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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 185-187 
Припремиле Софија Олијник, Маријана Завијска, Ана Довха 

 
Спољна политика. Летонски тужиоци су већ испитали око 80 држављана Украјине и настављају да прикупљају 
доказе, посебно у вези са филтрационим логорима кроз које пролазе лица расељена у Руску Федерацију. 
 
Министар спољних послова Дмитро Кулеба ове недеље почиње серију међународних посета и састанака. Он ће 
посетити Краљевину Шведску (29. августа) и Чешку Републику (30-31. август) како би консолидовао међународну 
подршку Украјини и повећао притисак санкција на Русију. Дмитро Кулеба ће у Прагу учествовати на неформалном 
састанку министара спољних послова земаља чланица ЕУ, чије ће кључне теме бити визна ограничења за грађане 
Руске Федерације и осми пакет санкција ЕУ Русији. Такође, одвојено ће одржати низ билатералних састанака са 
колегама из Чешке, Француске, Немачке, Холандије, Белгије, Грузије, Молдавије и Кипра. Кулеба ће такође 
учествовати на Међународној конференцији Форум 2000 „Актуелни изазови за демократију: шта треба да буде наш 
одговор?“. 
 
Енергетска сигурност. Међународна агенција за нуклеарну енергију (ИАЕА) је већ формирала мисију која ће 
посетити Запорошку нуклеарну електрану. Генерални директор Рафаел Грос саопштио је јутрос да је мисија већ на 
путу за Украјину. Неће бити заступљени експерти из САД и Велике Британије, како је Руска Федерација назвала ове 
земље „пристрасним у подршци Украјини“. У међувремену, руски окупатори раднике у окупираној нуклеарној 
електрани Запорожје подвргавају мучењу како би их приморали да не обавесте инспекторе УН о безбедносним 
ризицима у електрани. Украјина је обавестила Међународну агенцију за нуклеарну енергију да је последњих дана 
обновљено гранатирање локације нуклеарне електране Запорожје. Министар здравља Украјине саопштио је да је 
Украјина купила довољно лекова за случај могућег удеса у Запорожској НЕ. Све болнице у зони потенцијалног удара 
опремљене су неопходним лековима. 
 
Руска Федерација свакодневно сагорева око 4,34 милиона кубних метара гаса који би се раније извозио у Немачку  
путем руско-финске границе. 
 
Кина наставља да се ослања на руску енергију, при чему је куповина сирове нафте, нафтних деривата, гаса и угља 
порасла на 35 милијарди долара од почетка рата у Украјини, са око 20 милијарди долара годину дана раније, наводи 
Блумберг. 
 
Европска банка за обнову и развој издвојиће 97 милиона евра кредита за подршку стабилности националне 
енергетске компаније Укренерго. 
 
Градови на удару. У ноћи 26. августа руски окупатори су гранатирали два града Харковске области. У последицама 
гранатирања оштећена је образовна установа, приватне куће и возила, једна особа је повређена, а једна је погинула. 
Истовремено, руске снаге су напали 3 округа Дњепропетровске области. Оштећене су приватне куће, школа, 
санаторијум, предузећа и далековод. Увече је гранатиран округе Николајевске области. Једна особа је погинула, 
оштећене су помоћне зграде приватног предузећа и гараже. 
 
У ноћи 27. августа руске трупе су напале области Дњепропетровске области. Као резултат тога, оштећене су куће, 
енергетска предузећа и далеководи. Истовремено, руси су гранатирали Запорожје. Уништен је интернат у коме се 
школовало око 200 деце из Запорошке области. Истог дана, руси су извели ракетни напад на Никопољ у 
Дњепропетровској области. Оштећена је управна зграда, две вишеспратнице. Осим тога, дошло је до пожара на 
отвореном простору. Увече је била нападнута област Харкова. Оштећен је стамбени објекат. Једна особа је погинула, 
а једна је повређена. Током дана, Сумска област је нападнута са више од 220 граната и мина. Услед тога су 
повређене две особе и стока. Оштећене су приватне куће и пољопривредни објекти. 
 
У ноћи 28. августа руски окупатори су напали два округа Дњепропетровске области. Оштећени су стамбени објекти, 
магацин и радионице локалне фабрике, далековод. Истовремено су погођена два округа Запорожја. Истог дана руске 
снаге су више од 150 пута гађалњ пограничне области Сумске и Черниговске области. Услед напада на једно од 
насеља уништени су и оштећени школа, вртић, школски дом, пошта, продавница и приватне куће. Оштећене су 
приватне куће, а две особе су повређене. Руси су ујутру гранатирали стамбене објекте и железничку инфраструктуру у 
Славјанску и Краматорску у Доњецкој области. Током дана, руски милитанти су напали Орихив у Запорожју област. 
Град је био под ватром 14 сати и забележено је више од 200 удара. Најтеђе је погођен централни део града, где је 
избио пожар. 
 
Градови под окупацијом. Мариупољ. У привремено окупираном селу Мелекине у близини Мариупоља, руски 
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окупатори су успоставили  камп у коме се деца уче пуцању и усађује им се мржња према Украјини. 
 
Камианка. Руски окупатори су 26. августа напали окупирано село Камјанка у Запорошкој области. Као резултат тога, 
пет људи је погинуло. 
 
Херсон. Руси прете да ће лишити родитељског права особе које одбију да пошаљу децу у окупиране школе. Руски 
окупатори настављају да киднапују цивиле због њихових проукрајинских ставова. Отете особе подвргавају се 
физичком насиљу и мучењу. Руски освајачи киднаповали су блогерку и васпитачицу Олену Наумову, која је водила 
блог на платформи Тикток у којем је говорила о животу под окупацијом и изражавала подршку Украјини. Руска војска 
врши претресе у четири насеља у привремено окупираној области Херсон. 
 
Крим. У привремено окупираном Севастопољу, руски полицајци привели су мушкарца који је у сопственом аутомобилу 
певао украјинску песму. 
 
Људска права. Од почетка руске инвазије, а закључно с 27. августом, 10.000 цивилних објеката је делимично или 
потпуно оштећено у Миколајевској области. Без струје, воде и одводње услед оштећења остала су 93 насеља. Укупно 
је 25.697 људи евакуисано из региона. 
 
Руски плаћеник Игор Мангушев је током јавног говора држао у руци лобању, која, према његовим речима, припада 
палом украјинском браниоцу Азовстала. Комесар за људска права Врховне раде Украјине упутио је апел УН. 
 
Министарство за реинтеграцију Украјине успело је да врати више од 541 палог браниоца у оквиру процеса размене са 
Русијом. Из Мариупоља је довезено 428 тела, од чега је више од 300 бранилаца Азовстала. Остали су били из 
Доњецка, Запорожја, Херсона, Харкова, Луганска. 
 
Присилна миграција. Образовне институције у Украјини које планирају да раде онлајн ће примати интерно расељена 
лица. 
 
Економска сигурност. Италија ће Украјини обезбедити 2 милиона евра за хуманитарно разминирање на 
деокупираним територијама. Италија ће у блиској будућности украјинским спасиоцима предати неопходну опрему за 
разминирање. 
 
Мобилност. Украјина и Молдавија укинуле су дозволе за међународни превоз терета, што је омогућило да се оконча 
'безвизни режим за транспорт' између Украјине и ЕУ. Режим дозвола ће бити сачуван за нередовни превоз путника 
(следеће године ће стране разменити 2.200 дозвола) и за транспорт у или из трећих земаља (Украјина ће добити 
10.000 дозвола за 2023.). Прошле недеље су Украјина и Молдавија обновиле комуникацију на железничкој деоници 
„Березине – Басарабјаска“, 23 године након што је затворена. 
 
Сигурност хране. У оквиру реализације Иницијативе „Коридор за жито“, 44 брода су за 26 дана рада напустила 
украјинске луке и извезла више од милион тона пољопривредних производа у 15 земаља. 
 
Дигитална безбедност. Регистровано је 1123 сајбер напада од почетка инвазије на Украјину. Најчешће су сајбер 
криминалци нападали Владу, локалне власти и све инфраструктурне институције. 
 
Култура. Министарство културе Украјине покренуло је кампању за привлачење инвестиција за обнову објеката 
културног наслеђа оштећених услед руске агресије. Кампања 'Обнови' приказује оштећене и уништене објекте културе 
изазване руским нападима. Пројекат приказује прелиминарне трошкове потребне за реконструкцију. 
 
Демократија током рата. Недавне анкете. 64% испитаника верује да је демократија најпожељнији облик владавине 
за Украјину, каже недавно социолошко истраживање Фондације за демократске иницијативе Илка Кучерива. 14% 
сматра да аутократија може бити боља од демократије под одређеним околностима, а још 13% људи каже да им није 
важно какав је режим. Ове стопе подршке демократији су највеће у вишегодишњим посматрањима: до 2014. мање од 
50% је подржало приоритет демократије; након Револуције достојанства ова стопа је порасла на 54%, али тек након 
избијања рата у пуној размери је премашила 60%. 
 
Угао за читање. 

● London Ukrainian Review — специјална публикација Украјинског института Лондон. Ово издање је посвећено 
пркосу. Ово је квалитет који су Украјинци нашироко показали суочени са бруталном илегалном инвазијом 
Русије. То је такође квалитет који се тако често може наћи у украјинској књижевности. Ово издање покрива низ 
тема – од књижевности и уметности до политике и животне средине, кроз различите форме, укључујући 
интелектуални есеј, репортажу, поезију, кратку белетристику и визуелну уметност. 
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Статистика. 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 29. августа 

2022. у 10 часова: људство – око 47.100, тенкови ‒ 1.947, оклопна возила ‒ 4.269, артиљеријски системи – 
1.060, вишецевни бацачи ракета – 279, противваздушни системи – 149, летелице са фиксним крилима – 234, 
хеликоптери – 203, операционо-тактичке беспилотне летелице – 844, крстареће ракете – 196, чамци и лаки 
глисери – 15, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 3.188, специјална опреме – 101. 

Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 
● Прошло је око 180 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 и учинимо 
га још бољим, стога би ваше повратне информације биле веома драгоцене. 

● Подржите пројекат Sharethetruths.org томе 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 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/

