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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 73 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Људска права. Амнести интернешенел је објавио нови извештај са доказима о злочинима почињеним на 
северозападу Кијевске области. Русија је 1. и 2. марта извршила низ ваздушних удара на осам стамбених 
зграда у граду Бородјанка, око 60 километара северозападно од Кијева. У овим кућама је живело више од 600 
породица. У ваздушним нападима убијено је најмање 40 људи, а уништене су зграде које су гранатиране и 
десетине других кућа око њих. Већина жртава умрла је у подрумима кућа у којима су се скривали од 
бомбардовања. Други су умрли у становима. У Бородјанки је најмање 40 цивила убијено у несразмерним и 
неселективним нападима који су опустошили ово подручје и оставили хиљаде без крова над главом. У Бучи и 
неколико других градова и села северозападно од Кијева, Амнести интернешенел је документовао 22 случаја 
илегалних убистава од стране руских снага, од којих су већина била очигледна вансудска погубљења. 
 
Још једна рунда размене заробљеника одржана је у четвртак, известила је потпредседница владе Ирина 
Верешчук. Кући се вратило 41 заробљеника, међу којима 11 жена. Укупно је ослобођено 28 војника и 13 цивила. 
 
Отворен је трећи хуманитарни коридор из Мариупоља, укључујући Азовстал. Украјински званичници 
извештавају о евакуацији 50 цивила из челичане Азовстал, углавном жена, деце и старијих особа. Ројтерс је 
потврдио евакуацију 25 људи, укључујући децу, из фабрике Азовстал у Мариупољу у село Безимене које је под 
контролом руских трупа. Нису сви људи могли бити евакуисани пошто је евакуација значајно успорена због 
континуираног руског гранатирања. Људи су морали да беже из фабрике под сталном ватром, у међувремену 
је један украјински војник погинуо, а 6 повређено. Планирано је да у повратку више људи учествује у 
окпупљању на сабирном месту Порт Сити, међутим, због кашњења изазваних сталним гранатирањем, то није 
било могуће, па ће се евакуација наставити у суботу. Међутим, евакуација рањених украјинских војника и војног 
особља уопште није договорена са руским трупама. 
 
У Херсону је око 500 људи „у подрумима“, где их муче, каже Тамила Ташева, стална представница 
председника Украјине на Криму. И у Херсону и на административној граници са Кримом, на пример, у селу 
Новоолексијевка и граду Хеническу, окупаторске вође или руска војска имају спискове активиста који су 
учествовали у грађанској блокади Крима 2015, или служили у антитерористичкој операцији. Због тога руске 
снаге настављају са провером кућа и отимањем људи из њихових кућа. 
 
Дезинформације. У области Луганска Руси су почели да блокирају друштвене мреже, укључујући Фејсбук, и 
украјинске интернет сајтове – преноси Људмила Денисива. Ове акције имају за циљ да спрече локално 
становништво да прикупља и анализира вести објављене у Украјини и независним медијима. Руске власти 
пружају алтернативу у виду руских и „републичких“ („Луганска Народна Република“) медија, називајући их 
„поузданим изворима“. 
 
Спољна политика. Министри спољних послова Литваније, Летоније и Естоније посетили су Кијев у оквиру 
званичне посете која је имала за циљ да покаже даљу подршку Украјини без преседана, али и да надокнади 
раније осујећену посету која је била планирана за 24. фебруар. Летонија је спремна да подржи статус 
кандидата Украјине на следећем самиту ЕУ, изразио је министар спољних послова ове земље. 
 
Састанак Групе седам (Г7) одржаће се у недељу, 8. маја. Састанак се одржава симболично дан пре него што 
ће Русија прославити Дан победе и одржати параду. Портпарол Беле куће каже да се састанак симболично 
одржава дан уочи Дана победе како би се показало јединство и солидарност блока Г7 у њиховој подршци 
Украјини. Дневни ред састанка фокусиран је на најновији развој догађаја у инвазији Русије на Украјину, као и 
напоре да се земља ојача. Лидери блока у недељу ће одржати и видео позив са украјинским председником 
Володимиром Зеленским. 
 
Од почетка руске инвазије на Украјину у пуном обиму, Савет безбедности УН, укључујући Русију, усвојио је 
изјаву у којој се изражава „дубока забринутост у вези са одржавањем мира и безбедности Украјине“. Текст  који 
су израдили Норвешка и Мексико усвојен је консензусом. Претходно је Русија ставила вето на изјаву од 25. 
фебруара у којој се осуђује руска инвазија. Недавни документ избегава термине 'специјална операција', 'рат', 
'сукоб' и 'инвазија'. 
 
Амерички председник Џо Бајден планира да у понедељак, 9. маја, потпише чувени закон о зајму и најму за 
Украјину. Потписивање ће се подударити са прославом Дана победе у Москви. Поред тога, Бајден је најавио 
још један пакет безбедносне помоћи Украјини који ће обезбедити додатну артиљеријску муницију, радаре и 
другу опрему. Пакет је вредан 150 милиона долара. 
 

https://www.amnesty.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/hes-not-coming-back.-war-crimes-in-northwest-areas-of-kyiv-oblast.pdf
https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna/posts/1899079153611932
http://t.me/ermaka2022%20/467
http://pravda.com.ua/eng/news/2022/05/6/7344537/
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/535379567943320
https://twitter.com/eliimets/status/1522502191738728448?s=20&t=O7unsjUHm7Itt41N9sVPJA
https://twitter.com/eliimets/status/1522502191738728448?s=20&t=O7unsjUHm7Itt41N9sVPJA
https://twitter.com/eliimets/status/1522502191738728448?s=20&t=O7unsjUHm7Itt41N9sVPJA
https://www.reuters.com/world/europe/g7-leaders-ukraines-zelenskiy-hold-talks-sunday-white-house-2022-05-06/
https://news.un.org/en/story/2022/05/1117742
https://news.un.org/en/story/2022/05/1117742
https://www.rferl.org/a/ukraine-un-security-council-first-statement/31838086.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/05/06/press-gaggle-by-press-secretary-jen-psaki%EF%BF%BC/
https://www.reuters.com/world/europe/biden-announces-new-security-aid-ukraine-2022-05-06/
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Начелници генералштабова Украјине, Финске и Шведске учествоваће на састанку Војног комитета НАТО 19. 
маја у Бриселу. Састанком ће председавати адмирал Роб Бауер, председник Војног комитета. Састанак Војног 
комитета НАТО биће посвећен питањима од стратешког значаја за Алијансу уочи самита у Мадриду у јуну, а 
његов други део ће бити фокусиран на рат Русије у Украјини, у ком ће се придружити представници Украјине, 
Финске и Шведске. 
 
Сигурност хране. Аустрија ће подржати железнички извоз жита из Украјине на месечном нивоу. Возови ће 
превозити до 60.000 метричких тона житарица из Украјине у Аустрију сваког месеца, слично постојећим 
пошиљкама у Немачку. Овим извозом се заобилази руска блокада Одесе, највеће украјинске луке, на Црном 
мору. 
 
У међувремену, индекс хране Уједињених нација је у априлу пао за мање од 1% након што су цене хране биле 
близу рекорда од почетка руске инвазије. Благи пад цена у априлу делом је последица пада тражње за биљним 
уљем и нижих цена кукуруза. Забринутост због цене хране прати инвазију Русије која ограничава снабдевање 
из Украјине, једног од највећих светских извозника житарица и биљног уља. Високе цене ђубрива и забринутост 
услед временских услова повећавају претњу за глобалне залихе усева, укључујући сушу која умањује усеве 
пшенице у САД, каже Блумберг. 
 
Ипак, из Светског програма за храну упозоравају да ће блокада житарица у украјинским лукама, укључујући и 
Одесу, само допринети погоршању глобалне кризе широм света. 
 
Штета. Од 2. маја, укупан износ директне документоване штете на инфраструктури, само на основу јавних 

извора, износи скоро 92 милијарде долара или преко 2,7 трилиона УАХ, наводи Кијевска школа економије. 
Током прошле недеље, директни губици цивилне инфраструктуре документовани на основу јавно доступних 
доказа, порасли су за скоро 4,5 милијарди долара. Тренутни износ ће вероватно бити мањи, због ограничења 
процене штете, посебно на привремено окупираним територијама. 
 
Недавна процена укључује и прорачунате штете у селу Мошун у Кијевској области, где су се водиле активне 
борбе. Штета износи скоро 1,1 милијарду УАХ или 37,3 милиона долара. Од почетка рата Русије против 
Украјине, у Мошуну је оштећена или уништена 921 приватна кућа, као и пољоривредне зграде и објекти. Услед 
ратних дејстава уништено је и оштећено 20 индустријских објеката, 18 пластеника, 3 продавнице, 2 хотела, 
школа, црква, дом културе, пошта. 
 
Култура. Министарство културе и информационе политике забележило је 300 случајева уништавања 

украјинских објеката културног наслеђа услед рата са Русијом. У петак је потпуно уништен Народни музеј 
Григорија Сковороде, украјинског филозофа и писца у гранатирању у области Харкова. У згради је избио пожар 
након што ју је погодила ракета. 
 
Угао за читање. 

● Шта ће Путин извући из свог шешира за „Дан победе“? – POLITICO  
● Видео приказује руски 'филтрациони логор' у близини Мариупоља у Украјини - The Washington Post  

 
Статистика. 

● Више од 90,000 експлозивних направа уклоњено је од почетка рата. 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 10.00, 7. 

маја 2022: људство – око 25.100, тенкови ‒ 1.122, оклопна возила ‒ 2.713, артиљеријски системи – 509, 
вишецевни бацачи ракета – 172, противваздушни системи – 84, летелице са фиксним крилима – 199, 
хеликоптери – 155, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 1.934, чамци и лаки чамци – 11, 
операционо-тактичке беспилотне летелице – 312, специјална опрема – 38, мобилни системи 
балистичких ракета кратког домета – 90. Такође пратите интерактивни приказ руских губитака. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка за међународну кампању #BikesForUkraine коју су покренуле четири украјинске 
невладине организације: Кијевско удружење бициклиста (U-Cycle), Еко Мисто (Чернигов), 
Удружење младих Extreme Style (Суми) и Урбана реформа (Харков). Кампања настоји да повећа 
мобилност украјинских волонтера и учини хуманитарну помоћ доступнијом онима којима је 
најпотребнија. 

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

● Претплатите се на наше дневне извештаје на мрежи Твитер и нашој веб страници. 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више информација овде. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_195081.htm
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-austria-blockades-23003e43bf5cca4a2527bcd1c548f6d0
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-austria-blockades-23003e43bf5cca4a2527bcd1c548f6d0
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-06/food-prices-hold-near-record-as-ukraine-war-upends-global-trade
https://twitter.com/WFP/status/1522220180545232896?s=20&t=O7unsjUHm7Itt41N9sVPJA
https://kse.ua/russia-will-pay/
https://hromadske.ua/posts/na-harkivshini-rosijska-raketa-znishila-nacionalnij-muzej-skovorodi-ye-poranenij?tg_group
https://hromadske.ua/posts/na-harkivshini-rosijska-raketa-znishila-nacionalnij-muzej-skovorodi-ye-poranenij?tg_group
https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-victory-day-parade-march-military-great-patriotic-war-ukraine-nato/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/06/ukraine-mariupol-russian-filtration-camp-video/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA?__cft__%5B0%5D=AZUYZhxXwTY9Id1YOIZxTv_opQ72MQGAZCHXZHPIr0XJQinaXxrMVM6-T-zMthp60dstFpKkQlT0b7lB2dIxoS8s_KBh0nSz8nr-kJQebgdhwYwJceFZbc7tzz0oIBcSHAuXdsoMpHwoSEebTphgVnBW&__tn__=-%5DK-R
https://minusrus.com/en
https://u-cycle.org.ua/projects/bikesforukraine/?fbclid=IwAR12EsNsHyKTgZeFFJsw9n7r2rGNzgGGcxKJyjSbsK5vf0hpJyLdI_n4PME
https://twitter.com/truth_sharethe
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Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 


