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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 79 
Припремиле Софиа Олииник и Мариана Завииска  
 
Људска права. Савет УН за људска права (УНХЦР) је одобрио резолуцију о 'Погоршању стања људских права 
у Украјини као резултат руске агресије'. Документом је било предвиђено покретање истраге о наводима о 
злоупотребама руских трупа на привремено окупираним територијама Украјине. 

У међувремену, Руси траже начин да усвоје украјинску децу. Руски медији, позивајући се на представника руског 
председника за права детета, извештавају да ће сирочад и деца лишена родитељског старања у привремено 
окупираним окрузима Доњецке и Луганске области добити руско држављанство. Додељивање руског 
држављанства деци руског олакшаће процедуру усвајања у Русији. Руске власти су раније најављивале 
потребу за изменама и допунама закона како би се легализовала процедура усвајања. До сада је више од 2000 
сирочади и деце лишене родитељског старања депортовано у Доњецк из Луганска и Луганске области. 

Људи који нису прошли 'филтрацију' идентификовани су као 'непоуздани' и даље су заточени у филтрационим 
логорима у близини Мариупоља. Притвореници се одводе у бивши затвор Н 52 у селу Оленивка, Доњецка 
област, или у злогласни изолациони затвор у Доњецку. Минималне казне затвора су 36 дана током којих су 
људи тешко мучени. 

Пројекат 'Скхеми' објавио је нове слике масовних гробница у близини Мариупоља. Слике показују да су се 
масовне гробнице у селу Стари Крим и селу Виноградне повећале од априла. На пример, сателитски снимци 
гробља у Старом Криму повећани су са 200 метара у априлу на 340 метара у мају. 

Градови на удару. Четири од дванаест руских ракета погодиле су округ Кременчук, Полтавска област, 
углавном гађајући фабрику рафинерије нафте. Руске трупе лансирале су крстарећу ракету у Запорожју. 
Ситуација у Херсону постаје све критичнија. Руске снаге су забрањеним фосфорним бомбама гранатирале село 
Осокоривка у области Херсон. Шумски пожари се даље шире у Херсонској области, погађајући око 1587 
хектара. Тешке борбе воде се на граници Херсонске, Николајевске и Дњепропетровске области, пошто руске 
снаге користе територију Херсонске области за напад на суседне регионе. Експлозије су забележене у региону 
Миколајева док су окупационе снаге гранатирале инфраструктуру, стамбене зграде и шуму. У области Луганска 
забележено је 31 гранатирање у току једног дана. Руске снаге настављају да јуришају на насеља 
Северодоњецк, Хирска и Попасна: уништено је скоро 60 кућа, оштећени су мостови у Рубижну. 

Мариупољ. Русија ће наводно одржати инсценирани референдум у Мариупољу 15. маја. Референдумом је 
предвиђено гласање за придруживање Маирупоља непризнатој Доњецкој Народној Републици, као и општа 
анексија. У току су преговори о размени 38 тешко рањених бораца Азовстаља, каже потпредседник владе 
Верешук. Украјина треба да делегира овлашћења за евакуацију МКЦК-у и УН како би осигурала безбедан 
пролазак тешко рањених украјинских војника из Азовстала. У међувремену, стални амбасадор Украјине при УН 
позвао је генералног секретара УН и Савет безбедности да обезбеде евакуацију болесника и рањених из 
области Азовстал у складу са међународним хуманитарним правом. Јутрос су руске снаге покушале да наставе 
са копненом офанзивом која је забележена на Азовсталу. 

Сигурност хране. Европска комисија покреће Стратегију ЕУ-Украјинске солидарности . Овај скуп акција има за 
циљ да осигура да Украјина може да извози жито, али и увози потребну робу, од хуманитарне помоћи до сточне 
хране и ђубрива. Краткорочно, Европска комисија позива да се обезбеди потражња за додатним теретним 
возним парком, пловилима и камионима. Треба дати приоритет украјинским пољопривредним извозним 
пошиљкама, а менаџери инфраструктуре треба да ставе на располагање железничке прорезе за овај извоз. 
Националне власти ће применити максималну флексибилност како би олакшале извоз. Треба обезбедити 
додатне капацитете за складиштење житарица. Из средњорочне и дугорочне перспективе, Европска комисија 
ће радити на повећању инфраструктурних капацитета нових извозних коридора и на успостављању нових 
инфраструктурних веза у оквиру реконструкције Украјине. 

ЕБРД је обезбедио 30 милиона евра од преко 53 милиона евра зајмова за подршку безбедности хране у 
Украјини. Инструменти ЕБРД за поделу ризика побољшавају капацитет локалних финансијера да обезбеде 
приступ финансирању за украјинске приватне компаније које послују у критичним пољопривредним 
индустријама, било да се ради о пољопривреди или преради хране, транспорту и увозу. Такође, ова институција 
планира да понуди линију ликвидности украјинској железничкој компанији Укрзализниција како би она 
наставила да ради и припремила је за извоз више украјинске робе, рекао је за Ројтерс челник ЕБРД-а за источну 
Европу Матео Патроне на годишњим састанцима банке у Маракешу. 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/human-rights-council-adopts-resolution-deteriorating-human-rights-situation
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/human-rights-council-adopts-resolution-deteriorating-human-rights-situation
https://t.me/denisovaombudsman/5926
https://t.me/denisovaombudsman/5928
https://t.me/denisovaombudsman/5928
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-masovi-pohovannya-mariupol/31846078.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-masovi-pohovannya-mariupol/31846078.html
https://hromadske.ua/posts/okupanti-hochut-integruvati-mariupol-do-rosiyi-ta-jmovirno-vzhe-gotuyut-tam-referendum-radnik-mera%20?%20tg_group
https://english.nv.ua/nation/ukraine-in-negotiations-to-rescue-38-wounded-soldiers-from-azovstal-in-donbass-ukraine-50241697.html
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3481843-ukraine-calls-on-unsc-to-evacuate-wounded-servicemen-from-azovstal.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3002?s=09
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3002?s=09
https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-supports-more-than-53-million-of-food-security-loans-in-ukraine-.html
https://www.reuters.com/business/ebrd-help-ukraine-find-an-exit-its-exports-2022-05-12/
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Реконструкција . Велика Британија је пристала да подржи обнову Кијева и Кијевске области. Известан број 
других земаља такође је изразио жељу да обнови Украјину. Данска ће се побринути за рестаурацију 
Николајевске области, а балтичке земље ће помоћи обнову Житомирске области. 

Управљање имовином. Врховна Рада (Парламент Украјине) усвојила је предлог закона о конфискацији 
имовине физичких и правних лица Руске Федерације и Републике Белорусије. Заплењена имовина биће 
искоришћена за јачање одбрамбених капацитета Украјине и њихово обнављање. Такође, парламент је донео 
указ председника Зеленског о принудној заплени имовине руске Сбербанке и ВЕБ.РФ у Украјини. Влада је 
раније у априлу већ подржала национализацију 26 милијарди имовине руских банака.  

Угао за читање. 

● Ако Финска и Шведска уђу у НАТО, за то је крива Русија – POLITICO 
● Привремена села би могла да склоне украјинске ратне избеглице — Bloomberg 
● Како се Старлинк трудио да задржи Украјину на мрежи | WIRED 
● Фотографије из Украјине: ОНУКА, Алиона Алиохна & Андрии Кхливниук и још музичара на првим 

линијама — Billboard  

 
Статистика. 

● У масовнoм бомбардовању и гранатирању украјинских градова и села од стране украјинских оружаних 
снага оштећена је 1.721 образовна установа, од којих је 139 потпуно уништено. Међу уништеним 
школама је 25 специјалних школа за децу са посебним образовним потребама. 

● Русија је од почетка рата на Украјину испалила 2100 пројектила. 
● Украјина је већ потрошила 8,3 милијарде долара на рат, каже министар финансија Украјине Марченко. 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 10.00 

часова, 13. маја 2022: људство – око 26 900, тенкови – 1205, АПВ – 2900, артиљеријски системи – 542, 
МЛРС – 193, противваздушни системи – 88, авиони са фиксним крилима – 200, хеликоптери – 162, 
мекана возила и цистерне за гориво – 2019, чамци и лаки чамци – 13, дронови оперативно-тактичког 
нивоа – 405, специјална опрема – 41, крстареће ракете – 95. Такође пратите интерактивни бројач руских 
губитака. 
 

Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 
● Подржите НВО 'Халабуда' (Мариупољ-Запорожје). Ова организација је пре рата била једна од 

најактивнијих организација која се бавила друштвеним иницијативама, образовањем, 
друштвеним бизнисом итд. Након што су побегли од рата, ова НВО је своје напоре усмерила на 
евакуацију, хуманитарну помоћ за избеглице, као и подршку локалној војсци. 

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

● Пратите наше дневне извештаје на Твитеру и нашој веб страници . 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем PayPal-a. Више информација овде . 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/12/686960/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39594
https://www.politico.eu/article/finland-sweden-join-nato-russia/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-12/temporary-villages-could-shelter-ukraine-s-war-refugees
https://www.wired.com/story/starlink-ukraine-internet/
https://www.billboard.com/photos/2022-ukraine-war-musicians-photos-1235069684/?fbclid=IwAR2usldWcYluosftBj30VQwPDZMy8TCLZCG8ZI3zNU0OSWqSHeoef1CD8T4
https://www.billboard.com/photos/2022-ukraine-war-musicians-photos-1235069684/?fbclid=IwAR2usldWcYluosftBj30VQwPDZMy8TCLZCG8ZI3zNU0OSWqSHeoef1CD8T4
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-war-forces-ukraine-divert-83-bln-military-spending-tax-revenue-drops-2022-05-12/
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/halabudavp
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

