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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 76 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Градови на удару. У понедељак су Руске трупе гранатирале Одесу неколико пута. На Одесу је лансирано 

најмање 7 пројектила. Услед гранатирања уништена је туристичка инфраструктура, укључујући 5 зграда. 
Најмање четири пројектила типа Оникс испаљено је на област Одесе. Гранатирање Одесе и узбуна за 
ваздушни напад у Кијеву десили су се одмах након што је Путин положио цвеће на спомен-обележје градова 
током Параде победе. Још једно гранатирање погодило је територије две удружене заједнице у региону Суми. 
У Миколајевској области једна особа је погинула у гранатирању. Руске снаге су редовно пуцале на насеља у 
Миколајевској области, што је довело до оштећења локалне инфраструктуре. У области Харков, у Изјуму, 

испод рушевина куће коју су окупатори уништили у марту пронађена су тела 44 мртва цивила. Славјанск у 
Доњецкој области је активно гранатиран. У Дњепропетровској области, аларми за ваздушни напад су се 

оглашавали током целе ноћи, пошто је област Зеленодилск, која се граничи са Херсонском облашћу, поново 
гранатирана. У области Луганска борба је била концентрисана око Белогоровке (између Попасне и 

Лисичанска), док је настављено гранатирање Северодоњецка и Лисичанска. Лисичанска рафинерија нафте, 
једна од највећих у региону, поново је погођена гранатирањем. Пожар је захватио површину од 360 кв.м. У 
Доњецкој области пријављено је значајно уништење цивилне инфраструктуре у Маријинки. У Авдијевки, руске 
снаге су вршиле артиљеријско гранатирање, директно гађајући стамбене блокове и увече и ујутру. Ноћу су два 
ваздушна удара погодила град Авдијевку. Торетск, Залижње и Њујорк остају под непрестаним гранатирањем. 
Погледајте мапу актуелног развоја ратних дејстава.  

Мариупољ. Руске снаге су покушале да дигну у ваздух мост коришћен за евакуацију конвоја из Азовстала. 
Мост је гађан како би се спречила могућа евакуација украјинских трупа из Азовстала. Заменик градског већа 
Мариупоља Александар Лашин извештава да руске снаге разматрају употребу хемијског оружја против 
украјинских војника који су остали у Азовсталу. У Мариупољу је руска војска покушавала да дигне у ваздух мост 
коришћен у евакуацији — рекао је саветник градоначелника Мариупоља Петро Андријушченко. 

Градови под окупацијом. Руске снаге су покушавале да организују Параде победе на привремено окупираним 

територијама. Ове параде су једноставна, али веома делотворна средства кремаљске пропаганде, чија је 
примарна сврха јачање поверења становништва у војну величину Русије. У Мелитопољу, градоначелник је 
изјавио да се мештани нису придружили обележавању 9. маја. Парада је организована уз учешће људи 
доведених са Крима, Луганска и села Мелитопољског региона. Укупно је више од 60% становништва већ 
напустило Мелитопољ, наиме око 70.000 становника. 

У Херсонској области окупатори приморавају локалне предузетнике да прибављају привремене дозволе за рад 
и прете конфискацијом имовине. Руски представници терају људе на сарадњу, посебно произвођаче хране, 
код којих долазе са оружјем и захтевају да наставе да раде. Према новим прописима, радњама је рад дозвољен 
само уз „привремену дозволу“ за рад, а које издају „војно-цивилне управе“. 

По наређењу нове администрације у Херсону, руске снаге су наставиле са конфискацијом станова житеља 
Херсона. Локалне самопроглашене власти захтевају од свих шефова стамбених задруга да „дају спискове 
станова чији су власници напустили град Херсон како би се празни станови предали привременим мигрантима 
који су стигли из зоне активних непријатељстава“. 

Тренутно је сваки пети становник Херсонске области напустио привремено окупиране територије, упркос 
недостатку званичних зелених коридора. Начелник Регионалне војне управе Генадиј Лагута наводи да је 45% 
укупног становништва напустило територију. 

Спољна политика. ЕУ. Украјина је поднела попуњен други део упитника за стицање статуса кандидата за 
чланство у ЕУ. У међувремену, у понедељак је председник Европског савета Шарл Мишел изненадно 
отпутовао у Одесу, али је био приморан да се склони током ракетног напада. Европска унија разматра 
одобрење заједничког дуга за финансирање дугорочне обнове Украјине, која би на крају могла да кошта 
стотине милијарди евра, пише Блумберг. Украјински званичници извештавају да им је потребно 5 до 7 
милијарди долара месечно да би се попунио буџетски дефицит изазвана инвазијом Русије. Ако се даље 
настави, пакет би могао бити сличан оном који је Европска комисија усвојила пре две године као одговор на 
пандемију ковида. 

Стразбуру је 9. маја одржана церемонија затварања Конференције ЕУ о будућности Европе. Конференција је 
у понедељак представила предлоге за бољу Европу француском председнику Емануелу Макрону и 
председници Европске комисије Урсули фон дер Лајен. Француски председник позвао је на опсежније реформе 
за преуређење ЕУ. У свом говору, он је подржао напоре да се разговара о изменама уговора који регулишу 
блок. Макрон је рекао да, иако је Украјина „већ чланица породице Европске уније“, према садашњим 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-09/eu-weighs-joint-debt-to-fund-ukraine-s-long-term-reconstruction
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-23/ukraine-needs-nations-to-follow-up-on-aid-to-fill-5-billion-gap


 

 

 
 

10:00 часова, 10.05.2022. 

 

2 

протоколима ће проћи „године ако не и деценије“ да се кандидатура Кијева за чланство заврши. Међутим, 
тринаест држава чланица ЕУ одустало је од „преурањене“ ревизије уговора ЕУ. 

САД. Председник Сједињених Држава Џо Бајден потписао је Закон о најму и заштити демократије у Украјини 
— 2022. Мера је осмишљена тако да САД олакша слање оружја и залиха у Украјину. Такав закон је био на 
снази током Другог светског рата и омогућио је Сједињеним Државама да обезбеде оружје савезницима. 
Министарство трговине САД суспендовало је царину од 25% на увоз челика на годину дана. 

Савет европе. Генерални секретар Савета Европе Марија Пејчинович-Бурич посетила је Украјину 9. Маја, 
укључујући Борођанку и Ирпин. 

Јапан. Након састанка Г7, Јапан је пристао на увођење ембарга на руску нафту. Премијер Јапана најавио је 
да ће одлука ступити на снагу постепено, уз период поступног укидања како би се смањио ефекат на економију. 

УН. Савет УН за људска права одржаће у четвртак посебну седницу о Украјини. Састанак ће бити усредсређен 
на разматрање тамошње ситуације, укључујући извештаје о масовним жртвама у Мариупољу. Састанак је на 
захтев Украјине насловљен „Тренутна ситуација захтева хитну пажњу Савета с обзиром на недавне извештаје 
о ратним злочинима и кршењима великих размера у граду Бучи и другим ослобођеним деловима земље и 
текуће извештаје о масовним жртвама у граду Мариупољу“, написала је украјинска амбасадорка при 
Уједињеним нацијама Јевгенија Филипенко, а преноси Ројтерс. 

Медији. Управни одбор Пулицерове награде је 2022. године доделио посебну награду украјинским 
новинарима који храбро прате рат у Украјини, који је покренула Русија. „Упркос бомбардовању, отмицама, 
окупацији, па чак и смрти у својим редовима, они су истрајали у настојању да пруже тачну слику страшне 
стварности, чинећи част Украјини и новинарима широм света“, рекла је администраторка награде Марџори 
Милер. 

Угао за читање. 

● 'Победобесие' (Victoryfrenzy) у свом најчистијем облику. Како Дан победе у Русији одгаја младе убице 
и силоватеље | war.ukraine.ua  

● Док рат бесни, Украјина размишља о годинама опоравка – ПОЛИТИКО 
● Како размишљати о обнови Украјине - Блумберг 

 
Статистика. 

  
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 10.00 

часова, 10. маја 2022. године: људство – око 26.600, тенкови – 1.170, оклопна возила – 2.808, 
артиљеријски системи – 519, вишецевни бацачи ракета – 185, противваздушни системи – 87, летелице 
са фиксним крилима – 199, хеликоптери – 158, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 1970, 
чамци и лаки чамци – 12, операционо-тактичке беспилотне летелице – 380, специјална опрема – 41, 
мобилни системи балистичких ракета кратког домета – 94. Такође пратите интерактивни приказ руских 
губитака. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка организацији Восток СОС. Невладина организација која помаже у проналажењу 
склоништа за интерно расељена лица, евакуацији људи из зоне сукоба, прикупљању и 
дистрибуцији хуманитарне помоћи интерно расељеним лицима у Кијеву, достављању 
хуманитарне помоћи насељима на линији фронта и пружању прве психолошке помоћи. 

● 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. 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 
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