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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 77 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Градови на удару. Руске снаге су по четврти пут гранатирале мост преко ушћа Дњестра у региону Одесе. Мост је једина 
директна веза између севера и југа региона, чији би прекид могао да доведе до изолације дела региона, као и до ометања 
логистике унутар и ван региона. Експлозије су се догодиле у различитим деловима Шостканског округа у Сумској области. 
У Дњепропетровској области, руске снаге настављају гранатирање области на граници са облашћу Херсон. Много 
експлозија чуло се у Херсонској области, али најтежа ситуација остаје у насељима која се граниче са Миколајевском и 
Дњепропетровском областима у којима се наставља активно гранатирање. У региону је дошло до шумских пожара, али 
руски војници никоме не дозвољавају да их угаси. Десетине села и насеља остало је без струје и воде. У Доњецкој области 
се наставља гранатирање – у Свитлодарску руске снаге су напале забрањеним фосфорним бомбама, а јутрос су се чуле 
експлозије у Славјанску. Сва насеља Луганске области су током дана непрекидно гранатирана. Оштећен је магистрални 
гасовод у Северодоњецку – град је остао без струје, воде и гаса. 

Украјинска војска ослободила је 4 насеља у области Харкова: Черкаски Тишки, Руски Тишки, Рубижне и Бајрак. 
Ослобођење је уследило након успешне контраофанзиве украјинских снага у области Харкова. Председник Зеленски је 
известио да украјинске снаге потискују руске трупе из области Харкова назад ка руској граници. 

Мариупољ. Гувернер Доњецке области каже да је више од 100 цивила и даље заробљено у опкољеној челичани Азовстал 
у Мариупољу чак и након серије мисија евакуације. Гранатирање челичане Азовстал се наставља, црни дим се шири изнад 
фабрике. Бтаљон Азов објавио је фотографије војника који се боре у челичани. 

Спољна политика. Украјину су посетили министри спољних послова Данске и Немачке. Холандски министар иностраних 
послова Хоекстра посетио је Ирпин, док је немачка министарка спољних послова Бербок посетила Бучу. Данска и Немачка 
најавиле су даљу испоруку 12 самоходних хаубица Украјини, као и подршку у обуци за њихово руковање. Током брифинга 
за новинаре, министарка спољних послова Бербок је такође напоменула да би Украјина могла да добије „статус кандидата“, 
али да „неће бити пречица“ за добијање статуса за чланство у ЕУ. Као резултат посете, немачка министарка је такође 
најавила поновно отварање немачке амбасаде у Украјини након њене евакуације у фебруару. Министар спољних послова 
Украјине Дмитро Кулеба честитао је и изразио захвалност министарки и министру спољних послова у посети Кијеву. 

Сејм Републике Литваније једногласно је признао Русију као државу која подржава и спроводи тероризам и њене акције у 
Украјини назвао је геноцидом. Посланици су позвали на наставак кривичног гоњења и формирање међународног суда за 
кривично гоњење руских званичника одговорних за рат у Украјини. 

Чешка Република званично се придружила Савету УН за људска права. Чешка је изабрана да попуни упражњено место у 
Савету, након што је Русија искључена у априлу 2022. 

Представнички дом америчког Конгреса усвојио је пакет војне и хуманитарне помоћи Украјини вредан 40 милијарди долара. 
Између осталог, пакет укључује 6 милијарди долара за безбедносну помоћ, укључујући обуку, опрему, оружје и подршку; 
8,7 милијарди долара за попуну залиха америчке опреме послате Украјини и 3,9 милијарди долара за операције Европске 
команде. Поред тога, пакет помоћи предвиђа хуманитарну помоћ – 5 милијарди долара за решавање глобалне 
несигурности хране због сукоба и скоро 9 милијарди долара за фонд економске подршке Украјини. 

Поново је отворено 36 дипломатских институција у Кијеву. 

Белорусија. Белорусија је пребацила „јединице снага за специјалне операције“ на границу са Украјином као други део 
инспекције својих војних снага. Претходно је Белорусија почела инспекцију својих снага у близини украјинске, пољске и 
литванске границе. „У циљу безбедности Републике Белорусије на јужном правцу, снаге јединица за специјалне операције 
су распоређене на три тактичка правца“, наводи се у саопштењу Министарства одбране Белорусије. Према наводима 
званичника Белорусије, Оружане снаге Украјине су наводно формирале групе у Јужном оперативном правцу са укупним 
бројем од 20.000 људи. Такође, тврде да САД и њени савезници представљају претњу по земљу, и повећавају своје 
присуство на белоруским границама па је Белорусија принуђена да реагује како би се заштитила. 

Економска сигурност.  ЕБРД у свом најновијем извештају предвиђа веће успоравање привреде у Украјини као резултат 
руске инвазије. Према прогнози, украјинска економија ће се суочити са негативним растом од 20% у 2022. Ова прогноза се 
погоршала након што је крајем марта предвиђано 20%. Процењује се да ће 30-50% предузећа бити принуђено да затвори 
своје пословање. Утицај рата неће бити ограничен само на Украјину, већ ће утицати и на регион у целини. 

Санкције. СЗО ће обуставити све активности у Русији и такође ће размотрити затварање своје канцеларије у Москви. СЗО 
је подржала резолуцију коју су припремили Украјина и чланови Регионалног комитета за Европу. Организација ће престати 
да одржава све догађаје (конференције, семинаре, састанке) у Руској Федерацији под покровитељством СЗО. Такође ће 
размотрити премештање Европске канцеларије СЗО за превенцију и контролу незаразних болести ван Руске Федерације. 

Здравствена сигурност. Светска здравствена организација саопштила је да је најмање 3.000 људи са хроничним 
болестима умрло од почетка руске инвазије на Украјину. „40 одсто украјинских породица има најмање једног члана коме је 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-10/russia-ukraine-war-missiles-target-transit-and-infrastructure-in-southwest
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345440/
https://www.reuters.com/world/europe/missiles-pound-ukraines-odesa-after-russia-marks-ww2-victory-2022-05-10/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-pushing-back-russia-troops-in-kharkiv
https://t.me/ukrainenowenglish/7735
https://t.me/polkazov/4472
https://t.me/polkazov/4472
https://twitter.com/WBHoekstra/status/1523960336671551493?s=20&t=MJ67MX8sbwlmzj9ARRqt2Q
https://twitter.com/ABaerbock/status/1523975468365623296?s=20&t=fufVdqy2lO2WfrP4R-PwHQ
https://www.reuters.com/world/europe/german-foreign-minister-visits-ukraine-first-stop-bucha-2022-05-10/
https://www.dw.com/en/german-foreign-minister-baerbock-visits-ukraine/a-61744819
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1524033103500648450?s=20&t=rroiVy3npsNW2J_aAU7GkA
https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1524049127843192832?s=21&t=zpjd0LKkg-Ei-afvDO1MOA
https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1524049127843192832?s=21&t=zpjd0LKkg-Ei-afvDO1MOA
https://www.rferl.org/a/lithuania-resolution-russia-genocide/31842970.html
https://www.reuters.com/world/europe/czech-republic-elected-replace-russia-un-rights-council-2022-05-10/
https://www.reuters.com/world/europe/czech-republic-elected-replace-russia-un-rights-council-2022-05-10/
https://www.voanews.com/a/us-house-passes-40-billion-bill-to-bolster-ukraine-against-russian-invasion/6566509.html
https://www.voanews.com/a/us-house-passes-40-billion-bill-to-bolster-ukraine-against-russian-invasion/6566509.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3480169-u-kievi-vze-vidnovili-robotu-36-inozemnih-predstavnictv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3480169-u-kievi-vze-vidnovili-robotu-36-inozemnih-predstavnictv-prezident.html
http://t.me/modmilby%20/14150
https://www.ebrd.com/news/2022/war-in-ukraine-and-inflation-slow-growth-in-ebrd-regions.html
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-who-vote/world-health-organization-members-pass-resolution-against-russia-idUSKCN2MW14E
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/least-3000-have-died-ukraine-want-disease-treatment-who-2022-05-10/
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потребно хронично лечење које више не могу да добију, што је, према проценама, довело до најмање 3.000 превремених 
смрти које је било могуће избећи “, рекао је Ханс Клуге, регионални директор СЗО за Европу. У међувремену, извештаји 
активиста који остају на окупираним територијама, на пример у Херсонској области, указују на критичан недостатак 
санитетског материјала. У Мариупољу би до краја године више од 10.000 људи могло да умре од болести и неподношљивих 
услова због недостатка санитетског материјала и услуга, каже градоначелник града. 

Сигурност хране. Русија наставља да одузима жито из Украјине. Украдено жито је према наводима транспортовано у 
Сирију. Раније су руске власти намеравале да га испоруче Египту, али је украјинско министарство спољних послова 
блокирало нагодбу. Такође се наводи да руска војска осим житарица краде и залихе цвекле, кромпира, купуса. Извештава 
се да делови Африке већ осећају утицај поремећених ланаца снабдевања храном изазваних руском инвазијом на Украјину. 

Енергетска сигурност. Украјина је принуђена да делимично обустави испоруку руског гаса преко своје територије. 
Украјина неће моћи да прима гас у Сохранивки, једној од две прекограничне тачке које управљају руским токовима, од 
среде у 7 ујутро по локалном времену након што су окупационе снаге прекинуле рад компресорске станице, извештава 
Блумберг. Стога се од украјинског добављача очекује да преусмери снабдевање гасом преко дистрибутивних тачака које 
се налазе у областима под контролом Украјине. 

Председник Зеленски је у свом свакодневном обраћању обавестио да је специјална група међународних експерата, којом 
председавају Мајкл Мекфол и Андриј Јермак, предложила план за енергетске санкције. Ово је детаљан документ који 
описује шта треба да се уради да би се Русији заиста отежало да финансира овај рат, али истовремено – на начин на који 
глобална економија неће трпети убитке због ограничења руских енергетских ресурса. 

Култура. Украјински бенд Kalush Orchestra иде у финале Евровизије 2022. Русија и Белорусија не учествују на такмичењу 
и немају могућност да гласају. 

Материјал за читање на тему деколонизације. У светлу руског рата у Украјини, Финска и Шведска су преиспитале своју 
безбедносну политику. Обе земље су изразиле спремност да размотре улазак у НАТО након година неутралности. У случају 
Финске, која се директно граничи са Русијом, актуелни догађаји у Украјини враћају сећања на Зимски рат између СССР-а 
и Финске. Тада се Финска обратила Лиги нација и међународним партнерима за подршку. Међутим, појавила се забринутост 
око једногласности одлуке. Оно што видимо у Украјини има много заједничког са начином на који је СССР напао Финску 
1939. Више о томе прочитајте у недавном чланку „Рат зарад мира“ Олександре Котлиар, историчарке и Илије Левченка,  
историчарa уметности. 

Кутак за читање. 
● Окупација. Губици Украјине током Другог светског рата изазвани нацистима и комунистима — texty.org.ua 

(текти.орг.уа) 
● 'Какво ослобођење?': Преживели из Мариупоља спашени из посљедњег цивилног бункера описују ужасе опсаде | 

Украјина | Гардијан 
● ”Пронашли су жену која је личила на моју ћерку, али без главе” | Бабель (бабел.уа) — Како волонтери, тужиоци и 

полиција заједно са криминолозима из Француске идентификују Украјинце које су убили Руси — извештај из 
мртвачнице у Бучи. 

Статистика. 
● 70% глобалног БДП-а припада земљама које подржавају позицију Запада, а 61% светског БДП-а и 16% његовог 

становништва припада земљама које активно осуђују Русију, наводи Economist Intelligence Unit. 
● 400 верских објеката уништено је услед руског гранатирања. 
● 3.381 цивил је убијен, а 3.680 рањено широм земље од почетка рата Русије против Украјине, саопштиле су УН. 

Прави бројеви су знатно већи. 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 11. маја 2022. у 

10 часова: људство – око 26.350, тенкови ‒ 1.187, оклопна возила ‒ 2.856, артиљеријски системи – 528, вишецевни 
бацачи ракета – 185, противваздушни системи – 87, летелице са фиксним крилима – 199, хеликоптери – 158, 

неблиндирана возила и цистерне за гориво – 1.997, чамци и лаки глисери – 12, операционо-тактичке беспилотне 
летелице – 310, 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! 

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2022/opening-remarks-at-the-special-session-of-the-who-regional-committee-for-europe
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-10/card/russia-flagged-ships-transport-stolen-grain-to-syria-ukraine-says-XldruHiMyqmJMUYskuRU
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-10/card/russia-flagged-ships-transport-stolen-grain-to-syria-ukraine-says-XldruHiMyqmJMUYskuRU
https://www.reuters.com/world/africa/ukraine-war-fuels-food-crisis-distant-africa-2022-05-10/
https://www.reuters.com/world/africa/ukraine-war-fuels-food-crisis-distant-africa-2022-05-10/
https://iplatforma.tsoua.com/sap(bD1lbiZjPTEwMA==)/bc/bsp/sap/zsite_integr/nomtrans_en.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-10/europe-gas-extends-losses-as-steady-supply-counters-russia-risks
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