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Рат у Украјини. Дневно ажурирање. Дан 86 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Градови на удару. Украјинске снаге су у последње две недеље ослободиле 23 насеља у Харковској области. 
Главни циљ је потискивање руских снага назад на украјинско-руску званичну границу. Гранатирање области 
Луганска се наставља. Према прелиминарним подацима, 19. Маја је 12 људи је погинуло, а више од 40 је повређено 
у руском гранатирању у Северодоњецку, у области Луганска. Регионална војно-цивилна управа Луганска тврди да 
руска војска намерно пуца на стамбене објекте. Наставља се и гранатирање Доњецке области. Руске снаге 
уништиле су 19 кућа у Доњецкој области. Има мртвих и рањених, наводи Национална полиција. Оштећена су 34 
цивилна објекта у региону. Под ватром се нашло 13 насеља: Соледар, Бахмут, Сиверск, Авдијевка, Лиман, Маринка, 
Романивка, Бахмутске, Хрестишче, Доњецк, Калинове, Сидорово, Њујорк. До 15.000 људи остаје у склоништима за 
бомбе у Сјеверодоњецку, у области Доњецка. 70% високих зграда у граду је уништено или оштећено. Многе од њих 
се морају срушити и на њиховом месту изградити нове. Рад свих мобилних торњева је онемогућени. 

Градови под окупацијом. Руске снаге настављају да ометају евакуацију са привремено окупираних територија. У 
Васиљевки, у Запорошкој области, испред контролног пункта руских окупатора, налази се више од хиљаду 
аутомобила којима се не допушта прелаз на територију коју контролише Украјина. У аутомобилима се налазе жене 
и деца. У Енергодару, ватрогасци Запорошке области изашли су на митинг против руске окупације. Претходно су 
руски војници киднаповали шефа ватрогасне јединице у енергодару Виталија Тројана. 

Азовстал. Око 1730 украјинских војника напустило је челичану Азовстал од понедељка, преноси Ројтерс. 

Међународни комитет Црвеног крста регистровао је све украјинске војнике који су напуштали „Азовстал“ и пребацио 
их на територије под контролом Русије. Током регистрације коју спроводи МКЦК, „сваки затвореник попуњава 
упитник, наводећи своје личне податке, као што су име и датум рођења, као и најближи сродник. Ова информација 
омогућава МКЦК-у да прати судбину заробљених лица и помогне им да остану у контакту са својим породицама“, – 
најавио је Црвени крст. 

Спољна политика. Европски парламент подржао је суспензију увозних дажбина ЕУ на сву робу из Украјине на 

годину дана. Сада одлуку Европског парламента мора да одобри Савет ЕУ. Такође у четвртак, Европски парламент 
је подржао резолуцију којом се институције ЕУ, посебно Комисија, позивају да оснују специјални трибунал за руске 
ратне злочине у Украјини. Поред тога, Европски парламент је изгласао продужење мандата организације Еуројуст, 
а нова овлашћења Агенције ЕУ за кривично-правну сарадњу омогућила би тој агенцији да складишти и анализира 
доказе у вези са ратним злочинима, геноцидом и злочинима против човечности. Овај доказ би могао да се састоји 
од ДНК профила, отисака прстију, фотографија, видео снимака и аудио снимака. Мере би омогућиле даље 
процесуирање ратних злочина које је Русија починила у Украјини. 

Политико преноси да је Немачка у четвртак обећала милијарду евра бесповратних грантова, како је објавио 
Кристијан Линднер током састанка министара финансија Г7 који се наставља данас. 

Амерички Сенат је у четвртак изгласао испоруку више од 40 милијарди долара нове војне и хуманитарне помоћи 
Украјини, пославши ту меру председнику Бајдену након једнонедељног одлагања изазваног приговором једног 
сенатора. 

Швајцарска поново отвара своју амбасаду у Кијеву, са пет чланова особља, укључујући амбасадора, који ће се 
вратити у украјинску престоницу у наредних неколико дана, саопштило је швајцарско министарство спољних 
послова. Ове недеље се и амбасада Израела вратила у Кијев, а јуче је амбасадор Финске поново отворио финску 
амбасаду. 

Људска права. Док се све већи број насеља у области Харкова враћа под контролу Украјине, појављује се све 
више доказа о злочинима почињеним током руске окупације. Омбудсманка Украјине извештава да је специјална 
телефонска линија за само 24 сата примила 56 позива поводом малтретмана од стране руских војника. За само сат 
времена 10 особа се пријавило за сексуално насиље, од којих су 8 силоване малолетнице. Омбудсманка Денисова 
извештава о случајевима силовања мушкараца у доби од 67 и 78 година, и смрти деце услед затечених траума 
услед сексуалног насиља. 

Њујорк тајмс објавио је снимак масовног убиства у Бучи. Објављени снимак и прикупљени докази показују како су 
руски падобранци 4. марта погубили најмање осам украјинских мушкараца у предграђу Кијева, што је потенцијални 
ратни злочин. 

Асошијетед прес је објавио снимке заробљене Јулије Паиевске (Таира), болничарке која показује ужас Мариупоља 
из прве руке. Јулиа Паиевска (Таира), 53 године, позната је у Украјини као болничарка, спортисткиња и особа која 
је обучавала добровољне болничарске снаге у земљи. Руске снаге су је заробиле 16. марта и наводно је задржана 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-v-ukrajini-skilki-naselenih-punktiv-harkivskoji-oblasti-vzhe-zvilnili-50243533.html
https://youtu.be/Qv1XvsMkqf4
https://www.reuters.com/world/europe/over-half-ukrainian-fighters-have-left-azovstal-pro-russian-separatist-says-2022-05-19/
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3487050-red-cross-registers-ukrainian-service-members-evacuated-from-azovstal.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220517IPR29933/meps-approve-suspension-of-eu-duties-on-all-ukrainian-exports
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0218_EN.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/
https://www.eurojust.europa.eu/
https://politico.us8.list-manage.com/track/click?u=e26c1a1c392386a968d02fdbc&id=97697207da&e=012f4082d0
https://politico.us8.list-manage.com/track/click?u=e26c1a1c392386a968d02fdbc&id=97697207da&e=012f4082d0
https://t.me/denisovaombudsman/6120
https://t.me/denisovaombudsman/6120
https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/russia-bucha-ukraine-executions.html?fbclid=IwAR3bcF-kneqngLB7BkDj0TPIre8h4ioVxOhT4C8yKJWPKSiCpe41t9WD5PM
https://apnews.com/article/mariupol-medic-body-camera-036cf9f28180e9525760d68bddbe4ee4?fbclid=IwAR2eUSM5mYrzr7ZyvrBpLD0QqT6sUrQW177djxUExGcGvyas373BOjN4sZM
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у Русији. У току су кампање које позивају на њено ослобођење. „Овде се не ради о спасавању једне одређене жене“, 
рекла је Олександра Чудна, која је волонтирала као лекарка у Таири 2014. „Таира ће представљати оне лекаре и 
жене које су отишле на линију фронта“, преноси Асошијејтед прес. 

Безбедност животне средине. Украјина потражује значајну еколошку штету због војних активности Русије у 

Украјини. Руслан Стрилетс, министар заштите животне средине и природних ресурса, пријавио је 245 случајева 
екоцида и 1,5 хиљада случајева пљачке украјинског земљишта и уништавања екосистема. Рат је уништио 
екосистеме, лишио дивље животиње природног станишта и контаминирао земљиште једног од највећих светских 
произвођача житарица. Последњих месеци руске ракете су гађале складишта нафте, термоелектране и хемијска 
постројења. Само у Кијеву је забележено око 1.500 случајева уништавања екосистема или контаминације 
земљишта. Борбе у близини угашене атомске електране у Чернобиљу, попришта најтеже нуклеарне несреће на 
свету 1986. године, изазвале су пожаре на скоро 12.000 хектара земље, уништавајући флору и фауну у 
јединственом окружењу, преноси Ројтерс позивајући се на министра Стрилетса. 

Енергетска сигурност. Кабинет министара Украјине саопштава да до 19. маја, због штете изазване ратним 
дејствима, без струје остало око 696 насеља у Украјини, укупно око 641,1 хиљада потрошача. Конкретно, регион 
Доњецка – 331,9 хиљада потрошача, Луганск – 128,3 хиљада, Харков – 91 хиљада. Више од 184.000 претплатника 
остало је без снабдевања гасом. Најтежа ситуација са снабдевањем гасом се бележи у регионима Запорожја, 
Кијева, Чернигова, Николајева и Харкова. 

Сигурност хране. Украјина је од почетка маја извезла 643.000 тона житарица. То је знатно мање у односу на исти 

период прошле године када је у иностранство продато 1,8 милиона тона, саопштило је у четвртак Министарство 
пољопривреде. Главни проблеми извоза представља смањење обима због логистичких проблема. 

Култура. Кански фестивал је у пуном јеку. На фестивалу је премијерно приказан документарни филм 'Мариуполис 
2' убијеног литванског редитеља Мантаса Кведаравичијуса, који је убијен у Мариупољу у априлу. Филм приказује 
опкољени град уз сталне експлозије и пуцњаву која се повремено чује из непосредне близине. 

Државна агенција за развој туризма Украјине (САТД) придружује се Европској комисији за туризам. Европска 
туристичка комисија данас је званично позвала САТД да се придружи организацији. Чланство бесплатно важи 
најмање три године. Након овог периода биће донета додатна одлука о стандардном чланству. Ово чланство у 
ЕТЦ-у предвиђа подршку украјинској туристичкој агенцији омогућавањем приступа свим њеним ресурсима и 
истраживачким подацима. Надамо се да ће кроз ово чланство САТД бити у бољој позицији да помогне у изради 
стратегије за опоравак тог украјинског сектора по завршетку рата. 

Угао за читање. 

● Рат Русије против Украјине показује да је фашистички – Њујорк тајмс (nytimes.com) – „Ако Русија победи у 
Украјини, то неће представљати само уништавање демократије силом, иако је то довољно лоше. То ће бити 
деморализација за демократије свуда ” – Тимоти Снајдер. 

● Русија оптужена за пљачку фарми у индустријским размерама у Украјини (Фајненшл тајмс). 
● Упознајте Украјинце који документују руске ратне злочине, у реалном времену – Политико – 

Истраживачки новинари, активисти, невладине организације удружују снаге у документовању ратних 

злочина руске војске у Украјини. 

● Путинов рат историји: хиљадугодишња борба око Украјине (foreignaffairs.com) 

 
Статистика. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине објавио је укупне процењене губитке руске војске до 20. маја 2022. 
у 10 часова: људство – око 28.700, тенкови ‒ 1.263, оклопна возила ‒ 3.090, артиљеријски системи – 596, 
вишецевни бацачи ракета – 200, противваздушни системи – 93, летелице са фиксним крилима – 204, 
хеликоптери – 168, операционо-тактичке беспилотне летелице – 460, мобилни системи балистичких ракета 
кратког домета – 103, чамци и лаки чамци – 13, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 2162. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Овог викенда вас охрабрујемо да подржите Националну извиђачку организацију Украјине. 
Организација пружа подршку украјинским војницима на линији фронта, организује и доставља 
хуманитарну помоћ онима којима је потребна, као и медицински материјал болницама. Проверите 
њихов најновији извештај о активностима. 

● 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 Твитеру и нашој веб страници. 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више информација овде. 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-seek-damages-russia-over-huge-environmental-damage-2022-05-19/
https://www.kmu.gov.ua/news/ruslan-strilec-245-vipadkiv-ekocidu-ta-15-tisyachi-faktiv-plyundruvannya-ukrayinskih-zemel-i-znishchennya-ekosistem-okupantami
https://www.kmu.gov.ua/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-19-travnya-2022-roku
https://www.reuters.com/markets/commodities/ukrainian-grain-exports-this-month-much-lower-than-may-2021-ministry-2022-05-19/
https://www.festival-cannes.com/en/infos-communiques/communique/articles/mariupolis-2-by-mantas-kvedaravicius-at-the-75th-festival-de-cannes
https://www.reuters.com/lifestyle/cannes-premieres-mariupolis-2-documentary-by-slain-lithuanian-director-2022-05-19/
https://www.reuters.com/lifestyle/cannes-premieres-mariupolis-2-documentary-by-slain-lithuanian-director-2022-05-19/
https://etc-corporate.org/uploads/2022/05/ETC_Press-Release_Ukranian-Membership_19.05_FIN.pdf
https://etc-corporate.org/uploads/2022/05/ETC_Press-Release_Ukranian-Membership_19.05_FIN.pdf
https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html?smid=tw-share
https://www.ft.com/content/d28cc77d-9de3-4988-bdba-cfab77268ea3
https://www.politico.eu/article/ukraines-sprawling-unprecedented-campaign-to-document-russian-war-crimes/
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-04-06/putins-war-history-ukraine-russia?utm_source=twitter_posts&utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social
https://www.plast.org.ua/misyats-borotby/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=misyats&utm_content=zvit&fbclid=IwAR2ajx_tWj837t1SvDSjxF_vSizkc_rZ4phjMG_laq5SoxsHcUglmRfbUps
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/


 

 

 
 

10:00 часова, 20.05.2022. 

 

3 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини!  


