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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 70 
Припремиле Софиа Олииник и Мариана Завииска  
 

Градови на удару. Осам региона нашло се у уторак увече на удару руских пројектила. Руске снаге 
лансирале су 18 пројектила из Каспијског мора. Експлозије су забележене у Виницкој, Лавовској, 
Дњепропетровској, Кировоградској и Закарпатској области. Руски ракетни удари оштетили су шест 
железничких станица у централној и западној Украјини — рекао је Олександар Камишин, шеф 
Укрзализнице. Због гранатирања железничких трафостаница, један број возова Укрзализнице саобраћао 
је са закашњењем до 9 сати. Две ракете оштетиле су железничку инфраструктуру у Дњерпопетровску. 
Експлозије у Лавову, које је потврдио градоначелник Андриј Садови, оштетиле су две трафостанице и 
прекинуле снабдевање струјом и водом у деловима града. Први пут је пројектил погодио Закарпатску 
област , оштетивши железнички објекат у планинском подручју. Руске ракете су погодиле циљеве у насељу 
Долина у Кировоградској области. Локалне власти јављају да има мртвих и рањених. У Арзизу, у области 
Одеса, пројектил је оштетио објекат инфраструктуре.  
 
Русија је извршила артиљеријски удар на село Зализничне у Запорошкој области. Оштећено је 12 кућа, а 
уништена је и школа. У Орихову, услед руског артиљеријског напада, делимично је оштећено 7 приватних 
кућа, а зграде су уништене. Шест станова у вишеспратницама је тешко оштећено. Прекогранични напади 
се настављају – Русија је отворила ватру из минобацача на територију општине Глухив, Сумска област . 
Током дана нападнута су три села. Руске снаге су ноћу гађале једну од школа и кућа око граничне линије. 
 
У последицама гранатирања коксаре Авдијевке, у области Доњецка , од стране руских снага, најмање 10 
људи је погинуло, а 15 је повређено. Према речима начелника Обласне војне управе Доњецка, радници су 
управо завршили смену и чекали су на аутобуској станици да пођу кући. Данас ујутру Авдијевска коксарена 
је поново била под ватром, овога пута минобацачком. Једна зграда је оштећена, за сада нема информација 
о настрадалима. Такође, као резултат ноћног гранатирања у Авдијевки, оштећена је кућа и школа. 
 
Мариупољ . У међувремену, заменик начелника батаљона Азов, Свјатослав Паламар, обавестио је да су 
руске трупе активно започеле копнену офанзиву на Азовстал да би преузеле контролу над фабриком. Пре 
напада руска авијација је бомбардовала фабрику. 
 
Градови под окупацијом . Руски освајачи су заробили начелника и заменика начелника Чернобајевке, 
Херсонске области. Други цивили су погинули у селу Заградивка током гранатирања од стране руских снага 
у области Херсон. Поред тога, током непријатељског гранатирања ослобођеног дела заједнице 
Високопољска, једна од граната је погодила стамбену зграду. Једна жена и њена петогодишња ћерка тешко 
су повређене. 
 
Спољна политика. Британски премијер Борис Џонсон обратио се у уторак украјинском парламенту. 
Британски премијер је најавио набавку новог наоружања и средстава заштите за 3 милијарде фунти, а 
такође је рекао да смо „колективно подбацили” – коментаришући санкције које нису уведене на време. 
 
Фридрих Мерц, лидер Хришћанско-демократске уније, главне немачке опозиционе групе, отпутовао је у 
Кијев и Ирпин. Током посете, састао се са председником Зеленским и уверио га да ће о ситуацији на терену 
известити канцелара Шолца. 
 
Аустрија ће подржати нафтни ембарго ако Европска комисија и земље чланице тако одлуче – Austria Presse 
Agenteur, позивајући се на министра енергетике. 
 
Људска права. У Запорожје је из Мариупоља стигло 156 људи. Из опкољене челичане Азовстал 
евакуисана је 101 особа. Већина људи је живела у фабрици скоро 2 месеца , без редовног приступа 
дневном светлу. На изласку из Мариупоља, сви евакуисани морали су да прођу детаљну проверу у руским 
филтрационим логорима. Још један талас евакуације планиран је за 4. мај. 
 
Ирина Венедиктова, генерална тужитељка Украјине, оптужила је у уторак Русију да користи силовање као 
тактику рата и описала руског председника Владимира Путина као „главног ратног злочинца 21. века“. 
Тренутно Украјина заједно са тимом међународних тужилаца прикупља доказе о ратним злочинима које је 
Русија починила у Украјини. Генерални тужилац такође обавестио о завршетку прве фазе истраге у Ирпину. 
Саслушано је 228 сведока, углавном мештана који нису могли да се евакуишу и непосредно су били 

https://www.reuters.com/world/ukraine-will-win-uk-pm-johnson-tells-ukrainian-parliament-2022-05-03/
https://www.reuters.com/world/europe/this-is-our-fight-german-opposition-leader-says-ukraine-visit-2022-05-03/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/mariupol-ukraine-evacuees-dramatic-rescue-horrors/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=wp_main
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-prosecutor-says-russia-uses-rape-war-tactic-calls-putin-war-criminal-2022-05-03/
http://t.me/pgo_gov_ua%20/3959
http://t.me/pgo_gov_ua%20/3959
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сведоци злочина. 
 
Санкције . Очекује се да ће Европска комисија  4. маја одредити нове санкције против Москве усмерене на 
руску нафту, банке и појединце. Како је раније најављено, изузећа од повлачења нафте ће укључивати 
посебне акције за Словачку и Мађарску, које су тренутно највише зависне од руске нафте. „ Радимо на 6. 
пакету санкција, који има за циљ да уклони више банака, наведе дезинформације и позабави се увозом 
нафте “, рекао је високи представник ЕУ за спољну политику и безбедност Борел. 
 
Аустралија је увела санкције за око 110 појединаца, укључујући руске чланове парламента и високе 
чланове руских покрета у Доњецку и Луганску. Други круг санкција укључује циљане финансијске санкције 
и забране путовања. 
 
Сигурност хране. Руске трупе су заплениле 400.000 тона житарица са територија које су привремено 
заузеле, изјавио је заменик министра пољопривреде Украјине Тарас Висоцки. На привремено окупираним 
територијама остављено је укупно око 1,3 милиона тона житарица. Руска инвазија затворила је већину 
украјинских лука и ограничила садњу у једном од највећих светских добављача житарица и биљног уља и 
имаће глобални утицај. На пример, несташица пшенице у Украјини подићи ће инфлацију у Сомалији преко 
10 одсто – извештава Блумберг . 
 
Дезинформације . Руски пропагандиста Владимир Соловјов стигао је у Мариупољ. У оквиру посете он се 
састао са шефом Доњецке Народне Републике Денисом Пушилином. Детаљи посете биће познати данас. 
После ове посете, још један пропагандни глас Кремља, Дмитриј Кисељов изразио је спремност да  оде у 
Мариупољ. У међувремену, Кисељов је говорио о хипотетичком нуклеарном нападу на 'Британским 
острвима' што би резултирало брисањем Ирске и Британије. Визуелна симулација је представљена у вези 
са подршком Британије одбрани Украјине од Русије. 
 
Култура. Прошле недеље смо објавили мишљење Олге Бирзул, кустоса уметности, о коегзистенцији руске 
уметности и политике. Ове недеље делимо кратак летак „ 5 чињеница о руској култури “ са кључним 
митовима о руској култури на основу чланка мишљења. 
 
Угао за читање. 

● Поуке руске окупације украјинског села – Atlantic 
● Усред прекинутих веза и породица, погледи Крима на Русију почињу да се мењају – POLITICO 
● Украјина 'врло спремна' за наредне кораке у кандидатури за ЕУ, каже потпредседница – 

EURACTIV.com 
 
Статистика. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине објавио је укупне процењене губитке руске војске до 4. маја 
2022. у 10 часова: људство – око 24 500, тенкови ‒ 1077, АПВ ‒ 2610, артиљеријски системи – 491, 
МЛРС – 161, противваздушни системи – 81, авиони са фиксним крилима – 194, хеликоптери – 155, 
мекана возила и цистерне за гориво – 1867, чамци и лаки чамци – 10, дронови оперативно-тактичког 
нивоа – 303, специјална опрема – 38, крстареће ракете – 87. Такође пратите интерактивни бројач 
руских губитака. 

 
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка Санитетски батаљон „Хоспиталци “. Волонтерска организација болничара који 
делује на жариштима од 2014. године. 

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

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

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1521490927663173638?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.canberratimes.com.au/story/7723713/australia-adds-further-russian-sanctions/?cs=14231&fbclid=IwAR2shkgWEik9YfrF7yVT9QCTzVlKfwWr7a5p0zxF3R0TasxS0GDMTdObyAs
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/4/7343864/
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https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/putin-war-propaganda-russian-support/629714/
https://www.politico.eu/article/amid-broken-ties-and-families-crimean-views-toward-russia-start-to-shift/amp/?fbclid=IwAR0ze2nIxqFOqL4Fjh-0h38l7hq12-cPoQmTobCT7hHGVONOPpdBhRW25hw
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/interview/ukraine-highly-prepared-for-next-steps-in-eu-bid-deputy-pm-says/?utm_content=1651498500&utm_medium=EURACTIV&utm_source=twitter
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/interview/ukraine-highly-prepared-for-next-steps-in-eu-bid-deputy-pm-says/?utm_content=1651498500&utm_medium=EURACTIV&utm_source=twitter
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