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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 192-194
Припремиле Софиjа Олиник, Мариjана Завијска, Ана Довха

Енергетска сигурност. Турски председник Тајип Ердоган је 3. августа у телефонском разговору рекао руском председнику
Владимиру Путину да његова земља може да игра улогу посредника у вези са нуклеарном електраном Запорожје у Украјини,
пренео је Ројтерс. Истог дана, ИАЕА је известила да је украјинска нуклеарна електрана Запорожје поново изгубила везу са
последњим преосталим главним спољним далеководом, али објекат наставља да снабдева електричном енергијом мрежу
преко резервног вода. Осим тога, појавили су се и нови детаљи доласка мисије ИАЕА. Генералштаб Оружаних снага
Украјине саопштио је да су окупатори у вези са доласком комисије ИАЕА уклонили сву војну опрему са територије Запорошке
нуклеарне електране. Око 100 јединица премештено је у погон Атом Енергомаша, остали су распоређени у најближа насеља.
Међутим, генерални директор ИАЕА Рафаел Маријано Гроси је на конференцији за новинаре у Бечу известио: а [могао сам
да] видим, ја и мој тим, рупе од удара, ознаке на зградама од граната, што значи да је физички интегритет објекта
угрожен не једном већ неколико пута .' Он је потврдио да је шест чланова мисије остало у ЗНПП да наставе са радом.
Такође, ИАЕА је одлучила да организује стално присуство мисије у ЗНПП од две особе. Председавајући Европског савета
Шарл Мишел и генерални директор ИАЕА већ су разговарали о ситуацији у Запорошкој нуклеарној електрани.

Украјина напушта Заједнички институт за нуклеарна истраживања због одвојености и нечињења научника ЈИНР у вези са
ратом у Украјини.

Француска компанија Air Liquide, један од највећих светских произвођача гасова, технологија и услуга за индустрију,
саопштила је да се повлачи из руских пројеката и престаје са радом у Русији.

Од почетка инвазије у пуном обиму, Украјина је повећала увоз горива 12 пута. У августу је у Украјину увезено 4,2 хиљаде
тона бензина и 16,9 хиљада тона дизел горива. Лидери понуде су Румунија, Литванија, Словачка, Грчка, Бугарска и Пољска.

Спољна политика. Естонска премијерка Каја Калас позвала је западне земље да изолују Руску Федерацију док не буде
поражена у рату против Украјине.

Присилна миграција. Немачка ће Украјини обезбедити додатних 200 милиона евра за финансирање програма помоћи
онима који су интерно расељени као резултат руске инвазије, пренео је Ројтерс.

Градови на удару. Дњепропетровски регион. Руски милитанти су 2. септембра напали Никопољски округ. Једна особа је
повређена, једна кућа је уништена, а 16 оштећено. Такође, оштећени су лицеј, аутомобили, гасовод и далеководи. Више од
2.000 људи остало је без струје, скоро 5.000 без воде. Следећег јутра, 3. септембра, у једном округу региона, украјинске
оружане снаге су обориле 5 руских пројектила који су били усмерени на Дњепар. Шрапнел је изазвао неколико пожара.
Такође, руски освајачи су гранатирали Никопољски округ. Оштећене су приватне куће, кућни објекти, аутомобили и гасовод.
У округу Криворишка долази до уништавања приватних кућа. Током дана, руски освајачи су гранатирали насеље
Зеленопилск. Услед тога је погинуло 9-годишње дете, 10 људи је повређено. Оштећено је 8 вишеспратница, продавница,
вртић, лицеј и Национална академија медицинских наука. Ујутру 4. септембра руски окупатори су поново гранатирали
Никопољски округ. У Никопољу је оштећено 5 приватних кућа и објеката за домаћинство, а у насељу Марханетска оштећена
је приватна кућа, магацини и пролаз локалне фабрике.

Миколајевски регион. Руска војска је 2. септембра напала 3 округа у региону. Оштећена је приватна кућа и привредни
објекти. Ујутро 3. септембра, руски освајачи су извели ракетни напад на Миколајев. Ракета је погодила приватно двориште и
уништила кућу и помоћне зграде. Једна особа је повређена. Истовремено, руски окупатори су напали 3 округа рејона.
Оштећене су приватне куће, објекат цивилне инфраструктуре и предузеће. Једно дете је погинуло, 4 особе су повређене, од
којих су 3 деца. Такође, у ноћи 4. септембра, Миколајев је гранатиран од стране руских освајача. Значајно су оштећене три
здравствене установе, две образовне установе, стамбени објекти, хотел и музеј.

Харковски регион. У ноћи 2. септембра руски освајачи су извели ракетни напад на Харков. Као резултат тога, оштећен је
спортски комплекс и аутомобили. Истог дана нападнута су 4 округа у региону. Оштећене су приватне куће. Током дана од
последица гранатирања 3 особе су повређене, а једна особа је погинула. Руски окупатори су 3. септембра поново напали
Харков. Услед напада, ракета је пала у тло поред школске зграде, талас је избио прозоре школе и оштетио оближњу кућу.
Гранатирана су 4 округа града. Повређено је 6 особа. Од гранатирања су запаљене приватне куће, кућни објекти. У ноћи 4.
септембра извршен је ракетни напад на Харков. Услед поготка пројектила, у згради ресторана избио је пожар великих
размера. У подне су руски освајачи поново напали Харков. Услед тога су две особе повређене.

Суми регион. У ноћи 4. септембра руски освајачи су гранатирали 7 насеља у Сумској области. Услед тога су оштећене
приватне куће, школа и сеоско веће.

Доњецка област. У Часовом Јару руска војска је гранатирала стамбену зграду у којој је био дом за старије особе која је
уништена као резултат напада.
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Градови под окупацијом. Хеничешк. У окупираном граду руски освајачи захтевају од грађана да имају руски пасош да би
добили посао. Они који одбијају бивају прогоњени и застрашени.

Запорошки регион. Руска окупаторска изборна комисија Запорошке области добила је узорке опреме за гласање. Окупатори
су на псеудореферендуме доносили сепарее и кутије за 'гласање'.

Херсонски регион. У привремено окупираном региону, руски освајачи су се заузели за развој телеграм канала у циљу
ширења антиукрајинске пропаганде, а истовремено активно укључују телевизијске и штампане публикације.

Мелитопољ. У привремено окупираном граду, руски освајачи почели су да издају позиве локалним становницима и терају их
да се боре за Руску Федерацију.

Људска права. Од почетка инвазије у пуном обиму, руски окупатори су илегално одвели више од седам хиљада украјинске
деце на територију Руске Федерације. У Украјину је враћено само 51 дете.

Извршена је још једна размена ратних заробљеника . Из руског заточеништва вратило се 14 украјинских бранилаца.

Евакуација. Украјинске железнице „ Укрзализница” покренуле су програм евакуације украјинских држављана који живе на
Криму. Они ће моћи бесплатно да користе возове за евакуацију из Запорожја, Кривог Рога и Одесе. Биће им обезбеђена и
топла храна на путу и бесплатна медицинска помоћ.

Санкције. Посебне економске и друге санкције у периоду од 5 година биће примењене на наставнике и образовне установе
на привремено окупираним територијама Украјине, које шире образовне стандарде Руске Федерације и признају образовне
квалификације које додељују високошколске установе Руске Федерације.

Више од 700 физичких и правних лица повезаних са руском државном корпорацијом Росатом нашло се на листи санкција
Украјине.

Медији. Украјина и Велика Британија развијају пројекат за боље емитовање украјинског ТВ и радио сигнала на привремено
окупираним територијама Украјине.

Дигитална безбедност. Служба безбедности Украјине је заједно са Националном полицијом разоткрила организаторе две
фарме ботова, које су заједно имале око 7000 лажних налога. Они су ширили дискредитацију украјинских власти и проруске
наративе.

Угао за читање.

● Сведок масакра у Мариупољу | New York Times — „ Како руски рат против Украјине улази у седми месец и
интересовање света за њега неминовно опада, уништавање Регионалног академског драмског позоришта у
Доњецку захтева нашу пажњу. Пре него што је бомбардовано, позориште је било дом највећег уточишта у
Мариупољу за становнике који су бежали од руске опсаде. У отприлике три недеље колико је постојало ово
импровизовано склониште које су водили грађани, његови становници су радили заједно да једни друге очувају у
животу. Како се вест о томе шта се тамо дешавало проширила Украјином, посталo је национални симбол наде и
отпора. Када је уништенo, постаlo је место најсмртоноснијег чина насиља над украјинским цивилима откако је
Русија извршила инвазију 24. фебруара .'

● Рат у Украјини уздрмао је динамику моћи ЕУ . — Чланак о разлици приоритета између држава чланица ЕУ, још
једном истакнут дискусијом о забрани виза за Русе.

Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине објавио је укупне процењене губитке руске војске на дан 5. септембра 2022. у

10 часова: људство – око 49.800, тенкови ‒ 2068, АПВ ‒ 4459, артиљеријски системи – 1157, МЛРС – 294, -системи
за борбу против авиона – 156, авиони са фиксним крилима – 236, хеликоптери – 206, оперативно-тактички дронови –
867, крстареће ракете – 205, чамци и лаки глисери – 15, мекана возила и цистерне за гориво – 3286, специјална
опрема – 107.

Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали!
● Прошло је око 190 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 тако што ћете постати волонтер који га преводи 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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