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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 74-75 
Припремиле Софиа Олииник и Мариана Завииска  
 
Градови на удару. У Билогоровки, у области Луганска , руски окупатори бацили су авио-бомбу на школу у 

којој се склонило 90 људи. Под рушевинама је погинуло око 60 људи, док је око 30 повређено. Током 
гранатирања Лисичанска, једна од ракета је погодила фабрику рафинерије нафте. Спасиоци нису могли да 
угасе ватру, због опасности од експлозије, као и непосредног избијања артиљеријске ватре. Услед 
гранатирања села Шипилове у области Луганска, једна стамбена кућа је уништена, док се под рушевинама 
налазило 11 људи. Шеф регионалне војне управе у Луганску Серхиј Хаидаи каже да руске трупе покушавају да 
одсеку област Луганска од Украјине преузимајући контролу над путем Лисичанск-Бахмут. Тешке борбе се воде 
и у Рубижну и Билохоривки. С обзиром да се воде тешке борбе, евакуација цивила више није могућа. Руске 
војне снаге пуцале су на цивиле у Доњецкој области . На удару су били Краматорск, Друзхкивка, 
Константиновка, Бахмут. Одеса је током викенда била под гранатирањем. На Одеску област испаљене су 4 
крстареће ракете уз употребу стратешких авиона, у ракетном нападу оштећена су 252 стана. У недељу Две 
ракете су погодиле стамбени део Одесе, а једну је оборила противваздушна одбрана. Напади на украјинску 
границу се настављају. Руске снаге су гранатирале погранична насеља у области Чернигив и Сум. У 

Черниговској области експлодирало је неколико мина на удаљености од око 1,5 километара од границе, док је 
у Черниговској области ваздушни удари погодили 7 насеља. 
 
Мариупољ. Пук Азов је одржао онлајн конференцију за новинаре о ситуацији у Азовсталу. Неке од главних 

порука из интервјуа: Ситуација је и даље критична, јер се борбе настављају  и руске снаге улазе у периметар 
челичане. Према њиховим проценама, погинуло је скоро 2.500 руских војника, а око 5.000 је рањено. Више од 
60 тенкова је уништено, а 30 оштећено. У Мариупољу је убијено око 25.000 људи, већином цивила. Било је 
дана када је на град бачено 150 авио-бомби. Нико из украјинске војске није намерно присиљавао или држао 
цивиле у фабрици. Људи су се плашили да оду и нису могли да оду због сталног гранатирања и борби около. 
Преостали војници обећали су да ће наставити борбу све док су живи како би одбили руске окупаторе. 
Препуштање у заробљеништво није опција, јер ће их руске трупе убити, што је био случај са једним од 
заробљених бораца. Стога је једино могућ поступак извлачења у трећу земљу. Тренутно, стотине рањених и 
мртвих војника и даље остају у фабрици. 
 
Из челичане су евакуисане све цивилне жене, деца и старци . Из Азовстала је евакуисано укупно 300 цивила. 
Међутим, број цивилних жртава под рушевинама фабрике остаје непознат. Нису сви цивили могли да стигну у 
Запорожје након филтрационог кампа, који је део евакуације. Једно дете _ било је одвојено од мајке пошто је 
она лекар, и лечила је војнике у фабрици. Жену су руске снаге задржале у логору, док је дете послато у 
Запорожје. 
 
Градови под окупацијом. На привремено окупираним територијама, руске власти терају људе да 9. маја 
прослављају Дан победе, узимајући документе од цивила, тврдећи да ће их вратити након параде. У Херсонској 
области, старешине удружених заједница су принуђене да подрже и организују прославу Дана победе под 
претњом живота. Исто се односи и на пословање, јер је локалним фирмама запрећено како би обезбедиле 
средства за прославу. У свим већим градовима окупатори су поставили билборде и градска светла са 
совјетским симболима и позвали становништво да се придруже поворци „Бесмртног пука“. У самом Херсону, 
освајачи су поставили бину и фотографије совјетских времена на Тргу слободе. Постоје информације да Руси 
за масовност увозе глумце из Симферопоља и такозване „ДНР“. У Мелитопољу, руски окупатори планирају 
провокације у граду 9. маја. Градоначелник Иван Федоров тврди да руске снаге планирају да пуцају у људе, 
растерају демонстранте током прославе Дана победе, а затим за то оптуже украјинску војску. 
 
Пожари су погодили 130 хектара шума у Херсонској области. Међутим, руске снаге не дозвољавају да пожар 
буде угашен. 
 
Спољна политика. Г7 је одржао састанак у недељу, 8. маја посвећен даљој подршци Украјини. Председник 

Зеленски се обратио Групи изјавом у којој је истакао крајњи циљ Украјине да обезбеди потпуно повлачење 
руских војних снага и опреме са читаве територије Украјине и да обезбеди њену способност да се заштити у 
будућности. Као резултат састанка објављене су следеће одлуке : (1) Г7 ће постепено укинути зависност од 
руске енергије, укључујући постепено укидање или забрану увоза руске нафте; (2) предузеће мере да забрани 
или на други начин спречи пружање кључних услуга од којих Русија зависи увођењем санкција свим секторима; 
(3) Група ће наставити да предузима мере против руских банака повезаних са глобалном економијом и 
системски критичних за руски финансијски систем; (4) спречиће приватне компаније да остваре приходе за 
подршку руском режиму; (5) заједничким напорима циљане су финансијске елите и чланови породице, који 
подржавају председника Путина . 
 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/08/ukraine-luhansk-school-bomb-russia/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
http://t.me/luhanskaVTSA%20/2444
https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-high-precision-missiles-hit-airfields-odesa-region-2022-05-07/
https://youtu.be/GmRWPOoESGQ
https://nyti.ms/3kNhRtQ
https://hromadske.ua/posts/okupanti-obmanom-zbirayut-lyudej-na-9-travnya-u-zaporizkij-oblasti-vidbirayut-dokumenti-i-obicyayut-viddati-u-cej-den
https://hromadske.ua/posts/okupanti-obmanom-zbirayut-lyudej-na-9-travnya-u-zaporizkij-oblasti-vidbirayut-dokumenti-i-obicyayut-viddati-u-cej-den
https://hromadske.ua/posts/na-hersonshini-goryat-lisi-ale-rosijski-okupanti-zaboronyayut-yih-gasiti
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/08/g7-leaders-statement-2/
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Премијер Канаде Џастин Трудо посетио је у недељу Кијев и Ирпин. Током ненајављене посете, премијер је 
открио да стиже још војне помоћи, укључујући камере за беспилотне летелице, сателитске снимке, 
малокалибарско оружје, муницију и другу подршку, попут финансирања операција деминирања. Такође, биће 
на снази више санкција, као и одредбе за ускраћивање глобалне безбедности хране. 
 
Председник Немачког Бундестага Бербел Бас допутовао је у Кијев да учествује у догађајима поводом Дана 
сећања и да се састане са председником Зеленским. На састанку је било речи о уверавању у даљу војну помоћ 
коју ће Немачка пружити Украјини. 
 
Комесарка Савета Европе за људска права Дуња Мијатовић боравила је у четвородневној посети Кијеву и 
посетила предграђе украјинске престонице које су уништиле руске трупе. 
 
Прва дама САД Џил Бајден допутовала је у ненајављену посету Ужгороду, где је посетила центар за 
евакуисане особе и састала се са супругом украјинског председника Оленом Зеленском. Претходно се др 
Бајден састала са украјинским избеглицама у Румунији током своје викенд посете. 
 
У Кијеву су поново отворене амбасаде Канаде и САД. Отправница послова САД у Украјини Кристина Квин 
вратила се у амбасаду у Кијеву, као и канадска амбасадорка Лариса Галаџа. 
 
Страна помоћ. Земље Г7 су већ обезбедиле 24 милијарде долара за 2022. годину, како у финансијским тако 

и у материјалним средствима, и обавезале се да ће појачати колективну краткорочну финансијску подршку 
како би помогле Украјини да затвори финансијске недостатке и пружи основне услуге својим грађанима, док 
ће истовремено развити дугорочне опције. 
 
Сједињене Државе су такође најавиле нову финансијску подршку Украјини која ће ојачати краткорочну 
финансијску подршку како би помогла Украјини да намири своје потребе и обезбеди несметано пружање 
основних услуга грађанима. „У сарадњи са украјинским властима и међународним финансијским 
институцијама, подржаћемо брзи опоравак и обнову Украјине“. Амерички Стејт департмент обезбедиће 
Украјини још 150 милиона долара војне помоћи . 
 
Велика Британија ће обезбедити 1,3 милијарде фунти додатне војне подршке Украјини. Ново обећање скоро 
удвостручује претходне британске обавезе за Украјину, а влада је саопштила да је ово највиша стопа 
потрошње за један сукоб још од ратова у Ираку и Авганистану, иако није дала детаље ове рачунице. 
 
Канадски премијер је такође најавио своју намеру да привремено укине трговинске тарифе на украјински увоз 
на период од годину дана. Поред тога, Канада ће обезбедити 1 милијарду долара зајмова за Украјину од 
Канаде преко рачуна којим управља ММФ, као и 500 милиона долара додатне војне помоћи. 
 
Санкције. САД су најавиле нови пакет санкција Русији. Пакет укључује одсецање прокремљских медија (Први 
канал, Русија-1 и НТВ) од америчких оглашивача и производних технологија, забрану Русији да користи услуге 
попут менаџмента или корпоративног консалтинга и рачуноводства, увођење нове контроле извоза против 
индустријског сектора Русије , и на крају 2.600 визних ограничења за руске и белоруске званичнике, као и прве 
санкције против руководилаца Газпромбанке. 
 
Велика Британија је такође увела још једну рунду санкција Русији за укупан износ робе од 1,7 милијарди фунти. 
Пакет ће повећати увозне царине на платину и паладијум за 35% и увести забрану извоза, циљајући на кључне 
материјале као што су хемикалије, пластика, гума и машине. 
 
Канада је увела санкције још 21 руском грађанину, укључујући олигархе и блиске сараднике руског режима, 
као и 19 појединаца у руском одбрамбеном сектору и пет субјеката због пружања индиректне или директне 
подршке руској војсци. 
 
Недавне анкете. Група за рејтинг објавила је резултате општенационалне анкете о ставовима људи према 

совјетској прошлости, улози и учешћу Украјинаца у Другом светском рату, национално-ослободилачком 
покрету, перцепцији историјских личности, односу према забрани совјетских симбола и демонтаже споменика. 
Посебно су проучавана питања националности, језика и односа према различитим етничким групама. Од краја 
априла 2022, Украјина је забележила најнижу стопу носталгије за распадом СССР-а у историји посматрања 
(11%). „Не жалим због распада Совјетског Савеза“ – ову опцију заокружила је огромна већина Украјинаца – 
87%. Штавише, све 'совјетско' се сада често доживљава као руско, а самим тим и – непријатељски. Главни 
разлог је употреба совјетских симбола и спекулације о „заједничкој“ историјској прошлости од стране руске 
пропаганде у рату против Украјине. 

https://www.reuters.com/world/europe/canadian-pm-justin-trudeau-visits-irpin-town-ukraine-says-mayor-2022-05-08/
https://www.reuters.com/world/europe/canadas-trudeau-announces-new-weapons-ukraine-visit-kyiv-2022-05-08/
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-bundestagu-nimechchi-74897
https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/visit-to-ukraine-commissioner-mijatovic-calls-for-continuous-support-and-justice-for-victims-of-the-war
https://www.state.gov/150-million-in-additional-u-s-military-assistance-for-ukraine/
https://www.reuters.com/world/europe/uk-provide-13-billion-pounds-further-military-support-ukraine-2022-05-07/
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/05/08/prime-minister-visits-kyiv-ukraine
https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/08/us-unveils-new-sanctions-on-russia
https://www.gov.uk/government/news/uk-punishes-putin-with-new-round-of-sanctions-on-17-billion-of-goods
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/05/08/prime-minister-visits-kyiv-ukraine
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatyy_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html
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Такође постоје значајне промене у употреби руског и украјинског језика. Група за рејтинг бележи стабилан пад 
руског говорног подручја Украјинаца: 2012. било је око 40% таквих испитаника, на крају 2021. – 26%, на почетку 
рата пуних размера – 18%, као од краја априла 2022 – 15%. У 2022. руски говорници се углавном изјашњавају 
као „двојезични“ (од 15 до 33%). Број оних који стално користе само украјински код куће незнатно се повећао 
са 44% на 51%. 80% испитаника сматра украјински матерњим језиком 
 
Међу кључним променама је и преиспитивање односа према Дану победе 9. маја. Пре 2022. године овај дан је 
велика већина (80%) одрасле популације доживљавала као да има значајну личну симболику, 2022. године за 
велики део испитаника. постао је реликт прошлости (36%), или обичан дан (23%). Поред тога, симболика 
'победее' тог дана промењена је у 'меморијал': 80% испитаника га идентификује као Дан сећања, а само 15% 
– као Дан победе 
  
Сигурност хране. Руси извозе уље из фабрике за екстракцију сунцокретовог уља Полохи“, рекла је комесарка 

за људска права Људмила Денисова. 
 
Џастин Трудо је најавио да ће обезбедити 25 милиона долара Светском програму за храну као део напора да 
се одржи безбедност хране. Такође, Канада ће помоћи Украјини да развије решења о томе како да извози 
ускладиштено жито како би се подржала глобална безбедност хране. 
 
Култура. У Хлухову, у области Сум, руски пројектили су уништили јеврејско гробље на коме су сахрањене 
жртве погрома 1918. године. 
 
Легендарни Боно из бенда У2 посетио је Украјину са концертом изненађења у кијевском метроу. Такође су 
Боно и Еџ посетили Бучу и Ирпин како би се информисали о последицама руске инвазије на Кијевску област. 
Током посете Ирпину, Боно је разговарао о добротворној кампањи за обнову предграђа Кијева. 
 
Угао за читање. 

● Поводом „Дана победе“ подсећамо на чланак Илије Левченка „ Руски мит о „Великој победи“ и Украјини 
“. Последњих месеци Кремљ је покушавао да извуче бар неке победе које би могле да буду 
представљене током данашње Параде у Москви. Илија Левченко елаборира корене Путинове жеље да 
„колонизује“ Украјину, подршку јавности и како се историја руске диктатуре још једном понавља. 

● 'Испуњен сам мржњом': Битка у Харкову буди сећања на други светски рат | The Guardian – Становници 
украјинског старачког дома сећају се како су помагали руској војсци док се борила против нацистичке 
Немачке у Харкову. 

● Дан победе је упозорење о људским правима за Европу – POLITICO 
● Руске власти преименовалe су Луганск у Ворошиловград. Пре једне деценије истакнути украјински 

писац написао је књигу „Ворошиловград“ у којој је објаснио локални живот и правила. Прочитајте 
thread да бисте сазнали више о Клименту Ворошилову, по ком је настало ново-старо име Луганска. 

 
Статистика. 

● У Кијеву је од почетка рата гранатирањем оштећено више од 200 стамбених зграда, 46 школа, 30 
вртића и више од 70 градских инфраструктурних објеката. 

● На телефонску линију Министарства унутрашњих послова примљено је 32.000 захтева Руса да помогну 
у проналажењу њихових војника. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 9. маја 
2022. у 10 часова: људство – око 25 650, тенкови ‒ 1145, АПВ ‒ 2764, артиљеријски системи – 513, 
МЛРС – 185, противваздушни системи – 87, авиони са фиксним крилима – 199, хеликоптери – 158, 
мекана возила и цистерне за гориво – 1970, чамци и лаки чамци – 12, дронови оперативно-тактичког 
нивоа – 377, специјална опрема – 41, крстареће ракете – 94. Такође пратите интерактивни бројач руских 
губитака. 

 
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● Подржите „Криивка Вилникх“ (Склониште слободних) – добротворну организацију која помаже 
хуманитарну подршку и евакуацију у Донбасу. Ова невладина организација је била једна од 
кључних организација за пружање помоћи током привремене окупације Черњигова и Кијевске 
области. Погледајте детаље о њиховом банковном рачуну . 

● Подржите Притула фондацију. Фондација Серхија Притуле се бави набавком опреме, 
санитетског материјала и возила за војску. Друга област њиховог рада је хуманитарна помоћ. 

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

https://www.reuters.com/world/americas/canada-help-ukraine-find-options-export-grain-ease-supply-worries-trudeau-2022-05-09/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/8/7344914/
https://www.euronews.com/2022/05/08/bono-of-u2-gives-a-show-in-the-metro-of-kyiv
https://sharethetruths.org/2022/04/05/the-russian-myth-of-the-great-victory-and-ukraine/
https://sharethetruths.org/2022/04/05/the-russian-myth-of-the-great-victory-and-ukraine/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/08/ukraine-kharkiv-battle-evokes-memories-second-world-war?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1652028553
https://twitter.com/BohdanaNeborak/status/1522952425111494656?t=EKeHy4xjoITLGcD_TOIlvg&s=09
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3478581-mvs-otrimalo-ponad-32-tisaci-zvernen-vid-rosian-sodo-rozsuku-svoih-vijskovih-v-ukraini.html?fbclid=IwAR3ds31yjSN0VG_4UM_ROPx31EX476sgWLh3_xvAmIrg_sQGVS82fknqBxg
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482
https://prytulafoundation.org/en


 

 

 
 

10:00 часова, 08-09.05.2022. 
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● 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/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

