу, културни центар. У једној од просторија налазили су
се људи који су се били под рушевинама [...] Током дана село Коробочкине и град Печенег више пута су гранатирани у
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стамбеним секторима. Шеф Волињске ОВА Јуриј Погуљајко рекао је да је украјинска војска оборила две беспилотна
летелице. Једна особа је преминула, а бројне су хоспитализоване након што су остаци једне од летелица пали на
приватне куће. Руске снаге су ноћу гранатирале Одесу и Николајев. У Одеси су погођени приватни објекти у приобалним
селима, након чега је уследио пожар. Спасиоци раде на терену. У Николајеву су ракете погодиле лучку инфраструктуру.
Градови под окупацијом. У Мелитопољу, окупатори раде на обнови бомбардованог аеродрома. Из Главног
директората за обавештајне послове Министарства одбране Украјине саопштили су да „окупатори у Мелитопољу
покушавају да обнове писту аеродрома у бившој бази 25. бригаде транспортне авијације. У ту сврху делимично је
обновљен капацитет фабрике бетона Монолит плус“.
Градоначелник Мелитопоља Иван Федоров саопштио је да је на аутопуту између Мелитопоља и Бердјанска руски војни
камион прегазио аутомобил у којем је путовала породица. Двоје одраслих и дете погинули су на лицу места.
Према канцеларији државног тужиоца, 14 бивших полицајаца придружило се псеудо-органу за спровођење закона у
Херсону, створеном да сузбије отпор и застраши становнике региона. Украјински полицајци су утврдили њихов
идентитет и саопштили да су осумњичени за колаборационизам – запрећена је казна затвора од 12 до 15 година.
У области Херсона, проруске власти су изједначиле све украјинске симболе са „екстремизмом“ и у потрази су за
припадницима партизанског покрета. Последњих месеци на улицама су се појавили бројни плакати, карте и плаво-жути
симболи који изражавају противљење и отпор. Национални центар отпора обавештава да су самопроглашене власти у
региону ангажовале „титушке“ (групе насилника) да прогоне и нападају партизане, који по граду деле украјинске
симболе.
Економска сигурност. Европска инвестициона банка обезбедиће Украјини 1,59 милијарди евра, уз гаранције из буџета
ЕУ, како би помогла Украјини да поправи најпотребнију оштећену инфраструктуру и обнови критичне пројекте који имају
за циљ задовољење хитних потреба украјинског народа.
Енергетска сигурност. Прес центар Генералштаба саопштио је да су у области Вуглегирске термоелектране, која се
налази у Доњецкој области, одређене јединице руске војске постигле делимичан успех. Руски освајачи извели су
ваздушне ударе на територију Вуглегирске термоелектране.
Оператер гасног транспортног система Украјине саопштио је да је забележен нагли пораст притиска на магистралном
гасоводу Уренгој-Помари-Ужгород на деоници државне границе Руске Федерације и Украјине. До промене притиска
дошло је без упозорења ПЈСЦ Газпром. Компанија је обавестила „Гаспром“ да неблаговремено достављање
информација о пребацивању и промени режима може довести до ванредних ситуација на магистралном гасоводу, а
подсетили су и на потребу координације акција по алгоритму дефинисаном важећим међуоператерским споразумом.
Сигурност хране. Саветник градоначелника града Петро Андрјушченко рекао је да су руски окупатори обновили
снабдевање електричном енергијом у луци Мариупољ и да се спремају за извоз украденог украјинског жита. Навео је и
да су у граду примећени камиони са житарицама.
Према историјском споразуму о извозу жита уз посредовање УН, који је потписан у петак, Украјина је навела да би први
бродови натоварени житом могли да исплове из њених црноморских лука „за неколико дана“. Министар за
инфраструктуру Олександр Кубраков је нагласио у ком случају споразум може бити прекинут – „Ако стране гарантују
безбедност, споразум ће функционисати. Ако то не ураде, неће функционисати.“
Култура. Такмичење за Песму Евровизије ће следеће године бити одржано у Великој Британији у име Украјине. Заједно
са „Великом петорком“ Велике Британије, Француске, Немачке, Италије и Шпаније, Украјина ће се аутоматски
квалификовати у велико финале. Борис Џонсон, вршилац дужности премијера Велике Британије, изјавио је „Где год да
се одржава Евровизија 2023, она мора да слави земљу и народ Украјине“.
Технологија. Украјина је потписала прве уговоре за куповину дронова за Оружане снаге у оквиру програма „Војска
дронова“. Министар дигиталне трансформације Михаил Федоров саопштио је да су потписани први уговори за 260,5
милиона гривна. Планира се набавка 20 јединица Флај ај — једног од најбољих извиђачких дронова на свету, као и 78
мултикоптера Матрице, који су опремљени технологијом вештачке интелигенције.
Министарство дигиталних послова саопштило је да корпорација Мета, која је власник Инстаграма и Фејсбука, покреће
специјализовани образовни центар за подршку украјинском бизнису. Центар ће нудити бесплатне образовне ресурсе за
украјинске предузетнике. У будућности је планирана финансијска подршка Мете у износу од 1,5 милиона долара како би
украјинска мала и средња предузећа могла да спроводе рекламне кампање на њеним платформама.
Угао за читање.
● Украјина се бори да идентификује Русе осумњичене за ратне злочине | Вол Стрит журнал
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●
●

Волонтери су се окупили широм света да пруже помоћ Украјини: илустрација са примерима како је то
урађено | Форбс (forbes.com)
Унутар растућег технолошког сектора Украјине | Њујорк тајмс (nytimes.com)

Статистика.
●

Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 26. јула 2022.
у 10 часова: људство – око 39.870, тенкови ‒ 1.737, оклопна возила ‒ 3.959, артиљеријски системи – 880,
вишецевни бацачи ракета – 258, противваздушни системи – 117, летелице са фиксним крилима – 222,
хеликоптери – 189, операционо-тактичке беспилотне летелице – 722, крстареће ракете – 174, чамци и лаки
глисери – 15, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 2835, специјална опрема – 75.

Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали!
● Подржите ТСЕ-МОЕ-МИСТО, фондацију коју организује украјински извођач ОНУКА. Волонтери фондације
прикупљају оно што је неопходно за војску на првим линијама фронта и достављају хуманитарну помоћ
заједницама. Фондација је већ организовала добротворну аукцију, купила аутомобил за потребе војске и
донирала десетине разних предмета за бранитеље, укључујући медицинску, тактичку и војну опрему и
лаптопове.
● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, са
локалним медијима или ширењем овог кратког билтена.
● Претплатите се на наше дневне извештаје на мрежи Твитер и нашој веб страници.
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини! Слава Украјини!
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