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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 262-264 
Припремиле Софија Олиник, Маријана Завијска, Ана Довха 

 

Ослобођење. Херсонски регион. Украјина је 11. новембра званично објавила ослобођење града Херсона од руских 
освајача. Пре него што су напустиле десну обалу Херсонске области, руске оружане снаге су уништиле и оштетиле 
објекте цивилне инфраструктуре, укључујући објекте за снабдевање енергијом, гасну инфраструктуру и 
водоснабдевање. Председник Украјине Володимир Зеленски рекао је да тренутно украјински полицајци и стручњаци 
раде на успостављању инфраструктуре и реда у 226 насеља Херсонске области. Николајевски регион. Начелник 
Николајевске обласне војне управе Виталиј Ким је 11. новембра известио о ослобађању целог региона (осим 
полуострва Кинбурн) од руских окупатора. 
 
Градови на удару. Доњецка област. Руска војска је 11. новембра интензивно гранатирала Вухледар. Као резултат 
тога, оштећене су 4 приватне куће и једна управна зграда. Такође, оштећено је 8 приватних кућа у насељу Роздоливка. 
Руски освајачи су током дана убили 2 особе у Бахмуту и Авдијевки, а 4 особе су повређене у региону. Дана 12. 
новембра у насељу Бохојавленка од гранатирања су оштећене 4 приватне куће и фарма . Током дана у Бахмуту су 
руски освајачи убили 2 особе. Руска војска је 13. новембра пуцала на Курахово где је једна особа повређена. Руска 
ракета је погодила двоспратну зграду. Оштећене су 2 приватне куће и управна зграда. Такође, руски освајачи су 
гранатирали Торецк где су у последицама гранатирања озбиљно оштећени болница, породилиште и профилактичка 
амбуланта. Николајевски регион. Руски освајачи су 11. новембра извели ракетни напад на Николајев. Пројектил је 
погодио петоспратницу у граду. Део зграде је потпуно уништен и ту је убијено 7 људи . Дњепропетровски регион. 11. 
новембра нападнуте су 3 заједнице Никопољског округа . Као резултат тога, тамо су оштећени факултет и куће. Руски 
освајачи су увече гранатирали насеље Марханец у округу где су 2 особе повређене у последицама гранатирања. 
Следећег дана, 12. новембра, руски освајачи су наставили са гранатирањем Никопољског округа. Као резултат тога, 
ту су оштећене приватне куће. 13. новембра руска војска је поново напала Никопољски округ. Услед тога, у Никопољу 
су повређене 2 особе, а оштећено је 40 високих и приватних кућа, око 20 кућних објеката, неколико гасовода и 
далековода. 
 
Тужилаштво за ратне злочине. Канцеларија генералног тужиоца Украјине саопштила је да су тужиоци до сада 
документовали више од 100 случајева сексуалног насиља које су починили руски окупатори. Такође, од 11. новембра 
2022. године, од почетка потпуне инвазије на Украјину, истражитељи Националне полиције покренули су 43.057 
кривичних поступака о чињеницама злочина које су на територији Украјине починили припадници Оружаних снага 
Руске Федерације и њихових саучесника. 
 
Размена ратних заробљеника. 11. новембра извршена је још једна размена ратних заробљеника са Руском 
Федерацијом , током које је ослобођено 45 војника Оружаних снага Украјине. Укупно, од почетка потпуне инвазије на 
Украјину, 1183 Украјинаца се већ вратило кући из заточеништва. 
 
Спољна политика. Председник Русије Владимир Путин не планира да се обраћа учесницима самита Г20 онлајн, 
изјавио је прес-секретар шефа државе Дмитриј Песков. У међувремену, Британија и ЕУ ће бојкотовати Русију на самиту 
Г20 и позвати савезнике да организују протестне демонстрације током говора московске делегације. 
 
Министар спољних послова Украјине Дмитро Кулеба известио је о раду на трипартитном пројекту између Украјине, 
Камбоџе и Јапана за помоћ у деминирању украјинске територије. 
 
Инжењерски радови на јачању граничне линије са Белорусијом су у току на северу Волинске области Украјине. 
Конкретно, гради се бетонски зид, саопштио је 11. новембра заменик шефа кабинета председника Кирило Тимошенко. 
 
Сједињене Америчке Државе укинуле су Русији статус земље са тржишном економијом који је додељен пре две 
деценије и који је ограничавао обрачун антидампиншких дажбина на руску робу, пренео је Ројтерс. 
 
11. новембра, поводом Дана независности Пољске, посланик у мађарском парламенту Тороцкаи Ласзло пожелео је 
Пољској да поново има заједничку границу са Мађарском. Као одговор, портпарол Министарства спољних послова 
Украјине Олех Николенко позвао је мађарску владу да осуди ту изјаву и прогласио неприхватљивост ревизије 
државних граница. У међувремену, према истраживању социолошког института Публицус, у Мађарској расте 
незадовољство проруским курсом владе Виктора Орбана . 
 
Сигурност хране. Високи званичници Уједињених нација састали су се са руском делегацијом у Женеви 11. новембра 
како би разговарали о притужбама Москве у вези са иницијативом за извоз житарица из Црног мора и позабавили се 
потребом за неометаним извозом хране и ђубрива, пренео је Ројтерс. Следећег дана, 12. новембра, Русија је 
саопштила да још нема договора о продужењу споразума који би Украјини омогућавао извоз житарица преко Црног 

https://www.youtube.com/watch?v=_AtA88jlWaY&t=2s&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://suspilne.media/315934-pered-vihodom-z-hersona-vijska-rf-znisili-obekti-kriticnoi-infrastrukturi-mvs/
https://suspilne.media/315934-pered-vihodom-z-hersona-vijska-rf-znisili-obekti-kriticnoi-infrastrukturi-mvs/
https://suspilne.media/315954-ukraina-vidnovlue-normalne-zitta-u-226-naselenih-punktah-hersonsini-zelenskij/
https://t.me/mykolaivskaODA/3371
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5512
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5510
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5515
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5513
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5519
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5524
https://t.me/mykolaivskaODA/3362
https://t.me/mykolaivskaODA/3365
https://t.me/dnipropetrovskaODA/2370
https://t.me/dnipropetrovskaODA/2377
https://t.me/dnipropetrovskaODA/2378
https://t.me/dnipropetrovskaODA/2383
https://t.me/pgo_gov_ua/7279?fbclid=IwAR3PSMKF2DvH8LwLnhMCnZbelXHdJs7SWljpR1YRAY7Vbsh2BmGXMtUUhF0
https://t.me/mvs_ukraine/19634
https://t.me/ermaka2022/1604
https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
https://www.interfax.ru/russia/872030
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/11/11/britain-eu-call-allies-snub-russia-g20/
https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-povidomiv-pro-pidgotovku-tristoronnogo-proyektu-z-rozminuvannya-iz-kambodzheyu-ta-yaponiyeyu
https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2609
https://www.reuters.com/markets/us-revokes-russias-market-economy-status-2022-11-10/
https://twitter.com/ToroczkaiLaszlo/status/1591068559991767040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591068559991767040%7Ctwgr%5E22d261185cf1cf5ecd2a3ad8dc96e3cede3f6185%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F315552-ugorskij-deputat-pobazav-polsi-skorise-povernuti-spilnij-kordon-z-krainou-v-ukraini-vidreaguvali%2F
https://twitter.com/ToroczkaiLaszlo/status/1591068559991767040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591068559991767040%7Ctwgr%5E22d261185cf1cf5ecd2a3ad8dc96e3cede3f6185%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F315552-ugorskij-deputat-pobazav-polsi-skorise-povernuti-spilnij-kordon-z-krainou-v-ukraini-vidreaguvali%2F
https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0YGUttMkVwETY2e6bD6GGtttKMVSkt5UobkCdAtwhKdSPHMWEyDuNMqEY88ygorLxl
https://nepszava.hu/3175264_felmneres-publicus-oroszorszag-haboru-magyarorszag
https://nepszava.hu/3175264_felmneres-publicus-oroszorszag-haboru-magyarorszag
https://www.reuters.com/world/europe/un-begins-talks-with-russia-black-sea-grains-deal-2022-11-11/
https://www.reuters.com/world/russia-says-it-renewed-demands-over-fertiliser-exports-un-talks-2022-11-12/
https://www.reuters.com/world/russia-says-it-renewed-demands-over-fertiliser-exports-un-talks-2022-11-12/
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мора, поновивши своје инсистирање на несметаном приступу светским тржиштима за сопствени извоз хране и 
ђубрива. 
 
Европска унија са својим партнерима мобилисала је милијарду евра за даље јачање солидарних коридора за извоз 
украјинских пољопривредних производа, саопштила је Европска комисија. 
 
Енергетска сигурност. Холандија ће обезбедити Украјини додатних 110 милиона евра за помоћ у снабдевању 
енергијом и смештају ове зиме, известила је холандска министарка за спољну трговину и развојну сарадњу Лисје 
Шрајнемахер. 
 
Специјални изасланик председника за климу Џон Кери и министар енергетике Украјине Герман Галушченко најавили 
су пилот пројекат „Чиста горива из СМР-а у Украјини“ који ће демонстрирати производњу чистог водоника и амонијака 
коришћењем безбедних малих модуларних нуклеарних реактора (СМР) и најсавременије технологије електролизе у 
Украјини. 
 
Украјински премијер Денис Шмихал известио је да је укупно, током потпуне руске инвазије на Украјину, у Украјини 
погођено више од 400 објеката критичне инфраструктуре у области снабдевања електричном енергијом и топлотом. 
Руски освајачи су такође онеспособили низ енергетских блокова термоелектрана и комбинованих топлотних и 
енергетских система, којима је за обнављање производње потребно више од 2,5 милијарди УАХ. 
 
Међународна агенција за атомску енергију спровела је заједничку мисију стручњака за заштитне мере и нуклеарну 
безбедност у постројењу за нуклеарна истраживања у Харкову и открила да је тешко оштећено гранатирањем током 
тренутног војног сукоба у земљи. Такође, ИАЕА је документовала велике штете на КИПТ-овој подкритичној инсталацији 
извора неутрона у граду. 
 
Култура. Британски улични уметник Банкси потврдио је да је аутор графита у селу Борођанка у Кијевској области. На 
рушевинама једне од високих зграда које су уништили руски освајачи, приказао је девојку како стоји на рукама. 
 
Предстојећи догађаји. 

● Онлајн брифинг „ Како ће ослобођење Десне обале Херсонске области утицати на ток борбених дејстава 
и како се опоравити после окупације “ - среда, 16. новембар 2022, 16-17 часова (ЕЕТ, по кијевском времену) 
преко ЗООМ-а. Регистрација: https://forms.gle/Lssx9D9euAZf9xT26 

● Онлине дискусија Да ли ће предстојећа зима изазвати нови талас украјинских избеглица ? ' – четвртак, 
17. новембар 2022, 11:00 (ЕЕТ по кијевском времену) преко ЗООМ-а. Регистрација: 

https://forms.gle/jy8r76J611dZ5Gc67 
 

Статистика. 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 14. новембра 

2022. у 10 часова: људство – око 81 370, тенкови ‒ 2848, АПВ ‒ 5748, артиљеријски системи – 1839, МЛРС – 
39 , противваздушни системи – 206, авиони са фиксним крилима – 278, хеликоптери – 261, оперативно-тактички 
дронови – 1509, крстареће ракете – 399, чамци и лаки глисери – 16, мекана возила и цистерне за гориво – 4316 
, специјална опрема – 160. 

Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 
● Подржите НВО Силни која пружа подршку жртвама сексуалног насиља током рата. 
● Подржите пројекат ShareTheTruths тако што ћете постати 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! 

https://twitter.com/EU_Commission/status/1591103726244487168?s=20&t=YKxdhVANt7UaIwxa6bAYFw
https://twitter.com/LSchreinemacher/status/1591089465719926784?s=20&t=Y53XWCgi05HxRcLfDwziqg
https://www.state.gov/special-presidential-envoy-for-climate-kerry-and-ukraine-minister-of-energy-galushchenko-announce-cooperation-on-a-clean-fuels-from-small-modular-reactors-pilot-cop27-climate-conference/?fbclid=IwAR0UJSKmdu3VrXnvxBdHQGNyXMZ3bNG8aTchO7zlKGRMQf8wIeOPLZZTwaA
https://www.state.gov/special-presidential-envoy-for-climate-kerry-and-ukraine-minister-of-energy-galushchenko-announce-cooperation-on-a-clean-fuels-from-small-modular-reactors-pilot-cop27-climate-conference/?fbclid=IwAR0UJSKmdu3VrXnvxBdHQGNyXMZ3bNG8aTchO7zlKGRMQf8wIeOPLZZTwaA
https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-na-zasidanni-uryadu-11-11-22
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-125-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.instagram.com/p/Ck1bqL6MsMu/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://docs.google.com/document/d/1ER68ISU-IXtA_Y7QrO31HlYY6OuS5pdR/edit?usp=share_link&ouid=111556542758510175092&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ER68ISU-IXtA_Y7QrO31HlYY6OuS5pdR/edit?usp=share_link&ouid=111556542758510175092&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1QCYk4Zuxlki4JzX-5xmqocW2GcLU3SyR/edit?usp=share_link&ouid=111556542758510175092&rtpof=true&sd=true
https://www.sylni.org/en
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/

