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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 181-182
Припремиле Софија Олиник, Маријана Завијска, Ана Довха

Украјина данас обележава свој Дан независности. У исто време, обележава се 6 месеци отпора Украјине
против инвазије Русије у пуном обиму. 6 месеци отпорности, бола и поноса. Овом приликом припремили смо
нови лист – 6 месеци отпора Украјине: Русско-украјински рат у бројкама.

Крим. Готово 60 држава и међународних организација придружило се другом Самиту Кримске платформе који је
одржан 23. августа. Ове године, Самиту су се придружили и представници још два континента – Африке и Јужне
Америке. Премијер Денис Шмихал представио је Стратегију за обнову Крима након деокупације, која је саставни део
опште стратегије послератне обнове Украјине. Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенгберг рекао је да ће НАТО
наставити да стоји уз Украјину колико год буде потребно, али „ Зима долази и биће тешка. А оно што сада видимо је
упорни рат исцрпљивања. Ово је битка воље и битка логистике . Француски председник Емануел Макрон обећао
је да ће се подршка ЕУ Украјини против руске инвазије наставити „на дуги рок“. Турски председник Реџеп Тајип
Ердоган рекао је да је „ повратак Крима Украјини, чији је неодвојиви део, суштински захтев међународног права “. Док
је председник Зеленски у свом вечерњем обраћању подвукао да ће Крим бити враћен Украјини „ Вратићемо Крим –
то је наша територија. Урадићемо то на било који начин за који одлучимо. О томе ћемо одлучити сами, без консултација
са било којом другом земљом на свету .'

Градови на удару. У ноћи 22. августа руски окупатори су ракетирали Харков. Оштећен је инфраструктурни објекат и
две зграде. Истог дана, руски освајачи су гранатирали три округа Дњепропетровске области. У последицама
гранатирања 4 особе су повређене. Оштећени су стамбени објекти, продавнице, пијаце, школа и вртић. Оштећен је
далековод. Без струје је остало до 2.000 људи.

У ноћи 23. августа нападнута су два округа Дњепропетровске области . Једна особа је погинула, 3 особе су
повређене. У једном од градова оштећени су доводи за гас и воду, у другом - оштећен далековод. Од гранатирања су
оштећене приватне куће. Увече су руски освајачи пуцали на Дњепар и оштетили приватне куће. Истовремено, руски
окупатори су гранатирали Запорожје .Окупатори су погодили инфраструктурне објекте у једном од округа града. Цео
дан 23. августа руске трупе су активно гранатирале Харков . Забележена су три напада на три округа града.
Троспратну зграду је захватио пожар, а 100 спасилаца покушавало је да обузда ватру.

Почев од поноћи 24. августа, руске снаге су почеле да „честитају“ ракетама Запорошку и Дњепропетровску област .
У поноћ, непријатељ је започео нападе на Запорожје. Као резултат ноћног напада, оштећена је цивилна
инфраструктура града. Познато је најмање шест стамбених објеката на којима су прозори попуцали, а прозорски
оквири уништени. Такође рано ујутру оштећен је један инфраструктурни објекат. У Дњепропетровској области ноћ је
била „непрекидна узбуна за ваздушни напад“, како је изјавио шеф региона. Руси су гранатирали регион из БМ21 и
БМ24, снажно гађајући три округа.

Градови под окупацијом. Регион Запорожја. Руски освајачи су најавили отварање филтрационог логора у
Васиљевки. Преко овог насеља становници Херсонске области одлазе на територију коју контролише Украјина. То се
ради због темељитијих провера Украјинаца и стварања још дужих редова за одлазак. У међувремену, окупационе
власти у региону Запорожја тајно су прогласиле 'независност региона' од Украјине. Држављане Украјине који уђу у
заробљени регион називају „привременим азилантима“. Украјинци на привремено окупираним територијама
Запорошке области добијају СМС са лажним информацијама о приступању Руској Федерацији и линком ка руском
пропагандном Телеграм каналу. На привремено окупираним територијама Запорошке области, руска војска прети да
ће депортовати становнике који се не слажу са окупацијом.

Људска права. Лидер такозване „Доњецке Народне Републике“ Денис Пушилин саопштио је да се у Мариупољу
приводе крају припреме за Трибунал за 23 украјинска војника из пука „Азов“. У вези са припремама за суђење,
Украјина је затражила од УН и Међународног комитета Црвеног крста да региструју планирано суђење браниоцима
Азовстала као кршење Женевске конвенције од стране Руске Федерације. УН ОХЦХР је у уторак изразио забринутост
због планова власти које подржава Русија да суде украјинским ратним заробљеницима у Мариупољу, вероватно у року
од неколико дана, рекавши да би такав процес сам по себи могао да представља ратни злочин. Истовремено, Украјина
је поднела хитну петицију Европском суду за људска права са захтевом да се обезбеди заштита украјинских
бранилаца Азовстаља, које је Русија ухватила. У жалби се тражи да се над војницима не одржавају судови или
трибунали и да се украјинској страни омогући приступ њиховим местима заточења. Председник Украјине Володимир
Зеленски раније је нагласио да ће преговори између Украјине и Русије постати немогући ако Руска Федерација буде
имала суд у Мариупољу.
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Више од хиљаду украјинске деце, које су Руси илегално депортовали из привремено окупираног Мариупоља, предато
је на „усвајање“ у Краснодарском крају, Руска Федерација. У међувремену, Русија нуди бонус за усвајање деце
Мариупоља.

Од почетка потпуне инвазије на Украјину, убијено је 5587 цивила, а 7890 је рањено. Већина забиљежених цивилних
жртава узрокована је употребом експлозивног оружја са широким дејством, укључујући гранатирање из тешке
артиљерије, вишеструких ракетних система, пројектила и ваздушних удара, према УН.

Енергетска сигурност. Руски окупатори гранатирали су јаме пепела Запорошке термоелектране како би подигли
облаке радиоактивне прашине. Праћење радијацијске позадине, које се спроводи у близини нуклеарне електране,
указује на повећање нивоа радијације.

У уторак је одржан хитан састанак Савета безбедности УН о ситуацији у Запорошкој нуклеарној електрани.Сједињене
Државе и њихови савезници оптужили су Русију да призива катастрофу и пласира лажи о томе ко је одговоран за
опасност у Запорожју. Традиционално, Русија је упутила Украјини сличне оптужбе. Све стране су се сложиле да
експерти Међународне агенције за атомску енергију посете локацију како би се осигурала њена безбедност. Мада и
Русија и Украјина криве једна другу за одлагање те инспекције.

Украјина је раскинула споразум са Русијом о мерама за обезбеђивање паралелног рада енергетских система две
земље.

Санкције. Канада ће увести санкције против још 62 особе и једног предузећа руског одбрамбеног сектора. Земља ће
проширити санкције против 1750 људи и компанија у Руској Федерацији и Белорусији.

Недавне анкете. Руски центар за истраживање јавног мњења спровео је анкету Руса о утицају Запада на националну
културу. Више од половине руског становништва (59%) не види предности западне цивилизације, демократије и
културе: 33% сматра да Русима не одговарају, а 26% их назива деструктивним. Истовремено, удео оних који верују да
се из западне цивилизације, демократије и културе може понети много тога, смањен је са 55% 2000. на 30% 2022.
Међутим, међу онима који остају лојални су млади; међу 18-34-годишњацима доминирају ставови да Запад може дати
много доброг (55-50%).

Угао за читање.
● Дан независности Украјине је увек био важан. Сада је то питање живота и смрти Наталије Гумењук | The

Guardian – Украјина обележава 31. годишњицу независности. Шта би обележило дан под сталном претњом
руског напада – и суочавањем са преокретом у току рата.

● Шест месеци, двадесет и три лекције: Шта је свет научио из руског рата у Украјини | Atlantic Council –
Рат у Украјини је већ трансформисао много од онога што је свет мислио да зна не само о војним
операцијама и стратегији, већ и о дипломатији, обавештајним службама, националној безбедности,
енергетској безбедности, економској државности и још много тога. Шест месеци од почетка руског рата у
Украјини, Атлантски савет је затражио од стручњака широм наше огромне мреже да поделе највеће
лекције које су научили из кризе.

● У Украјини, нуклеарна електрана држана као талац | New York Times – Пет месеци након што су руске
снаге заузеле фабрику у Запорожју, све што стоји између света и нуклеарне катастрофе су посвећени
украјински оператери који раде на нишану.

Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 24. августа

2022. у 10 часова: људство – око 45 700, тенкови ‒ 1924, АПВ ‒ 4243, артиљеријски системи – 1036, МЛРС –
266, противваздушни системи – 147, авиони са фиксним крилима – 234, хеликоптери – 199,
оперативно-тактички дронови – 819, крстареће ракете – 196, чамци и лаки глисери – 15, мекана возила и
цистерне за гориво – 3160, 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 да радимо
и учинимо га још бољим, тако да би ваше повратне информације биле веома драгоцене.

● Подржите пројекат sharethetruths и постаните један од волонтера који га преводе 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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