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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 69 
Припремиле Софиа Олииник и Мариана Завииска  

 
Градови на удару. У Лисичанску, у области Луганска , локална гимназија која се налази у историјској згради која 
је преживела два светска рата потпуно је изгорела у руском гранатирању. Руске снаге се тренутно фокусирају на 
успостављање контроле над Рубижним и Попасном. У понедељак увече дошло је до снажног гранатирања Рубижне, 
у уторак ујутру - Новодружеске. У Одеси је извршен ракетни удар — оштећени су објекти комуналне 

инфраструктуре. Једна од руских ракета погодила је цркву Украјинске православне цркве. Други пројектил погодио 
је стамбену зграду, убивши 15-годишњег дечака, као и 17-годишњака који је хоспитализован. Мост преко ушћа 
Дњестра, у правцу Затоке, Одешка област , трећи пут је погођен пројектилима. Мост је критична мета јер прелази 
пловни улаз који омогућава приступ Придњестровљу из Црног мора. Такође, обезбеђује везу између југозападног 
дела Одеске области и остатка земље. Три аутомобила запалила су се због гранатирања насеља у Миколајеву . У 
Мариупољу се наставља гранатирање челичане Азовстал. Руске снаге користе различито оружје што је изазвало  

још један пожар. Колона за евакуацију из Азовстала, која је кренула 1. маја, у понедељак још није стигла до 
Запорожја, али се очекује данас. Капетан Свјатослав Паламар, заменик команданта украјинског пука Азов, каже да 
је око 200 цивила заробљено испод рушевина у бункеру. Гранатирање Харкова се наставља, али главне снаге су 
концентрисане око Золочива, Дергачија и Барвинкова. Николајевска област: увече је дошло до гранатирања 
подручја, задат је удар на акваторију града Очакива. Извршено је и гранатирање града Николајева. Од јутрос нико 
није повређен. Детаљи се разјашњавају. 
 
Приближна карта ситуације на линији фронта. Институт за ратне студије указује на прегруписавање трупа како би 
наставили са нападом у правцу Николајев, Кивиј Рих, Херсон. 
 
Градови под окупацијом . У области Херсона ситуација је и даље тешка, са експлозијама и гранатирањем широм 
региона. У граду је јуче забележена велика експлозија. Мобилна веза је обновљена у Скадовску у Херсонској 
области, док у већем делу региона није било везе, пошто су људи из Херсона почели да пријављују враћање 
мобилне везе. 
 
'Дан победе'. 9. мај је кључан датум за Путина. Према свом прелиминарном плану, планирао је велику параду како 

би прославио успех своје 'специјалне операције'. Пошто нема значајнијих добитака у Украјини, као и губитка ратног 
брода „Москва“, план параде захтева промену. Тако и украјинска обавештајна служба и Си-Ен-Ен , позивајући се 
на америчке званичнике, претпоставља да ће Путин током Дана победе „најавити” стварни рат уместо „специјалне 
операције”. Према украјинским обавештајним службама, руска најава рата ће им омогућити да покрену пуну војну 
мобилизацију. Други циљ је да се припоји Доњецка и Луганска област, не само да се привремено заузму. Након 
тога ће наставити са даљим нападима на Херсонску област и у правцу Одеске области. 
 
Спољна политика. Британски премијер Борис Џонсон данас ће се виртуелно обратити украјинском Парламенту. 

Уједињено Краљевство ће Украјини обезбедити нови пакет војне помоћи од 375 милиона долара, и послати ново 
специјализовано возило за евакуацију цивила из области фронта. 
 
Министар спољних послова Данске посетио је Кијев и Ирпин. Током своје посете, он је уверио да ће Данска не само 
да се придружи антируским санкцијама, већ ће такође обезбедити Украјини системе наоружања и помоћи у 
прикупљању доказа о руским ратним злочинима, учествовати посебно у обнови Украјине, предводити 
реконструкцију Миколајева, и настави да пружа хуманитарну помоћ Украјини. Премијер Денис Шмигал рекао је да 
је једна од тема разговора било питање диверзификације извора снабдевања гасом, а такође је предложио да се 
размотри могућност испоруке нафтних деривата и сировина у Украјину. Шеф владе је нагласио да Руси намерно 
покушавају да ометају сетву и изазову несташицу горива. 
 
У Украјини је наставило са радом 29 страних мисија – каже председник Зеленски у свом видео обраћању. У Кијеву 
су 2. маја поново отворене амбасаде Данске и Мађарске. Шведска амбасада у Кијеву биће поново отворена 4. маја. 
 
Људска права. Русија је незаконито депортовала 181.000 украјинске деце на привремено окупиране територије, 
саопштила је председничка комесарка за права детета Дарија Герасимчук . Број обухвата 2000 сирочади или 
лишених родитељског старања. У Русији је још у току припрема измена закона који ће поједноставити процедуру 
усвајања незаконито депортоване деце. 
 
Ратни злочини. Од 2. маја у насељима Кијевске области ослобођеним од руских трупа откривено је осам масовних 

гробница цивила — саопштила је полицијска управа Кијевске области. За сада су припадници полиције већ 
пронашли 1.202 тела украјинских држављана које су убили руски освајачи. Тела су предата судско-медицинским 
установама ради утврђивања узрока смрти. Тренутно је неидентификовано 280 људи. 
 

https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1521220611489554433?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1521220611489554433%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F05%2F2%2F7343606%2F
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-02/ukraine-latest-sanctions-can-end-when-russia-goes-germany-says
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-fighter-says-civilians-remain-trapped-mariupol-steel-works-2022-05-02/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-fighter-says-civilians-remain-trapped-mariupol-steel-works-2022-05-02/
https://twitter.com/War_Mapper/status/1521279018070429697
https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1521256404937412608
https://edition.cnn.com/2022/04/29/opinions/may-9-putin-victory-war-nixey/index.html
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-02-22/h_ad6f9ff8d8584e644209e37b4f5819e2
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/02/russian-annex-territory-invasion/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://twitter.com/JeppeKofod/status/1521089075444391936
https://www.kmu.gov.ua/en/news/daniya-dopomozhe-u-vidnovlenni-ta-vidbudovi-ukrayini-premyer-ministr
https://www.kmu.gov.ua/en/news/daniya-dopomozhe-u-vidnovlenni-ta-vidbudovi-ukrayini-premyer-ministr
https://ua.interfax.com.ua/news/general/828882.html
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3472880-1202-bodies-of-civilians-killed-by-russian-troops-already-found-in-kyiv-region.html
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Сигурност хране. Зеленски каже да би десетине хиљада тона житарица могло бити изгубљено због блокаде мора 
од стране руских снага. У лукама Украјине блокирано је око 4,5 милиона тона житарица. Мартин Фрик, директор УН 
СПХ-а у Немачкој, каже да жито у контејнерима у украјинским лукама није могло да буде пребачено због 
небезбедних или заузетих морских путева, од којих су неки минирани, као и због неприступачних лука. Такође, извоз 
ових производа је сада немогућ због блокаде лука од стране руске флоте. 
 
У Рубижну, у области Луганска, сателитски снимци Планет Лаб-а показују да су моћне руске бомбе бачене на 
територију Голден АГРО ЛЛЦ-а, каже Људмила Денисова, омбудсманка Украјине. Тај комплекс могао је да 
ускладишти 30.000 тона житарица одједном. Комплекс лифтова који је отворен 2020. године сада је потпуно 
уништен. 
 
Такође, све је више пријава о крађи пољопривредне механизације са привремено окупираних територија. Први 
случајеви крађе опреме забележени су средином марта. Касније је уз помоћ ГПС сервиса опрема пронађена у 
Републици Чеченији. Власник је успео да блокира опрему, онемогућавајући даљу употребу, иако би се могла 
продати у комадима. 
 
У Дњепропетровској области у Синелњиковском округу, ракета је погодила складишта пољопривредних предузећа. 
Уништена су оба магацина – један је био празан, други са житом. 
 
Култура. У Херсонској области Руси уништавају скитске кургане (гробне хумке). На привремено окупираној 

територији Херсонске области, руска војска уништава археолошка налазишта, наслеђе скитских племена која су 
живела на територијама од 7. века пре нове ере до 3. века пре нове ере. 
 
Спорт. УЕФА је суспендовала право руских фудбалских клубова да учествују у свим европским куповима следеће 

сезоне. Поред тога, одбијена је руска пријава да буде домаћин Евро-2028/32. На крају, али не и најмање важно, 
руска женска фудбалска репрезентација изгубиће место на Еуру 2022 — замениће је Португал. 
 
Социолошке анкете. Washington Post и ABC News спровели су социолошко истраживање да би проценили ниво 

подршке САД Украјини. 73% испитаника каже да Сједињене Државе чине или довољно или премало да подрже 
Украјину. Истовремено, 72% се противи да САД предузму директну војну акцију против руских снага, док 21% 
подржава ту идеју. 66% каже да је забринуто због санкција које доприносе већим трошковима хране и енергије код 
куће. 81% је рекло да страхује да ће се рат проширити и на друге европске земље. 50% каже да су 'веома забринути' 
због нуклеарног оружја. 
 
Угао за читање. 

● Болне приче излазе из Мариупоља, док борба бесни на исток – New York Times 
 
Предавање. 

● 'Ко ти је рекао да сам можда слаб?' Приче о украјинском отпору 
 
Статистика. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине објавио је укупне процењене губитке руске војске до 3. маја 2022. у 
10 часова: људство – око 24 200, тенкови ‒ 1062, АПВ ‒ 2567, артиљеријски системи – 475, МЛРС – 162, 
противваздушни системи – 80, авиони са фиксним крилима – 194, хеликоптери – 155, мекана возила и 
цистерне за гориво – 1843, чамци и лаки чамци – 10, дронови оперативно-тактичког нивоа – 291, специјална 
опрема – 38, крстареће ракете – 84. Такође, пратите интерактивни бројач руских губитака. 

 
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● НВО 'Халабуда ' је невладина организација из Мариупоља. Пре рата били су једна од најактивнијих 
организација које су се бавиле друштвеним иницијативама, образовањем, друштвеним бизнисом 
итд. Међутим, у овом тренутку део тима је успео да се пресели у Запорожје, неки су још увек у 
Мариупољу. Ипак, своје напоре усмерили су на евакуацију, хуманитарну помоћ онима који су 
побегли, као и на подршку локалној војсци. 

● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, са 
локалним медијима или ширењем овог кратког ажурирања. 

● Пратите наше објаве на Твитеру и нашој веб страници . 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем PayPal-а. Више информација овде . 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини! 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-may-lose-tens-millions-tonnes-grain-zelenskiy-2022-05-02/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/02/millions-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-wfp-official-germany
https://t.me/denisovaombudsman/5664
https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/mariupol-evacuation-annex-donbas.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm4YiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPoiWvV50-ZDPktrDgCupJaU3ZgCJS88ssSzQmYyldrrbIwPzAXLPCO_Ofstg_q2pQ6HOzy9RvGO03Amdls2vcNufQu13SECkbPOQLEhxoZ63_1yBZx4FWwCYjKY_KW9U2UIM92DZxzY7QEyUvgIGm2A2I7BtM9TNVlaGlnET3hg4Goj6dg6O9gfP633LBZIa9OpyPxKSTQudNH1csV3E4vElLxqsqrPrgiOyKe2xPY2F6ZUvNDUoy9SzEqt7Y7k6eAa4UuFT28&smid=tel-nytimes
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NL2gd4GbF4w&fbclid=IwAR2zGkeo9P6SBqnSKnW0puHFvFvBoirB3xq-TTn0rp1ImQMNoIFmQcqOU_U
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/halabudavp
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

