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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 253-254
Припремиле Софија Олијник, Маријана Завијска, Ана Довха
Градови на удару. Доњецка област. Ноћу и ујутру 2. новембра руска војска је гранатирала линију фронта од Курахова до
Лимана. Као резултат тога, оштећени су далеководи у граду Куракхово, а две приватне куће су оштећене у селу Зориане.
Поред тога, руска војска је пуцала на село Роздоливка где је оштећено 6 приватних кућа. Током дана у Бахмуту су погинуле
3 особе, а у Авдијевци једна особа. Такође, 5 особа је повређено у региону.
Николајевски регион. Руска војска је 2. новембра напала Шевченковску заједницу. Услед тога је оштећена зграда аграрног
предузећа, трафо-станица, водоторањ, електрични стубови.
Харковски регион. 2. новембра, руска војска је гранатирала цивилно становништво територија у близини линије контакта и
границе са Руском Федерацијом. Као резултат тога, оштећене су приватне куће и јавне зграде. Ноћу је руска војска извела
ракетни напад на Харков. У нападу је оштећена помоћна зграда и тролејбус. Преостале ракете су погодиле земљу. Нема
пријављених жртава. Током дана једна особа је погинула у Купијанску, а једна повређена у Купијанском округу. Такође, 5
особа је повређено у Чухујевском округу.
Дњепропетровски регион. Руска војска је 3. новембра напала и озбиљно оштетила енергетски објекат у Кривом Рогу.
Такође, руски освајачи су оштетили индустријско предузеће у Павлограду. Поново је гранатиран град Никопољ. Услед
гранатирања је избио пожар на бензинској пумпи, а оштећене су приватне куће, факултет, производња намештаја и
индустријско предузеће.
Градови под окупацијом. Херсонски регион. У окупираној Новој Каховки, након најаве 'евакуације становништва', Руси су
опљачкали уметничку галерију Албина Гавџинског. Руска војска је украла слике, графике и скулптуре из галерије.
Крим. На привремено окупираном Криму, током девет месеци 2022. године, руске снаге безбедности извршиле су 25
претреса, 108 хапшења или притвора и 124 испитивања. Укупан број ухапшених за извештајни период је 138.
Људска права. Црвени крст Русије украо је имовину Друштва Црвеног крста Украјине на територији привремено
окупираног Крима. Украјинско друштво Црвеног крста поседује 10 локала на територији Крима, укупне површине 641
квадратни метар, као и 6 аутомобила и канцеларијску опрему коју тренутно „заузима” Црвени крст Русије.
Министарка за реинтеграцију привремено окупираних територија Украјине Ирина Верешчук известила је да је 22.000 људи
евакуисано са ослобођених територија.
Одржана је још једна рунда размене ратних заробљеника. Као резултат тога, 107 украјинских војника је ослобођено из
заточеништва.
Од 2. новембра, на деокупираној територији Харковске области пронађена су 23 мучилишта, три у Херсонској и једно у
Доњецкој области. Тренутно је у току велики рад на документовању руских злочина и идентификацији особа умешаних у
злостављање Украјинаца у овим објектима.
Спољна политика. Председник Украјине Володимир Зеленски је 3. новембра најавио да Украјина неће учествовати на
самиту Г20 ако то учини руски председник Владимир Путин.
Председник Владимир Зеленски одржао је састанак са председницом Грчке Катерином Сакеларопулу, која борави у посети
Украјини. Лидерка Грчке је истакла непоколебљив став Грчке о непризнавању незаконите анексије области у Украјини. Она
је такође оштро осудила „неприхватљиве руске нападе који имају за циљ уништавање критичне урбане инфраструктуре у
Украјини уочи предстојеће зиме“, што представља ратне злочине, јер ове мере циљају на цивиле.
Савет безбедности УН у среду је великом већином одбацио покушај Русије да успостави комисију за истрагу њених
неоснованих тврдњи да Украјина и Сједињене Државе спроводе „војно-биолошке“ активности које крше конвенцију о
забрани употребе биолошког оружја, објавио је Вашингтон пост.
Портпарол Министарства спољних послова Олех Николенко позвао је кинеску страну да захтева од Москве хитан прекид
напада на украјинску критичну инфраструктуру након што је Руска Федерација извела ракетни напад на терминал који је
кинеска корпорација закупила у миколајској луци, услед чега је уништено 17 хиљада тона сунцокретовог уља у вредности
од 26 милиона америчких долара.
Одбор за спољне послове чешког парламента је 3. новембра признао актуелни руски режим као терористички. Посебно је
осудио нападе великих размера на украјинско цивилно становништво и инфраструктуру. Комитет такође не признаје
резултате такозваних референдума о анексији четири окупирана региона.
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Кипарске власти саопштиле су да Кипар више неће примењивати олакшана правила за руске држављане који се
пријављују за туристичке визе, пренео је Фајненшел мирор.
САД су издвојиле 47,6 милиона долара за пружање хитне хуманитарне помоћи у деминирању Украјине суочене са
бруталним агресорским ратом Русије.
Сигурност хране. Руска Федерација је 2. новембра најавила обнављање учешћа у „споразуму о житу“. Министарство
одбране Русије саопштило је да су захваљујући УН и Турској „успели да добију гаранције Украјине у вези са некоришћењем
хуманитарног коридора за вођење сукоба против Руске Федерације“. Истовремено, Министарство спољних послова
Украјине демантовало је изјаву Руске Федерације о добијању било каквих гаранција. Међутим, истог дана, Руска
Федерација је лансирала ракете кроз руте „житног коридора“, директно угрозивши извоз хране.
Енергетска сигурност. Енергоатом је навео да су руски окупатори намерно оштетили последње две високонапонске
комуникационе линије привремено окупиране нуклеарне електране Запорожје са енергетским системом Украјине како би је
поново прикључили на руски енергетски систем у правцу привремено окупираног Крима и Донбаса.
Међународна агенција за атомску енергију завршила је активности верификације на терену на три локације у Украјини на
захтев украјинске владе. Агенција је саопштила да није пронашла назнаке непријављених нуклеарних активности и
материјала.
Швајцарска ће помоћи Украјини у износу од 100 милиона ЦХФ, посебно за пројекте који финансирају хитну рехабилитацију
украјинске енергетске инфраструктуре која је оштећена руским нападима.
Санкције. Швајцарска је 2. новембра усвојила санкције ЕУ у вези са испоруком иранских дронова Русији. Истог дана,
Британија је санкционисала четири руска власника челичана и петрохемијских предузећа.
Дигитална безбедност. Мајкрософт је најавио продужетак бесплатне технолошке подршке за Украјину током календарске
2023. године. Компанија ће обезбедити додатну технолошку помоћ у вредности од око 100 милиона долара, што ће
обезбедити да владине агенције, критична инфраструктура и други сектори у Украјини могу да одрже своју дигиталну
инфраструктуру и служе грађанима преко Мајкрософт клауда.
Министар дигиталне трансформације Украјине Михаил Федоров саопштио је да је украјинска ИТ армија добила приступ
мрежама Централне банке Руске Федерације. Министар је такође омогућио јавни увид у 27.000 банкарских досијеа.
Медији. Од почетка потпуне инвазије на Украјину, руски окупатори су убили најмање 43 медијска радника.
Награде. Украјински писац Андриј Курков освојио је номинацију за награду Трастис за слободу изражавања 2022.
Максим Буткевич, украјински активиста за људска права и суоснивач Хромадског радија, који се тренутно налази у руском
заробљеништву, награђен је чешком наградом „Историја неправде“.
Листа за читање.
● Руска трговина је процветала након инвазије на Украјину, обезбеђујући велика ратна средства | Њујорк
тајмс (nytimes.com) — Од фебруара ове године, бројне земље су удружиле напоре да делују против Русије
увођењем редовних нових рунди санкција. Иако санкције утичу на руску економију, међународна трговина и даље
прилично зависи од Русије.

Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 10.00 часова,
04. новембра 2022: људство – око 74.840, тенкови ‒ 2.750, оклопна возила ‒ 5 580, артиљеријски системи –
1.772, вишецевни бацачи ракета – 391, противваздушни системи – 201, летелице са фиксним крилима – 277,
хеликоптери – 258, операционо-тактичке беспилотне летелице – 14.508, крстареће ракете – 397, чамци и лаки
чамци – 16, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 4.174, специјална опрема – 154.
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали!
● Подршка Savedschools – Save schools Save children Save Ukraine иницијатива која ради на обнови и
обнављању образовне инфраструктуре у Чернихову.
● Подржите пројекат SharetheTruth тако што ћете постати један од волонтера који га преводе на ваш
локални језик.
● Претплатите се на наш дневни билтен на Твитеру и нашој веб страници .
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини! Слава Украјини!
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