10:00 часова, 16-17.08.2022.

Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 174-175
Припремиле Софија Олиник, Маријана Завијска, Ана Довха
Енергетска сигурност. Ситуација око нуклеарке Запорожја остаје критична и напета након активног гранатирања електране.
Парламент Украјине апеловао је на светску заједницу да осуди чин нуклеарног тероризма који су починиле руске трупе у заузетој
нуклеарки Запорожје и да примени санкције против руске нуклеарне индустрије. Секретаријат УН је оценио да постоје логистички и
безбедносни капацитети да би могли да подрже било коју мисију ИАЕА у Запорожској нуклеарној електрани од стране Кијева, ако се
и Русија и Украјина сложе, наводи се у саопштењу . Суочени са животним ризиком, украјински техничари остају у нуклеарној
електрани под цевима руских топова и суочавају се са огромним притиском, како би обезбедили да не дође до катастрофе као у
чернобилу. У међувремену, 16. августа 2022. године догодио се најснажнији хакерски напад на званични сајт Енергоатома од почетка
Руске инвазије. Спроведен је са територије Руске Федерације.
Украјинска државна компанија 'Укрхидроенерго' у првој половини године произвела је струје за 40 одсто више него у истом периоду
прошле године. У првој половини године у Украјину је увезено гориво, нафта и нафтни деривати за укупно 6,3 милијарде долара, што
је за 25,8 одсто више него у истом периоду прошле године.
Градови на удару. 15. августа руски окупатори су гранатирали област Харкова. У последицама гранатирања оштећени су стамбени
објекти, аутобуско стајалиште, игралиште, избио је пожар у гаражној згради, једна особа је погинула, а 8 људи је повређено. Такође,
15. августа, у Никопољу, Дњепропетровска област, окупатори су испалили 20 ракета. Уништени су магацини, продавнице и
административне просторије индустријског предузећа. Истовремено, руске трупе су покренуле масовно гранатирање Черниговске
области. Од осам ујутру, на периферији села Камјанска Слобода забележено је више од 70 експлозија. Оштећени су цивилни објекти.
Истог дана руска војска је поново гранатирала Николајев . Као резултат тога, оштећена је образовна установа и хотел на периферији
града.
У ноћи 16. августа руска војска је преко ноћи гранатирала пет од девет округа Харкова. Услед гранатирања, оштећени су
инфраструктурни и други објекти, путеви. Током дана руски окупатори су поново пуцали на гаражу, неколико приватних гаража је
уништено и горело. Оштећена је и саобраћајна инфраструктура. Истог дана, руски освајачи су гранатирали Орихив , регион
Запорожја. Једна особа је погинула, 6 особа је повређено. Као резултат напада, уништено је на десетине приватних кућа и објеката
цивилне инфраструктуре. У ноћи 16. августа руски окупатори су гранатирали два округа Дњепропетровске области. Као резултат
напада, две особе су повређене, оштећене су приватне куће, аутомобили и гараже. Гранатирањем су погођена два складишта жита
и механизација локалног пољопривредног предузећа. Искључени су гасовод и далековод. Без струје је остало и до две хиљаде људи.
Истог дана у Доњецкој области руска војска је гранатирала 13 насеља. Руси су погодили стамбени сектор, има губитака међу
цивилним становништвом. Током дана уништено је и оштећено 19 објеката: 14 стамбених објеката, интернат, студентски дом,
помоћна зграда, хангар, кафић. У региону Николајева , две ракете су у среду рано ујутру погодиле локални универзитет.
Градови под окупацијом. Херсон. Оружане снаге су уништиле све логистичке ланце окупатора у региону. У Херсонској области
руски окупатори су киднаповали Александра Чистјакова, директора комуналних предузећа Каховске заједнице. Тренутно се не зна
где се налази.
Мариупољ. Русија спроводи поништавање депортације цивила из Русије назад у град. Украјинце из Пскова враћају у Мариупољ јер
су 'постали проблем' за локалне власти. Саветник градоначелника Мариупоља Петро Андрјушченко рекао је да су куће већине ових
људи уништене и да ће бити принуђени да живе на улици или да проваљују у станове других становника Мариупоља који се тренутно
евакуишу. У међувремену, окупатори су забранили учитељима да напусте Мариупољ. За њих се не издају пропуснице. Штавише,
чињенице о 'осуђивању' за одлазак на посао због премлаћивања постају све распрострањеније.
Мелитопољ. У окупираном Мелитопољу због експлозија је престала да ради пропагандна телевизија , где је од почетка августа
емитован пропагандни ТВ канал „За ТВ“ који су направили окупатори. Градоначелник Мелитопоља је саопштио да најмање 6.000
људи чека у реду за евакуацију са привремено окупираних територија на југу Украјине.
Крим. Володимир Зеленски је основао Саветодавни савет за деокупацију и реинтеграцију привремено окупираног Крима и
Севастопоља како би координирао мере за обнављање територијалног интегритета Украјине и превазилажење последица руске
оружане агресије. На Кримском мосту у правцу Русије забележен је густ саобраћај после серије експлозија забележених на војној
инфраструктури полуострва. Наводно, од 10:00 часова 16. августа, око 2000 људи је већ отишло након експлозија у складишту
муниције у близини Џанкоја.
Људска права. Руске трупе настављају да нападају цивилну инфраструктуру Украјине много чешће него војне објекте. Од почетка
инвазије у пуном обиму, руска војска је погодила више од 22.000 цивилних објеката и око 300 војних.
Наставља се обавезна евакуација из Доњецке области. 75% становника Доњецке области је већ евакуисано. Од почетка обавезне
евакуације, 5.575 људи је евакуисано у безбедне регионе. Регионалне власти наводе да је 45% региона и даље под контролом
Украјине, без обзира на тешке борбе.
Размене тела између Украјине и Русије. Украјина је вратила 19 тела својих бранилаца.
Русија искоришћава родне недостатке како би умањила друштвену кохезију и отпорност Украјинаца с обзиром на то да се родна
питања виде као најполаризирајућа за украјинско становништво. Ново истраживање Атлантског савета наглашава да је од
фебруарске инвазије Кремљ намерно гађао украјинске цивиле у редовима за хлеб, стамбеним зградама, школама, црквама и
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болницама , док је користио кампање дезинформација како би прикрио стварност Путинове „специјалне војне операције“ од руске
јавности. Са аспекта родне перспективе, извештај указује да се тренутни хибридни рат у Кремљу фокусира на коришћење родног
наратива као оружја, нападе дезинформацијама на ЛГБТ+ заједницу, као и директно сексуално насиље. Руске снаге користе
сексуално насиље да улију страх и нанесу психичку и физичку штету украјинском становништву, а онда то доводи до дуготрајних
трауматских утицаја на целокупно становништво.
Влада Украјине је усвојила Државну стратегију за обезбеђивање једнаких права и могућности за жене и мушкарце за период до 2030.
године. Документ се фокусира на четири кључна правца – ефикасно и координисано функционисање националног механизма за
обезбеђивање једнаких права и могућности за жене и мушкарце; ефикасне противмере против свих облика насиља, укључујући
сукобе; обезбеђивање једнаких права и могућности за људски развој женама и мушкарцима у области образовања, здравствене
заштите, социјалне заштите, културе и спорта и др; обезбеђивање равноправног учешћа жена и мушкараца у различитим сферама
економске активности, што ће створити основу за успоравање раста нивоа сиромаштва становништва, повезаног са агресијом Руске
Федерације на Украјину.
Спољна политика. Генерални секретар УН Антонио Гутереш састаће се у четвртак у Лавову са украјинским председником
Володимиром Зеленским и турским председником Тајипом Ердоганом, рекао је портпарол УН, а у петак ће посетити црноморску луку
Одеса, где је настављен извоз житарица у складу са споразумом којем је посредовао УН. Ројтерс преноси. Како се наводи, састанак
у Лавову требало би да се дотакне питања могућих решења рата и ситуације у Запорошкој нуклеарној електрани.
Француска влада ће помоћи у деминирању Черниговске области. Француска ће за то укључити своје стручњаке и опрему, а такође
ће обучити украјинске стручњаке.
Министарство спољних послова Финске најавило је значајно смањење виза за руске држављане од септембра 2022. Број виза
издатих у туристичке сврхе смањиће се 10 пута. Немачки канцелар Олаф Шолц успротивио се забрани издавања виза руским
туристима. „ Многи људи беже из Русије јер се не слажу са руским режимом “, рекао је он 15. августа после састанка са нордијским
лидерима у Ослу.
Сигурност хране. Заједнички координациони центар у оквиру Црноморске иницијативе УН за жито дозволио је да шест пловила која
пристижу на инспекцију прођу Поморски хуманитарни коридор у Црном мору. У међувремену, брод ХРАБРИ КОМАНДЕР са житом за
Африку напустио је луку „Пивдени“ и упутио се ка Етиопији.
Недавне анкете. Према истраживању јавног мњења Међународног републиканског института, 93% украјинског становништва види
будућност Украјине „прилично обећавајућом“. 81% Украјинаца верује да ће Украјина дефинитивно добити рат. Такође, Украјинци из
свих категорија као главне развојне циљеве Украјине у наредних 10 година дефинишу обнављање територијалног интегритета и
елиминацију корупције. Остаје снажна подршка интеграцији у ЕУ и НАТО. 80% верује да би Украјина требало да се придружи ЕУ, а
72% подржава улазак у НАТО.
Угао за читање.
● Шест недеља 'пакла': Унутар руских бруталних притвора у Украјини | Њујорк тајмс – Стотине украјинских цивила,
углавном мушкараца, нестало је током пет месеци рата у Украјини, заточени од стране руских војника или њихових
пуномоћника, држани у подрумима, полицијским станицама и филтрационим камповима у областима Украјине под руском
контролом и завршили у затвору у Русији.
● Мишљење | Зашто сам напустио Амнести Интернатионал у Украјини | Вашингтон пост – отворено писмо Оксане
Покалчук, украјинске адвокатице и активисткиње за људска права. Била је извршни директор украјинске канцеларије
Амнести интернешенела од 2016. до 5. августа. Повукла се са своје функције као одговор на контроверзни извештај
Амнести интернешенела.
Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 15. августа 2022. у 10
часова: људство – око 44 100, тенкови ‒ 1886, АПВ ‒ 4162, артиљеријски системи – 993, МЛРС – 263, противваздушни
системи – 136, авиони са фиксним крилима – 233, хеликоптери – 196 оперативно-тактички дронови – 792, крстареће ракете
– 190, чамци и лаки глисери – 15, мекана возила и цистерне за гориво – 3054, специјална опрема – 93.
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали!
● Прошло је око 170 дана откако смо покренули пројекат sharethetruths.org и желели бисмо да вас замолимо да
издвојите 5 минута вашег времена да попуните упитник . Желимо да наставимо да радимо и учинимо га још бољим,
тако да би ваше повратне информације биле веома драгоцене.
● Подржите пројекат Share the Truths тако што ћете се пријавити да преводите на ваш локални језик.
● Пратите наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници .
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини!
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