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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 92 
Припремиле Софиа Олииник и Мариана Завииска  
 
Градови на удару. Ситуација у Донбасу је страшна, каже начелник Луганске војне управе. 95% територије Луганске 

области је окупирано и гранатирање траје без престанка. Руске снаге су поново покушале да нападну 
Северодоњецк и Лисичанск. Још увек постоји веза за транспорт и снабдевање иако гранатирање не престаје, док 
Руси покушавају да преузму контролу над кључним преосталим градовима у региону. Пут Лисичанск-Бахмут није 
блокиран, Северодоњецк још није опкољен. Тренутно у области Луганска има више од 40 хиљада људи који су 
остали у подручјима под контролом Украјине и 99% њих не жели да оде. Због сталног гранатирања Лисичанска, 
сахрањивање цивила било је немогуће, па су локалне власти биле принуђене да сахрањују више од 150 тела у 
масовну гробницу. 

Док је ситуација у Харкову и даље релативно мирна, борбе се настављају у региону. Руске снаге су током дана 
гранатирале Балаклију (Изијумски округ) – повређено је 8 особа, међу којима једно дете, 2 особе су погинуле; 
Гранатирани су и Циркуни и Слобожанске из округа Чухујев – 2 особе су повређене. 

Николајевска област је редовно гранатирана. Гранатирањем су оштећена 4 објекта социјалне и административне 
инфраструктуре, као и један број стамбених кућа. 

Градови под окупацијом . Нови сателитски снимци из окупираног Мариупоља показују како руски бродови краду 
не само жито већ и метал. Пројекат Скхеми ( Схемес ) објавио је истраживање Мариупоља као некадашњег великог 
индустријског центра, са многим металуршким предузећима. Сва ова предузећа су уништена због рата, а остаци 
њихових производа се сада активно извозе. 

Руски председник Путин потписао је указ о поједностављеном издавању руских пасоша становницима Запорошке 
и Херсонске области Украјине. У ствари, то значи принудну пасошизацију становника окупираних територија 
Украјине. Ово следи процедуру коју су руске снаге раније практиковале у такозваним ЛПР и ДПР. Конкретно, руске 
снаге су почеле да издају руске пасоше становницима окупираног Мариупоља, каже саветник градоначелника 
Мариупоља. Давање руских пасоша људима на окупираним територијама даје Русији основ да тврди да њене акције 
имају за циљ заштиту сопствених грађана у будућности. 

Сигурност хране. Руске снаге настављају крађу жита из складишта на привремено окупираним територијама 

Украјине. Такви случајеви су забележени у Бердјанску, пошто су руске снаге пребациле ускладиштено жито на 
Крим. Раније су мештани у близини фабрике Азовкабел бројали више од 30 камиона са приколицама пуним 
житарица. Колона камиона са житарицама украденим из Аскет Шипинга примећена је на Мелитопољском аутопуту. 
Раније је Аскет Шипинг – локална бродарска компанија – одбила да сарађује са окупаторима и преместила је своје 
погоне у западну Украјину. Освајачи покушавају и да железницом уклоне остатке жита из луке Мариупољ. Хитно су 
започете поправке железничке пруге у Мариупољу и станици Сартана. 

Савет безбедности УН за конфликте и безбедност хране подвукао је важност поморске деблокаде украјинских лука, 
посебно луке Одеса. Украјина обезбеђује храну за 400 милиона људи. 36 земаља увози више од 50% житарица са 
југа Украјине. Неотварање лука у региону Одесе је објава рата глобалној безбедности хране, упозорио је Дејвид 
Бизли, извршни директор Светског програма за храну, и резултираће глађу, дестабилизацијом и масовним 
миграцијама широм света. 

Поморска блокада . Вашингтон пост објавио је недавно декласификоване снимке америчких обавештајних служби 

које указују на руску поморску блокаду која је зауставила поморску трговину у украјинским лукама. Руске власти су 
одбациле (наравно) оптужбе за блокирање поморских путева из Украјине преко Црног мора. У међувремену, 
светски лидери називају намерни напад на глобални ланац снабдевања храном који је изазвао страх од политичке 
нестабилности и несташице уколико се житу и другим основним пољопривредним производима не дозволи да 
слободно тече из Украјине, наводи се у чланку. 

Визе за Русе. Председник Зеленски је подржао петицију за увођење визног режима за руске држављане у Украјини. 

Петиција за увођење визног режима за грађане Руске Федерације објављена је на сајту председника 11. фебруара 
2022. године и од тада је сакупила више од 25.000 потписа. Као следећи корак, Кабинет министара треба да се 
припреми за имплементацију захтева. 

Спољна политика. Европска комисија је предложила додавање избегавања санкција на листу кривичних дела од 

значаја за ЕУ, преноси ПОЛИТИКО. Овај предлог долази усред позива Украјине и неких земаља ЕУ да се средства 
руске државе и санкционисаних олигарха искористе за финансирање реконструкције Украјине. Земље чланице ЕУ 
и амерички званичници, као и украјинске власти, активно позивају на коришћење замрзнутих руских средстава за 
покривање трошкова штете у Украјини. 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/595922954918641/
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-mariupol-zerno-metal/31867261.html
https://www.reuters.com/world/europe/russia-offers-fast-track-citizenship-residents-occupied-ukraine-2022-05-25/
https://www.reuters.com/world/europe/russia-offers-fast-track-citizenship-residents-occupied-ukraine-2022-05-25/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rosiji-proti-ukrajini-u-mariupoli-pochali-vidavati-pasporti-rf-50245112.html
https://t.me/denisovaombudsman/6217
https://media.un.org/en/asset/k10/k10mjpv1u3
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/24/naval-blockade-food-supply-ukraine-russia/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://petition.president.gov.ua/petition/134744
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_191743_prop_dec_cri_en.pdf
https://www.politico.eu/article/brussels-to-make-skirting-sanctions-an-eu-wide-crime/
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Управљање имовином. Европска унија је наводно замрзла имовину руске централне банке у вредности од око 23 
милијарде евра. Наводно се очекивало да ће број бити много већи него што је званично представљено. Русија, у 
међувремену, тврди да су санкције Запада довеле до замрзавања око 300 милијарди долара имовине њене 
централне банке на глобалном нивоу. Од укупно назначене количине замрзнуте имовине, само мање од једне 
десетине је у ЕУ, према информацијама које је Европска комисија прикупила од 27 влада ЕУ, преноси Ројтерс. 

У међувремену, Швајцарска ради на заплени преко 100 милиона швајцарских франака (104 милиона долара) 
имовине од сарадника бившег украјинског председника Виктора Јануковича. Овај потез није повезан са актуелним 
санкцијама уведеним Русији последњих месеци. Међутим, поступак ће "пружити подршку" Украјини, која се суочила 
са још већим потешкоћама у конфискацији ове имовине од избијања рата, рекао је швајцарски извршни директор. 
Ивањушченко је био близак савезник свргнутог бившег председника Украјине Викрора Јануковича и био је међу 
одговорним за снабдевање „титушки“ – или плаћеничких агената – који су отимали и мучили активисте током 
Мајданске револуције. Такође, оптужен је за присвајање туђе имовине и противправно богаћење у посебно великим 
размерама. 

Ратни злочини. САД, ЕУ и Велика Британија су основале Саветодавну групу за тешке злочине (ACA). Ова 

заједничка иницијатива ће директно подржати напоре јединица за ратне злочине Канцеларије генералног тужиоца 
Украјине да документују, сачувају и анализирају доказе о ратним злочинима и другим злочинима почињеним у 
Украјини, у циљу кривичног гоњења, наводи се у изјави . Обим подршке укључује проширено финансирање рада 
мултинационалног тима међународних тужилаца и других стручњака за ратне злочине који су већ распоређени у 
региону. Овај интердисциплинарни тим пружа стратешке савете и оперативну помоћ у областима као што су 
прикупљање и чување доказа, војна анализа, истрага сексуалног насиља у сукобу и сарадња са међународним и 
националним механизмима одговорности. 

Плаћање гаса. Русија наводи да је половина од 54 Гаспромова клијента у Европи – европске енергетске компаније 

– отворила рачуне у Газпромбанци. Овај систем, који укључује отварање два рачуна у Гаспромбанци, омогућава 
Европи да каже да технички плаћа природни гас у еврима, док Русија може да каже да прима уплате у рубљама — 
услов који је Путин наметнуо „непријатељским“ нацијама, извештава Вашингтон Пост. У то време Пољска и 
Бугарска су већ искључиле руски гас, пошто су одбиле да плате у рубљама. 

Угао за читање. 
● Мишљење | Украјини треба оружје, а не предавања са Запада | Вашингтон Пост 
● Како се највећи украјински романописац бори за своју земљу | Њујорк тајмс  

 
Статистика. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 26. маја 2022. 
у 10 часова: људство – око 29 600, тенкови – 1315, АПВ – 3235, артиљеријски системи – 617, МЛРС – 201, 
противваздушни системи – 93, авиони са фиксним крилима – 206, хеликоптери – 170, УАВ оперативно-
тактички дронови – 502, крстареће ракете – 114, чамци и лаки глисери – 13, мекана возила и цистерне за 
гориво – 2225, специјалне опреме – 47. 

 
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● Подржите НВО Зграиа (Кијев), групу 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. 

● Пратитеа 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.swissinfo.ch/eng/politics/swiss-begin-efforts-to-confiscate-assets-of-ex-ukrainian-leader/47623632
https://www.state.gov/launch-of-the-atrocity-crimes-advisory-group-aca-for-ukraine/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/eu-russian-gas-putin-rubles/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/eu-russian-gas-putin-rubles/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/eu-russian-gas-putin-rubles/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/23/west-ukraine-russia-must-pay-not-impose-ceasefire-war/?fbclid=IwAR2kbfWdM49wY5gtWjhoG2zRRBO9mZiqywmO16ZuDwcR80LwUE0p0QniWF4
https://www.facebook.com/zgraya.ua
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

