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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 81-82 
Припремиле Софиа Олииник и Мариана Завииска  
 
Градови на удару. Русија наставља прекогранично гранатирање, јер је Суми поново нападнут. Изведено је 6 минобацачких 
напада на насеље Великописаривска. У недељу рано ујутро, руска морнарица је испалила крстареће ракете на област Лавов. 
Четири пројектила потпуно су уништила војну инфраструктуру. Под руским гранатирањем нашло се возило за евакуацију са 
10 људи, укључујући 4 деце, из Северодоњецка. Руске окупационе снаге гранатирале су болницу у Сијеродоњецку 14. маја, 
ранивши 9 цивила. 10% области Луганска остаје под контролом Украјине. Број је смањен за 20% са претходних 30% почетком 
марта. Кључне битке се тренутно фокусирају у близини Северодоњецка, Лисичанска, Рубижне. У области Харкова 4 особе 
су повређене у гранатирању два стамбена округа. На изијумском правцу се настављају тешке борбе. У региону Доњецка, 
борбе се настављају на целој линији фронта. Руске снаге су у понедељак покушале да униште индустријска постројења 
гранатирањем Фабрике фенола у Њујорку – и још једном коксару Авдијевка. У Херсонској области ситуација је и даље 
критична, јер окупатори настављају да гранатирају насеља и положаје Оружаних снага на територијама које контролише 
Украјина. Мештани пријављују значајну штету и уништене куће, школе, вртиће, уништену и минирану путну инфраструктуру. 
Ујутро у Миколајеву уследила је серија снажних експлозија услед ракетних удара и МЛРС удара на стамбене четврти града. 
Према прелиминарним информацијама, од гранатирања су се запалили аутомобил и продавница намештаја, једна особа је 
повређена 
 
Мариупољ Мариупољ је под претњом епидемије великих размера која би могла да убије хиљаде преосталих становника 
града. Град је и даље одсечен од пијаће воде, оштећен је канализациони систем и велики број лешева остаје под 
рушевинама кућа. Постоји опасност да се канализација нађе у мору и на улицама града. С обзиром на број лешева и 
природне последице распадања током топлог периода, избијање епидемије је врло вероватно. 

Украјинска одбрана Азовстала и даље везује руске борбене трупе и наноси губитке. Руске снаге су наводно користиле 
запаљиву муницију засновану на термиту током напада на челичану Азовстал. У међувремену, око 600 рањених војника 
остаје у челичани Азовстал. Већина њих је тешко рањена, живе у нехигијенским условима, без лекова, воде и хране у погону 
окруженом Русима. Напади копнене, ваздушне и тешке артиљерије настављају се без престанка. Украјински званичници 
покушавају да преговарају о евакуацији медицинског особља и повређених припадника војске, али Путин не даје наређење 
за евакуацију. 

Руска војска је, након позива „Калушког оркестра“ да помогне браниоцима „Азовстаља“ на Евросонгу, на бомбама написала 
„за Азовстал, баш као што сте тражили“ и лансирала их на Мариупољ. 

Спољна политика. Делегација америчког Сената предвођена лидером републиканске мањине у горњем дому Конгреса 
Мичелом Меконелом посетила је Кијев да се састане са председником Зеленским. Меконел је подвукао потребе Украјине у 
рату – „ Украјина не тражи од било кога другог да води њихову борбу. Они траже само алате који су им потребни за 
самоодбрану .' Посета републиканске делегације наставља серију посета на високом нивоу САД Украјини. У међувремену у 
Вашингтону, нова рунда финансирања украјинске борбе против руске инвазије задржана је у Сенату због приговора 
републиканског сенатора из Кентакија Ренда Пола . 

Министри спољних послова земаља Г7 одржали су заједнички састанак позивајући Русију да одмах повуче све своје трупе 
из Украјине и изјавили спремност да пруже Украјини онолико оружја колико је потребно за одбрану њене територије и 
суверенитета – „ Никада нећемо признати границе које Русија покушава да промени војном агресијом, а ми ћемо 
наставити да учествујемо у подршци суверенитету и територијалном интегритету Украјине, укључујући Крим . Г7 се 
такође обавезала да ће даље координисати рестриктивне мере за руску економију и финансијски систем, убрзавајући своје 
напоре да смање и окончају ослањање на руске испоруке енергије што је пре могуће и да се боре се против дезинформација. 

Председник Финске је у недељу објавио званичну одлуку о подношењу захтева за чланство у НАТО. Шведска влада 
намерава да званично поднесе захтев за чланство у НАТО 17. маја, наводи „Свенска Дагбладет“. Од званичника се такође 
очекује да објаве да подржавају курс НАТО-а. Међутим, Турска је изразила забринутост због уласка обе земље у НАТО. У 
својој листи захтева, Турска је затражила од Шведске и Финске да „престану да подржавају терористичке групе у својим 
земљама, дају јасне безбедносне гаранције и укину забране извоза Турској јер траже чланство у НАТО. 

Нова председница Мађарске Каталин Новак на церемонији инаугурације осудила је Путинову агресију и подржала 
приступање Украјине ЕУ. Саопштење долази после вишенедељних тензија између Мађарске и ЕУ око даљих санкција Русији, 
као и након одбијања транзита или слања оружја Украјини. 

Амбасада Индије наставиће са радом у Кијеву 17. маја 

Цена рата. Највеће инфраструктурне штете тренутно су претрпљене у Мариупољу (9.947 милиона долара), Харкову (7.072 
милиона долара) и Чернигову (4.211 милиона долара). 449 милиона долара је прелиминарни износ штете коју су руске трупе 
нанеле граду Буча (Кијевска област). Руска војска је оштетила 1354 зграде, од чега 1230 стамбених објеката. Даље процене 
су у току и овај број би се могао променити. 

Свеукупно, од почетка рата Русије против Украјине, у извештају се наводи да је најмање 208 фабрика и предузећа, 508 

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/14/7346253/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/15/7346407/
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-15
https://t.me/denisovaombudsman/5986
https://t.me/denisovaombudsman/5986
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-15/ukraine-latest-nato-has-frank-talks-with-turkey-on-accession
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1525820181255270400?s=20&t=tfJu7f4mtu8amJvH_mcC0Q
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1525820181255270400?s=20&t=tfJu7f4mtu8amJvH_mcC0Q
https://t.me/ukrainenowenglish/8060
https://twitter.com/AlexKhrebet/status/1525729745668825088?s=20&t=FO5lJbJNYg8zSVJbxCnRmg
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/14/ukraine-mcconnell-gop-visit-zelensky/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://www.cbsnews.com/losangeles/news/ukraine-mcconnell-senators-visit-zelenskyy/
https://www.cbsnews.com/losangeles/news/ukraine-mcconnell-senators-visit-zelenskyy/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-biden-congress-95054277161c9003b40df6cd17234046
https://apnews.com/article/russia-ukraine-biden-congress-95054277161c9003b40df6cd17234046
https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-russias-war-against-ukraine/
https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-russias-war-against-ukraine/
https://edition.cnn.com/2022/05/15/europe/finland-nato-membership-russia-ukraine-intl/index.html
https://www.reuters.com/world/europe/turkey-lays-out-demands-finland-sweden-seek-nato-membership-2022-05-15/
https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-new-president-condemns-putins-aggression-plans-trip-warsaw-2022-05-14/
https://kse.ua/about-the-school/news/direct-damage-caused-to-ukraine-s-infrastructure-during-the-war-has-reached-over-94-billion/
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здравствених установа, 562 вртића, 156 складишта, 992 образовне установе, 295 мостова и мостовских прелаза, 102 верска 
објекта, 83 административне зграде, мост. складишта нафте и 12 цивилних аеродрома оштећено, уништено или заплењено. 

Министар за инфраструктуру Кубраков је известио о размерама уништења инфраструктуре у Украјини од почетка руског рата 
у Украјини. Украјина је изгубила 6,3 хиљаде км магистралних колосека, 23.573 км путева је оштећено од руских напада, као 
и 289 друмских, а 41 железнички мост је уништен. Укупно око 23% железничке мреже је оштећено или уништено. 

Докази о рату. Washington Post је направио базу података од 231 јавно доступних видео снимка које је верификовао тим 
форензичара. База података укључује видео снимке које свакодневно објављују грађани, јавни званичници и војници који 
показују мртва тела у насељима, трагове пројектила који се пробијају небом и тињајуће рушевине читавих градова. На веб 
локацији се наводи да су видео снимци постављени у сировом формату и да је графички садржај јасно означен, као и 
географски означен, тако да се може претраживати по локацији. 

Култура. Министарство културе и информисања Украјине објавило је нови извештај о оштећењима културне инфраструктуре 
услед руског рата. Руски злочини над објектима културног наслеђа забележени су у 13 региона Украјине и Кијева. Културно 
наслеђе Харкова тренутно је највише оштећено – снимљено је 90 случајева. Министарство културе и информисања упознато 
је са оштећењем или уништењем 114 верских објеката од стране руских трупа, од којих су 42 наведена као историјски, 
архитектонски и урбанистички споменици. 

Украјински бенд Калушки оркестар победио је на такмичењу за песму Евровизије у Торину, Италија. Песма под називом 
Стефанија, посвећена мајци певача, добила је другачији одјек због избијања рата – позивајући се на 'мајку Украјину'. У 
недавно објављеном видео-снимку уз песму, бенд приказује штету проузроковану ратом у Бучи, Ирпину и Билогордки. 
Музички видео такође показује различите улоге које украјинске жене играју у одбрани земље, одражавајући културну 
традицију феминистичке независности и емансипације. 

Пошто је победила на такмичењу за песму, Украјина има право да буде домаћин такмичења следеће године у Украјини. 
Русији и Белорусији је забрањено да учествују на овогодишњем такмичењу због улоге у рату Русије у Украјини. Током 
преноса, бенд је послао поруку „Помозите Украјини, Мариупољу, помозите Азовсталу! Одмах!'. 

Угао за читање. 
● Евромајдан СОС: искрени одговори на најчешћа питања о АЗОВ-у на Западу – прочитајте о батаљону Азов 

у чланку невладине организације за људска права „Еуромаидан СОС“. 
● Певају, плешу и бране своју земљу: упознајте учешће Украјине на Евровизији | The Economist 
● Када стварност загризе - Конференција Ленарт Мери - Матти Маасикас, амбасадор, Делегација ЕУ у Украјини 
● Санкције расветљавају Путинов приватни живот – New York Times 
● Отровано наслеђе: зашто будућност струје не може бити нуклеарна | Сергеј Плокхи | The Guardian – „ Да би 

овај метод производње електричне енергије био безбедан, све остало у друштву мора да функционише 
савршено. Ратовање, економски колапс, саме климатске промене – сви ови све реалнији ризици чине нуклеарне 
локације потенцијално опасним местима. Чак и без њих, опасности од атомске фисије остају, и морамо се 
запитати: да ли су оне заиста вредне цене?' 

Статистика. 
● Комесарка за људска права Врховне раде Украјине Људмила Денисова извештава да су руски окупатори за 80 дана 

рата у пуном обиму уништили 616 медицинских објеката, од којих 101 потпуно. Према речима министра здравља 
Украјине Виктора Љашка, за њихово обнављање потребно је 32 милијарде гривна. 

● Скоро 46.000 људи ушло је у земљу у протекла 24 сата, а више од 42.000 су Украјинци. Од 9. маја, проток људи који 
улазе у Украјину преко њене западне границе премашио је проток људи који одлазе пети дан заредом. Укупан нето 
прилив у Украјину ових дана износио је 31.000 људи. Према подацима Државне граничне службе, од 28. фебруара 
у Украјину је ушло 1,699 милиона људи. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске од 10.00 часова, 16. маја 
2022. године: људство – око 27 700, тенкови – 1228, АПВ – 2974, артиљеријски системи – 557, МЛРС – 195, 
противваздушни системи – 89, авиони са фиксним крилима – 200, хеликоптери – 165, мекана возила и цистерне за 
гориво – 2101, чамци и лаки чамци – 13, оперативно-тактички дронови – 411, специјална опрема – 42, крстареће 
ракете – 97. Такође пратите интерактивни бројач руских губитака. 
 

Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 
● Подршка НВО „Зграја“ (Кијев) је група добровољаца који су радили са војском на истоку Украјине 2014-2015. 

Наставили су са радом помажући цивилима и болницама лековима и опремом, Оружаним снагама Украјине 
и територијалној одбрани опремом, машинама, лековима и храном. Сазнајте више и подржите их.  

● 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-а. Више информација овде . 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

https://www.kmu.gov.ua/news/perebudova-logistiki-v-umovah-vijni-u-fokusi-mizhnarodnoyi-konferenciyi-yevropa-karpat
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2022/ukraine-russia-war-videos-verified/?itid=sf_world_article_list?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/14/7346250/
https://eurovisionworld.com/esc/kalush-orchestra-any-victory-in-any-aspect-would-be-very-important-for-ukraine
https://youtu.be/Z8Z51no1TD0
https://theconversation.com/ukraines-women-fighters-reflect-a-cultural-tradition-of-feminist-independence-179529?fbclid=IwAR2Aoyp74JzKkBurC80Sp0yOwT5jUdzX30IwOFoFaF3aI9DJtuv5FP9C5as
https://theconversation.com/ukraines-women-fighters-reflect-a-cultural-tradition-of-feminist-independence-179529?fbclid=IwAR2Aoyp74JzKkBurC80Sp0yOwT5jUdzX30IwOFoFaF3aI9DJtuv5FP9C5as
https://ccl.org.ua/en/claims/euromaidan-sos-honest-answers-to-the-most-common-questions-about-azov-in-the-west/?fbclid=IwAR3zEs3ARMiz50C-O_1wYHTri6hDwSPdtNxeG54MdbH3VfDceR4EilW4wEo
https://lmc.icds.ee/when-reality-bites/?fbclid=IwAR1jVW8Vz9d1Oi9TLvzRMO-DRzrMT8-_o4rvbnhSIlvoH3E0wFSB7hMAboI
https://www.theguardian.com/books/2022/may/14/poisoned-legacy-why-the-future-of-power-cant-be-nuclear
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