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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 178-180 
Припремиле Софија Олијник, Маријана Завијска, Ана Довха 

 
Градови на удару. У ноћи 19. августа руски окупатори су гранатирали Николајев. Три ракете су погодиле Црноморски 
национални универзитет, а оштећене су и околне куће. Претходно је једна особа повређена. У другом делу града 
оштећено је и једно предузеће. Ујутру истог дана, руски освајачи су напали Харков. Три округа су била нападнута. 
Гранатирањем је погођена и стамбена зграда, једна особа је повређена. Оштећен је инфраструктурни објекат. 
 
У ноћи 20. августа руска војска је гранатирала 3 округа Дњепропетровске области. Мушкарац стар 36 година је погинуо, 
а 12-годишње дете је повређено. Оштећене су приватне куће, продавнице, гимназија, банка, аутобуска станица, гасовод 
и далековод. Ујутро 20. августа, руске трупе су ракетирале Харков. Једна особа је погинула. Уништена је зграда једне 
од високошколских установа, зграда цивилног предузећа, приватне куће. Током дана на удару је био град Вознесенск, 
Николајевска област. Погођена је петоспратница и приватне куће. Повређено је 9 особа , укључујући 4 деце. Истог дана 
руска војска је гранатирала четири заједнице у Сумској области. 
 
Увече 21. августа руски окупатори су напали Зеленодолску заједницу Дњепропетровске области. Услед гранатирања 
једна особа је погинула. Шест особа је повређено, од којих је једно дете. Оштећени су стамбени објекти и дечија 
спортска школа. Истовремено, руски освајачи су пуцали на Харков. У последицама гранатирања једна особа је 
повређена. Одеска област је поново на удару током викенда. Без обзира на договор о житу, напади се настављају — 
Украјина тврди да је недавни напад Русије погодио складиште жита, док је Русија (као и увек) тврдила да је погодила 
складиште муниције. 
 
Градови под окупацијом. На дан 17. августа 2022. године 323 територијалне заједнице налазе се у областима војних 
(борбених) дејстава, или су под привременом окупацијом, опкољене (блокада). Ово укључује 9 области — Доњецку (66), 
Харковску (56), Дњепропетровску (9), Луганску (37), Запорошку (55), Херсонску (49), Николајевску (25), Сумску (21), 
Черниговску (5). 
 
Херсонска област. Последњих недеља руски освајачи су повећали обим мера филтрирања у Херсонској области, 
повећава се број људи које је киднаповала руска војска. Руси врше притисак на родитеље који своју децу не шаљу на 
школовање у школе које су под контролом Русије са руским наставним планом и програмом. Породицама које одбију да 
пошаљу своју децу у такве 'образовне' установе прети деложација и конфискација имовине. Као упозорење, сви 
родитељи који се не пријаве за школовање своје деце у 'школама' биће кажњени са 148.000 рубаља. Такође, локални 
предузетници добијају писма са захтевом да се региструју код пореске службе коју контролишу освајачи. Регистрација 
мора бити завршена до 1. септембра, у супротном, ако људи не буду плаћали порез, самопроглашене власти ће увести 
'администрацију' за спољно управљање. У Новој Каховки су руски освајачи киднаповали две директорке образовних 
установа. Није познато где се оне налазе, као ни њихово опште стање. 
 
Луганск. Окупаторске власти плаћају 60 хиљада рубаља за информације о томе где се налазе мушкарци способни за 
војску. Такође, окупатори су почели да прилазе старијим људима на улазу у зграду тражећи податке о мушкарцима у 
регрутном узрасту. 
 
Маријупољ. Људи су почели да добијају текстуалне поруке са понудом да се придруже такозваним „оружаним снагама 
Доњецке Народне Републике“. Руски окупатори нуде 200.000 рубаља за улазак у редове војске ДНР. Покушано је 
убиство колаборационисте Константина Ивашченка, којег су руски окупатори поставили за „градоначелника“ 
привремено окупираног града. 
 
Запорожска област. Жена која је чекала да буде евакуисана у Запорожје умрла је на руском пункту у близини окупиране 
Васиљевке због нехуманих услова које су руски окупатори створили на својим пунктовима. У Мелитопољу су руски 
окупатори извели провокацију пуцајући на цивиле након напада на њихову војну базу. 
 
Људска права. Европска унија доставила је информације Међународном суду правде УН у Хагу у оквиру случаја 
Украјине против Русије, у којем Украјина оптужује Руску Федерацију за планирање геноцида током рата. 
 
На привремено окупираном Криму, држављанин Украјине осуђен је на 6 година затвора по оптужби за учешће у 
кримскотатарском батаљону. 
 

У Украјини се ствара мартиролог свих цивилних жртава руско-украјинског рата . „Докази о тако великом броју жртава 

помоћи ће нам да постигнемо правду: да међународна заједница призна Русију као државног спонзора тероризма“, 
изјавила је прва дама Украјине Олена Зеленска. 

https://t.me/mykolaivskaODA/2178
https://t.me/ihor_terekhov/429
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1596
https://t.me/synegubov/3941
https://t.me/mykolaivskaODA/2199
https://t.me/mykolaivskaODA/2202
https://t.me/Zhyvytskyy/4055
https://t.me/mykola_lukashuk/1150
http://t.me/dnipropetrovskaODA%20/1622
http://t.me/synegubov%20/3962
https://decentralization.gov.ua/news/15375
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3554990-na-hersonsini-zagarbniki-posilili-filtraciu.html
https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid0nQAaMiRmvr6oxEp9QTGs6TBmY1yxTWuENw1kHDL8sBgioMXtkFmK8WdpnSWg1trNl
https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/08/20/the-russians-threaten-to-confiscate-the-property-of-entrepreneurs-who-do-not-register-with-the-occupation-tax-service/
https://zmina.info/news/rosiyany-vykraly-u-novij-kahovczi-dyrektorok-dvoh-liczeyiv/
https://www.facebook.com/odalug/posts/pfbid0295QJNSp4CE75LkEm4jWR4AvPKommmEPUr2cNecLqNHh8oaQZcQoPtm698tQbv72el
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/08/20/na-luganshhyni-okupanty-shukayut-cholovikiv-pryzovnogo-viku-dlya-mobilizacziyi-do-vorozhoyi-armiyi/
https://t.me/mariupolrada/10630
https://t.me/andriyshTime/2434
https://t.me/andriyshTime/2434
https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/442
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupanti-vlashtuvali-provokaciyu-proti-meshkanciv-melitopolya-novini-ukrajini-50264475.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/sprava-pro-genocid-ukrajinciv-yes-nadav-informaciyu-v-mizhnarodniy-sud-oon-ostanni-novini-50264430.html
https://zmina.info/news/u-krymu-zasudyly-gromadyanyna-ukrayiny-do-6-rokiv-vyaznyczi-za-zvynuvachennyam-v-uchasti-u-krymskotatarskomu-bataljoni/
https://t.me/FirstLadyOfUkraine/1129
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Од почетка потпуне руске инвазије и закључно са 18. августом, руска војска је у Украјини починила 28.991 чин агресије 
и ратних злочина и 13.493 злочина против националне безбедности, саопштила је Канцеларија генералног тужиоца 
Украјине. 
 
Реконструкција. Украјина и Eurocities, мрежа европских градова, потписали су Меморандум о разумевању за подршку 
одрживој обнови украјинских градова. Према Меморандуму, ова мрежа ће окупити више од 200 великих европских 
градова у солидарности са другим украјинским градовима, за реализацију пројеката реконструкције; удружити и 
организовати ресурсе, укључујући техничко знање и експертизу, најбоље праксе у складу са захтевима за подршку 
украјинских колега; пружити помоћ у идентификовању средстава ЕУ за реализацију пројеката реконструкције итд. 
 
Заједничка радна група коју чине политички представници Eurocities и украјинског Конгреса локалних и регионалних 
власти на челу с председником Украјине ће се редовно састајати како би надгледали развој и имплементацију ове 
иницијативе за сарадњу. Конгрес локалних и регионалних власти под председником Украјине, према Меморандуму, 
обезбедиће списак релевантних критичних пројеката реконструкције у украјинским градовима уништеним током руског 
рата; као и погодан и транспарентан механизам за финансирање пројеката реконструкције; промовисаће законодавне 
иницијативе потребне за обнову украјинских градова итд. 
 
Енергетска сигурност. Русија се спрема да у блиској будућности искључи окупирану Запорожску НЕ из енергетског 
система Украјине. У овом случају, станица ће остати без струје одређено време. Гашење свих блокова Запорошке НЕ 
може да доведе до развоја ситуације по „сценарију Фукушиме“, саопштила је Државна нуклеарна регулаторна 
инспекција Украјине. 
 
У међувремену, француски председник Емануел Макрон, немачки канцелар Олаф Шолц, британски премијер Борис 
Џонсон и амерички председник Џо Бајден потврдили  су континуирану подршку Украјини током телефонског разговора 
у недељу. Четворица лидера разговарали су о ситуацији у нуклеарној електрани Запорожје, упозоравајући на војне 
операције у близини електране и наглашавајући важност што скорије посете Међународне агенције за атомску енергију. 
Председник специјалног комитета за одбрану Доњег дома Велике Британије Тобијас Елвуд изјавио је да би свако 
намерно оштећење које би проузроковало потенцијално цурење радијације на украјинском нуклеарном реактору 
представљало кршење члана 5 НАТО-а. Члан Представничког дома америчког Конгреса, Адам Кинзингер, подржао је 
Британце и приметио да такве акције руских трупа непосредно утичу на повељу НАТО-а. 
 
Руски освајачи гранатирали су зону осматрања нуклеарне електране у Вознесенску у Миколајевској области. 
Гранатирање зоне осматрања нуклеарне електране је акт руског нуклеарног тероризма. 
 
Спољна политика. Француски председник Емануел Макрон разговарао је телефоном са руским председником 
Владимиром Путином. Председник Француске је подржао брзо слање експерата ИАЕА под условима договореним 
између Украјине и УН. А председник Руске Федерације је „пријавио сагласност за распоређивање ове мисије и наведене 
методе“ — примећује Јелисејска палата. 
 
Кипар и Грчка противе се забрани издавања виза руским туристима који желе да посете ЕУ, одбацујући позив Украјине 
на такву забрану. 
 
Министарство спољних послова Украјине позвало је Аустрију да Михаила Уљанова, амбасадора Руске Федерације у 
Бечу, прогласи персоном нон грата због његових позива на елиминацију украјинске нације. Нема милости према 
украјинском становништву“, написао је руски амбасадор на свом Твитер налогу. 
 
Сигурност хране. Генерални секретар УН Антонио Гутереш је 19. августа посетио луку Одеса и прегледао процес 
утовара бродова у оквиру „иницијативе за жито“. Такође у петак, Заједнички координациони центар одобрио је кретање 
два одлазна брода који превозе укупно 31.000 метричких тона прехрамбених производа из Украјине у оквиру 
Црноморске иницијативе за жито. Ово укључује брод ZUMRUT ANA из луке Черноморск који превози 6300 метричких 
тона сунцокретовог уља за Венецију, Италију и MV OCEAN S који из Черноморска превози 25.000 метричких тона 
пшенице до Мармара, Турска 
 
Угао за читање. 

● Подршка ЕУ Украјини у наредних шест месеци | ПОЛИТИКО — Руска инвазија на Украјину ускоро улази у 
седми месец, а сукоб изгледа као да иде ка нестабилној пат позицији. Кључно питање које остаје јесте како 
ће Европска унија реаговати како се рат продужава? 

● Рат? Обичан живот? Зависи од тога из ког сте дела Украјине. | Вашингтон пост — У Кијеву и већем делу 
западног дела земље, предратни живот се углавном вратио за цивиле. Људи једу у ресторанима, пију у 
баровима, плешу и уживају у лењим летњим данима у парковима. На истоку и југу, где је највећи део борби 

https://t.me/pgo_gov_ua/5275
https://eurocities.eu/latest/on-ukraine-visit-mayors-pledge-sustainable-rebuilding/
https://www.president.gov.ua/en/news/u-prisutnosti-prezidenta-pidpisano-memorandum-z-eurosities-s-77165
https://t.me/DIUkraine/1135
https://snriu.gov.ua/news/derzhatomregulyuvannya-zupinka-usih-energoblokiv-zaporizkoyi-aes-mozhe-prizvesti-do-rozvitku-situaciyi-za-fukusimskim-scenariyem
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-21/ukraine-latest-daughter-of-putin-ally-killed-by-car-bomb
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-21/ukraine-latest-daughter-of-putin-ally-killed-by-car-bomb
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-21/ukraine-latest-daughter-of-putin-ally-killed-by-car-bomb
https://twitter.com/Tobias_Ellwood/status/1560505699179925509?s=20&t=ue_fK16HXgfX1LDhtqZAvw
https://twitter.com/adamkinzinger/status/1560821183305711616?s=21&t=HJj74LvKAeZOkZovvWZvIg
https://t.me/energoatom_ua/9072
https://www.interfax.ru/russia/857437
https://t.me/hromadske_ua/24142
https://www.politico.eu/article/cyprus-greece-germany-oppose-ban-russia-tourist-visa/
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukrajina-prosit-avstriyu-vislati-postpreda-rf-yakiy-zaklikav-ne-shchaditi-ukrajinciv-ostanni-novini-50264507.html
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0LWJtu6bJfdnkNgk5WGB6yeiZ398prHMb31dvDaPgvsAGXEvfFkitKXc8HWYMWMfQl
https://turkiye.un.org/en/195921-black-sea-grain-initiative-joint-coordination-centre-operationa-update-19-august
https://www.politico.eu/article/eu-support-for-ukraine-the-next-six-months/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/14/ukraine-war-experience-differs/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
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фокусиран, људи настављају да живе са терором и разарањем руских напада. А на многим местима 
Украјинци сада живе под руском окупацијом, што је највећа могућа супротност релативној лакоћи живота у 
престоници. 

Статистика. 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 22. августа 

2022. у 10 часова: људство – око 45.400, тенкови ‒ 1.919, оклопна возила ‒ 4.230, артиљеријски системи – 1.032, 

вишецевни бацачи ракета – 266, противваздушни системи – 145, летелице са фиксним крилима – 234, 

хеликоптери – 198, операционо-тактичке беспилотне летелице – 815, крстареће ракете – 194, чамци и лаки 
глисери – 15, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 3.149, специјална опрема – 99. 

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 са 
објављивањем билтена и учинимо га још бољим, тако да би ваше повратне информације биле веома 
драгоцене. 

● Подржите пројекат Sharethetruths.org тако што ћете постати један од волонтера и волонтерки који га 
преводе на ваш локални језик. 

● Претплатите се на наша дневна ажурирања на Твитеру и нашој веб страници. 

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

https://forms.gle/Bo5MBXnnaK943aB7A
https://sharethetruths.org/2022/08/15/%e2%9a%a1%ef%b8%8fsharethetruths-is-looking-for-volunteer-translators/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

