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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 71 
Припремиле Софиа Олииник и Мариана Завииска  
Градови на удару. Ракетни напади настављају да погађају невојне објекте широм Украјине, посебно железничку 
инфраструктуру. Јуче је један пројектил директно погодио центар Дњепра, а други железнички објекат у граду. У 
Кировоградској области ракета је погодила инфраструктурни објекат. У Харкову је током ноћиу забележено неколико 
гранатирања на периферији града. Гранатирања се настављају широм региона - најжешће борбе су око Изијума, 
такође је рањен 11-годишњи дечак у округу Ложив, а једна особа је погинула у региону Балаклија. У региону Луганска, 
седам снажних артиљеријских граната забележено је у Северодоњецку, још седам – Попасна и Хирска удружене 
заједнице, четири – у Лисичанску. У Доњецкој области руске снаге појачале су интезитет гранатирања – пројектилима 
је погођен центар Авдијевке, где је оштећено 15 кућа и просторије 2 бензинске пумпе. У Краматорску је у јутарњем 
ваздушном ракетном нападу оштећено 9 стамбених објеката и средња школа број 2, испуштен је гасовод на територији 
једног од постројења, а оштећени су и други објекти. Током гранатирања рањено је 25 цивила. У Херсонској области 
ситуација у региону остаје напета због експлозија и гранатирања. Окупатори настављају борбе и пљачке у Херсонској 
области. У селима недостају лекови, готовина, а цене су скочиле два пута. У тим селима нема украјинске робе и 
производа, а има углавном руске робе. 
 
Последње недеље забележено је интензивирање руских ракетних напада на кључне тачке инфраструктуре, 
укључујући транспортна чворишта и електране. Washington Post позивајући се на Пентагон каже да изгледа да такви 
напади у западној Украјини имају за циљ онеспособљавање железница. Ипак, амерички званичници наводе да војна 
помоћ стиже на одредиште без обзира на сметње. 
 
Министарство одбране Украјине извештава да руске снаге повећавају брзину офанзиве на истоку земље. У 
међувремену, број ваздушних напада широм земље је прилично висок. Олександр Мотузјаник, портпарол 
Министарства одбране, известио је да је Русија само у уторак извела скоро 50 ваздушних удара. 
 
У Мариупољу, руске снаге већ други дан нападају челичану Азовстал. И украјински званичници и војници који се боре 
у челичани потврђују блокаду и офанзиву руских трупа на фабрику. Тренутно су у току тешке борбе, за сада нема 
комуникације са украјинском војском. У фабрици је остало до 200 цивила, као и стотине рањених војника. 
 
Истрага Associated Press-a показује да је 600 људи убијено током ваздушног напада на Драмско позориште у 
Мариупољу у марту. Ово је најсмртоноснији пријављени напад од почетка рата пуних размера. Материјал је заснован 
на сведочењу 23 грађана који су преживели бомбардовање, спасилаца и људи упознатих са склоништем у Драмском 
позоришту. 
 
Белорусија. Белорусија покреће војне вежбе брзог реаговања да тестира спремност својих оружаних снага да брзо 
одговоре на „могуће кризе“ и супротставе се претњама из ваздуха и земље. Министарство је саопштило да вежба 
неће „представљати никакву претњу за европску заједницу у целини или посебно за суседне земље“. Евидентирано 
је кретање војне технике у правцу украјинске и литванске границе. Британско министарство одбране предвиђа да би 
Русија могла да ангажује белоруску војну обуку како би повећала претњу у северним деловима Украјине, како би 
спречила концентрацију украјинских напора у Донбасу. 
 
Најмање 631 ракета је лансирана из Белорусије у Украјину, наводи Белоруски пројекат Хајун. Анализа укључује 
временски оквир који показује да је било врло мало лансирања до почетка марта. Први врхунац лансирања забележен 
је 9. марта, када је лансирано најмање 35 пројектила. Највеће бомбардовање Белорусије на Украјину било је 1. априла. 
Тог дана ракете су испаљене сваких 10 минута, укупно – најмање 56 бојевих глава. То је дан када су се руске трупе 
повлачиле из Украјине . 
 
Људска права. Око милион Украјинаца, од којих су 182.000 деца, каже комесарка Врховне раде за људска права 
Људмила Денисова. У Кијевској области идентификована су тела још 20 људи које су убиле руске снаге. Укупно 1 235 
жртава је већ пронађено и идентификовано у региону. Још 344 особе су евакуисане из Мариупоља, Манхуша, 
Бердјанска, Токмака, Василовке у Запорожје. 
 
Председник Зеленски је у телефонском разговору са генералним секретаром Уједињених нација Антониом Гутересом 
затражио даљу евакуацију преосталих цивила из челичане Азовстал у Мариупољу . 
 
Спољни послови. 5. маја ће се у Варшави одржати донаторска конференција ради координације даљих напора у 
подршци Украјини. Догађаји које су покренули Пољска и Шведска биће одржани за прикупљање средстава за Украјину. 
Шарл Мишел, председник Европског савета, каже да би конференција требало да буде полазна тачка за својеврсан 
Европски Маршалов план за Украјину. Раније су неке државе чланице ЕУ и градови изразили спремност да преузму 
обнову украјинских насеља, на пример, Данска ће преузети морску луку Миколајев. 
 
32 дипломатска представништва вратила су се у Кијев, укључујући Шведску и Данску ове недеље. Амбасада Канаде 
је такође најавила спремност да се у најскорије време врати у Украјину. 
 

https://www.reuters.com/world/europe/britain-says-russia-continues-hit-non-military-targets-ukraine-2022-05-04/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/04/russia-ukraine-rail-attacks/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/04/russia-ukraine-rail-attacks/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russia-is-trying-increase-tempo-eastern-offensive-2022-05-04/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russia-is-trying-increase-tempo-eastern-offensive-2022-05-04/
https://apnews.com/article/Russia-ukraine-war-mariupol-theater-c321a196fbd568899841b506afcac7a1
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/04/belarus-drills-russia-military-readiness-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/04/belarus-drills-russia-military-readiness-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1522082810718302210?s=20&t=9vOEN582CbPIKregKTpDXg
https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1521906677318041601?s=20&t=eBA7N6IX6BtEJaZdCELDxg
https://t.me/vereshchuk_iryna/1334
https://www.reuters.com/world/europe/eu-targets-russian-patriarch-kirill-new-round-proposed-sanctions-diplomat-2022-05-04/
https://en.interfax.com.ua/news/interview/829655.html
https://mediacenter.org.ua/32-diplomatic-missions-returned-to-kyiv-the-national-guard-of-ukraine-has-revised-the-scheme-of-protection-of-such-facilities/
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Санкције . Европска комисија представила шести пакет санкција Русији. Пакет има за циљ допуну листе санкција 
високорангираним руским војсним званичниима и званичницима умешаним у злочине у Украјини, искључење  
Сбербанке и још две велике банке – Кредитне банке Москве и Руске полјоривредне банке из SWIFT-а нке, санкције 
против 3 главна руска државна емитера, тако да они више неће моћи да дистрибуирају свој садржај у било ком облику 
у ЕУ. На крају, али не и најмање важно – постепено укидање увоза руске нафте. Наводно је на листи и руски патријарх 
Кирил, јер је Европска комисија предложила замрзавање његове имовине. Извор Ројтерса обавештава да ће забрана 
увоза руске нафте у ЕУ у новом пакету санкција ступити на снагу за 6 месеци, без постепеног укидања, како за спот 
тржиште, тако и за постојеће уговоре. Међутим, Мађарска, Словачка и Чешка износе своје примедбе и позивају на 
дужу транзицију због зависности од нафте. Мађарској и Словачкој је дат прелазни рок од годину дана, ипак мађарски 
министар спољних послова  тврди да ће санкције негативно утицати на његову земљу, као и на земље средње Европе. 
  
Сигурност хране. Људмила Денисова, омбудсманка Украјине, извештава да руске снаге оснивају „колективне фарме“ 
на окупираним територијама Луганске области и приморавају локалне пољопривреднике да пребаце сопствену 
пољопривредну механизацију у њихово власништво. У случају одбијања пољопривредника, руске трупе гранатирају 
куће фармера. У Мелитопољском округу, Запорошка област, окупатори купују жито по дупло нижој цени. 
Пољопривредницима који одбију сарадњу са освајачима прети се физичким насиљем и одузимањем жита и 
пољопривредне механизације. У Камјанка-Дњепровској, у региону Запорожја, окупатори су украли више од 60 тона 
пшенице и извезли је камионом који је припадао предузећу. 
 
Брод за расути терет „Матрос Позинич“, у власништву сестринске компаније Joint Shipbuilding Corportion, Русија, 
укрцао је 27.000 тона жита у сидришту Керчког мореуза, Црно море, у априлу 2022. Године; напустио је сидриште 
крајем априла и у почетку се упутио ка Александрији, Египат. Украјина је протестовала и замолила Египат да не 
прихвати брод и терет, јер је, како се наводи, сво жито је однето са окупираних украјинских територија и 
транспортовано преко Крима. Египат је наишао на украјинске протесте и одбио терет и 3. маја је одредиште брода 
промењено у Бејрут, Либан уместо у Александрију. Украјина је већ контактирала Либан и Сирију, тражећи од њих да 
следе пример Египта. Од јутра 5. маја, 'Матрос Позинич' је пловио у источном Медитерану између Кипра и Турске, са 
Бејрутом као луком одредишта и 6. маја. 
 
Култура. Министар културе Украјине одржао је онлајн састанак са министром културе и спорта Шпаније Микелом 
Ицетом. Министри су се договорили о подршци очувању и рестаурацији објеката културног наслеђа Украјине које су 
уништили руски освајачи, подршци украјинским независним издавачима, писцима и уметницима, који су остали у 
Украјини, преко Украјинског културног фонда и Украјинског института за књигу. Такође, Шпанија је спремна да подржи 
снимање, прикупљање и истрагу руских ратних злочина у Украјини. 
 
Придружите се онлајн украјинском филмском фестивалу 4:3 , који организује Boiler Room's 4:3 у сарадњи са 
KyivMusicFilm. Фестивал окупља дванаест филмова који су дубоки и одважни у истраживању низа тема. Од 
андерграунд рејва у Украјини до цензурисане фанк музике 70-их. Од ревизије јединственог народног наслеђа до 
прекида веза са совјетском прошлошћу . 
 
Угао за читање. 

● ''Женама је обећано да ће им бити послата глава њиховог мужа''. Приче оних који су побегли из Азовстала | 
Украиинска Правда 

● Шта није у реду са украјинско-руским иницијативама за очување мира | UACRISIS.ORG 
● Партија Реверса: зашто у Украјини постоје руски говорници (voxukraine.org) 

 
Статистика. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине објавио је укупне процењене губитке руске војске до 5. маја 2022. у 10 
часова: људство – око 24 700, тенкови ‒ 1092, АПВ ‒ 2651, артиљеријски системи – 499, МЛРС – 169, 
противваздушни системи – 83, авиони са фиксним крилима – 196, хеликоптери – 155, мекана возила и 
цистерне за гориво – 1907, чамци и лаки чамци – 10, дронови оперативно-тактичког нивоа – 312, специјална 
опрема – 38, крстареће ракете – 89. Такође пратите интерактивни бројач руских губитака. 

 
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка НВО „ Бори се за право “ која помаже особама са инвалидитетом. Борба за право ради нон-
стоп на евакуацији Украјинаца са инвалидитетом и подршци онима који су се евакуисали у оближње 
земље након руске инвазије на Украјину. 

● 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://www.reuters.com/world/europe/eu-targets-russian-patriarch-kirill-new-round-proposed-sanctions-diplomat-2022-05-04/
https://www.ft.com/content/b859a4b0-65ed-49ff-ba6d-6bd9569d04ff?accessToken=--sanitized--&sharetype=gift%3Ftoken%3D--sanitized--&fbclid=IwAR1DfBVkjAdqw0wEsuCcu0InjGeEjD-PbRTu46XYio7Vck30JnRkLwqGAss
https://www.ft.com/content/b859a4b0-65ed-49ff-ba6d-6bd9569d04ff?accessToken=--sanitized--&sharetype=gift%3Ftoken%3D--sanitized--&fbclid=IwAR1DfBVkjAdqw0wEsuCcu0InjGeEjD-PbRTu46XYio7Vck30JnRkLwqGAss
https://www.ft.com/content/b859a4b0-65ed-49ff-ba6d-6bd9569d04ff?accessToken=--sanitized--&sharetype=gift%3Ftoken%3D--sanitized--&fbclid=IwAR1DfBVkjAdqw0wEsuCcu0InjGeEjD-PbRTu46XYio7Vck30JnRkLwqGAss
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