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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 93 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Градови на удару. Руси истовремено нападају украјинске положаје у неколико праваца, рекла је заменица 
министра одбране Хана Малар. Руске снаге гранатирале су стамбене области Харкова. У нападу је погинуло 7 
цивила, а рањено 17, међу којима је и деветогодишње дете. Руске снаге су прошле ноћи гранатирале 
Дњепропетровску област, уништавајући значајну инфраструктуру; спасиоци су у потрази за људима испод 
рушевина. У области Луганска се настављају тешке борбе за контролу Североденска. Руске снаге гранатирају град 
артиљеријом и авијацијом. Хиљаде војника нападају са три стране покушавајући да опколе украјинске снаге у 
Северодоњецку и Лисичанску. Ако та два града падну, скоро цео регион Луганска би био под руском контролом. 
Руски окупатори су јуче убили још пет цивила у Доњецкој области. Овај број не укључује податке из Мариупоља и 
Волновахе, јер је готово немогуће добити тачне податке о броју жртава на окупираним територијама. 

Градови под окупацијом. Херсонски регион. Хуманитарна криза у окупираној Херсонској области се погоршава 
због недостатка санитетског материјала. Како је раније саопштено, већина апотека у региону је угашена, док само 
неколико и даље ради, уз поскупљење лекова за 3-5 пута. У међувремену, окупатори илегално увозе лекове са 
Крима и продају их на локалним пијацама, при чему нису сви сертификовани и могу угрозити живот и здравље 
људи. Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштава да освајачи не дозвољавају да се поправе две 
хидрауличне јединице у хидроелектрани Каховка, што је довело до делимичног плављења Нове Каховке. 

У Мариупољу су самопроглашене власти позвале преостале грађане да сами обнове своје оштећене куће. 
Окупационе власти су поручиле да ће „Русија помоћи“, али у обнови вртића, школа, управних објеката, а за остало 
— само грађевинским материјалом. 

Спољна политика. Премијерка Финске Сана Марин посетила је Кијев, Ирпин и Бучу. Током посете, премијер је 
рекао да је све што се десило у Украјини прекретница за свет и да односи са Москвом не могу да се врате на стање 
ствари пре инвазије. На састанку са премијером Украјине Денисом Шмихалом, саговорници су се договорили да се 
Финска укључи у будућу реконструкцију украјинске инфраструктуре и да учествује у обнови украјинских градова и 
насеља. Штавише, договорили су се о блиској координацији сарадње унутар ЕУ, посебно о помоћи Финске у 
спровођењу реформи у Украјини на путу ка чланству у Европској унији. 

Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг рекао је у интервјуу за грчке онлајн медије да руски рат у Украјини 
„може трајати дуго и да морамо да будемо спремни“, позивајући савезнике да буду спремни да дуго и континуирано 
пружају подршку. 

Председница Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) Одил Рено Басо је у интервјуу за ПОЛИТИКО истакла да 
Украјина још није у фази реконструкције, али јој је потребна подршка док је у рату. ЕБРД, која је одмах након 
инвазије најавила пакет мера вредан 2 милијарде евра за Украјину, фокусира се на одржавање украјинске 
инфраструктуре оперативном. Финансијски пакет има за циљ да подржи пре свега електроенергетске и гасне 
компаније, железницу, како би мреже функционисале и обезбедило се складиштење гаса за следећу зиму. Други 
део подршке укључује сектор пољопривреде и превазилажење поремећаја насталих у логистичким каналима. ЕБРД 
такође види прилику за развој „нових економских модела за Украјину“. 

Здравствена сигурност. Скупштина Светске здравствене организације гласала је за резолуцију којом се осуђују 
руски напади на здравствени систем у Украјини. Успешна резолуција Украјине отвара могућност да Русија буде 
суспендована из скупштине ако се напади на болнице и клинике наставе (*а они ће се највероватније наставити). 
Резолуције долазе заједно са извештајем генералног директора СЗО Тедроса Адханома Гебрејезуса, који 
наглашава „разорне“ здравствене последице руске инвазије, укључујући 235 напада на објекте здравствене 
заштите, као и масовне жртве и поремећаје здравствених услуга, наводи Ројтерс. 

Сигурност хране. Министар пољопривреде Украјине упозорио је да ће до средине лета свет почети да осећа 
притисак на залихе хране и раст цена житарица изазваних руском блокадом украјинског извоза. Глобалне мреже 
за дистрибуцију хране, које се још увек опорављају од шока пандемије, сада се суочавају са новом кризом као 
резултатом руске инвазије на Украјину — две земље су заједно снабдевале преко четвртине светске пшенице. 

Руски председник Владимир Путин и италијански премијер Марио Драги у четвртак су разговарали о начинима 
помоћи у ублажавању међународне прехрамбене кризе, а Кремљ је саопштио да би то могло да се уради само ако 
Запад укине санкције, преноси Ројтерс. Иако Русија и даље пориче било какву улогу у нарушавању ланаца 
снабдевања храном, она наставља да уцењује Запад — укидање санкције у замену за отварање путева снабдевања 
храном. Ова врста уцењивања није никаква новост, већ је забележена у случају снабдевања гасом. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/27/7348812/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/27/7348812/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russia-shells-more-than-40-towns-donbas-push-2022-05-26/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/26/7348775/
https://t.me/denisovaombudsman/6243
https://t.me/denisovaombudsman/6243
https://t.me/hromadske_ua/22093
https://www.reuters.com/world/europe/finnish-pm-says-russian-actions-ukraine-turning-point-2022-05-26/
https://www.kmu.gov.ua/en/news/finlyandiya-dopomozhe-u-vidbudovi-infrastrukturi-ta-ukrayinskih-mist-pidtrimaye-osvitnyu-reformu-v-ukrayini-denis-shmigal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-26/ukraine-latest-bank-of-russia-to-meet-nato-warns-of-long-war?srnd=premium-europe
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/ukraine-speaks-orbans-language-sanctions-push-spyware-moratorium/
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_ACONF6-en.pdf
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-health-emergency-sparks-rival-resolutions-who-assembly-2022-05-26/
https://www.nytimes.com/live/2022/05/26/world/russia-ukraine-war/ukraine-agriculture-minister-warns-that-grain-shortfall-will-be-felt-by-july-amid-fears-of-a-global-food-crisis?smid=url-share
https://www.reuters.com/world/putin-says-russia-ready-help-solve-food-crisis-if-west-lifts-sanctions-kremlin-2022-05-26/
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Медији. Русија је починила 280 злочина над новинарима. Од 24. маја, руски војници су убили 29 новинара, 
укључујући седморо медијских радника док су извештавали са фронта. Нестало је најмање 15 новинара. Руске 
снаге настављају да киднапују и заробљавају представнике медија. Пријављено је девет случајева отмице 
новинара. Најмање 113 регионалних медија било је принуђено да се угаси због претњи руских снага, заузимања 
редакција и немогућности рада под привременом окупацијом. 
 
Ратни злочини. Двојица руских војника признала су у четвртак кривицу за отварање ватре на област Харкова у 
источној Украјини са друге стране границе у Русији. У Украјини ће бити одржано друго суђење за ратне злочине 
откако је почела инвазија Русије у пуном обиму. Војници, Александар Бобикин и Александар Иванов, признали су 
да су били део артиљеријске јединице која је гранатирала село Дерхачи, уништивши школу, са положаја у близини 
руског пограничног градА БелгородА. Мушкарци, који су служили као возач артиљерије и тобџија, прешли су границу 
и наставили гранатирање пре него што су заробљени, рекли су тужиоци. 

Русија је у последња три месеца бесрамно кршила Женевску конвенцију. У нашем новом информативном листу, 
адвокат Анастасија Некрасова представља 5 најчешћих и очигледних примера кршења Женевске конвенције. 

Недавне анкете. 92% Украјинаца има негативан став према Русији, само 2% свих има позитиван. Недавни 
резултати истраживања Кијевског међународног института за социологију представљају промену става према 
Русији. Неколико недеља пре потпуне руске инвазије, 34% испитаника је рекло да има добар став према Русији. 
Апсолутна већина грађана (82%), који настављају да живе на окупираним територијама након 24. фебруара 2022. 
године, има негативан став према Русији, а само 6% има позитиван став према њој. 

Угао за читање. 
● Украјински борци користе електричне бицикле у рату против Русије - The Washington Post  
● Рубља за гас: Ко је до сада платио? – POLITICO  
● Инвазија Украјине приморава Грузију да преиспита своју напету историју са Москвом — Coda Story  
● Путинов масакр у Мариупољу један је од најгорих ратних злочина 21. века – Atlantic Council  

 
Статистика. 

● Последњих 16 дана прилив Украјинаца који се враћају у земљу већи је од броја оних који одлазе. Укупан 
нето прилив у Украјину ових дана износио је рекордних 120 хиљада људи. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 27. маја 2022. 
у 10 часова: људство – око 29.750, тенкови ‒ 1.322, оклопна возила ‒ 3.246, артиљеријски системи – 623, 
вишецевни бацачи ракета – 201, противваздушни системи – 93, летелице са фиксним крилима – 206, 
хеликоптери – 170, операционо-тактичке беспилотне летелице – 503, крстареће ракете – 115, чамци и лаки 
глисери – 13, неблиндирана возила и цистерне за гориво – 2.226, специјална опрема – 48. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подржите међународну кампању #BikesForUkraine коју су покренуле четири украјинске невладине 
организације: Кијевско удружење бициклиста U-Cycle, Eco Misto (Чернигов), Омладинско удружење 
Extreme Style (Суми), и Urban Reform (Харков). Кампања настоји да повећа мобилност украјинских 
волонтера и учини хуманитарну помоћ доступнијом онима којима је најпотребнија. 

● 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 мрежама Твитер, ЛинкдИн, и нашој веб страници. 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више информација овде. 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

 

https://imi.org.ua/monitorings/280-zlochyniv-proty-zhurnalistiv-ta-media-skoyila-rosiya-v-ukrayini-za-try-misyatsi-vijny-i45739?fbclid=IwAR2fJS4spg0TqKwNVciRUhiVRpnPxNRxoyNQFFGpWHVgfvNSCiaDbR1WsSE
https://www.nytimes.com/live/2022/05/26/world/russia-ukraine-war/two-russian-soldiers-plead-guilty-in-the-second-war-crimes-trial-in-ukraine?smid=url-share
https://sharethetruths.org/wp-content/uploads/2022/05/5-examples-of-Russia-breaching-Geneva-Conventions_en.pdf
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1112&page=1
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/26/ukraine-russia-war-electric-bikes-weapons/
https://www.politico.eu/article/ruble-gas-paid-russia-eu/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=RSS_Syndication
https://www.codastory.com/disinformation/russia-abkhazia/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-mariupol-massacre-is-one-the-worst-war-crimes-of-the-21st-century/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-mariupol-massacre-is-one-the-worst-war-crimes-of-the-21st-century/
https://interfax.com.ua/news/general/834954.html
https://u-cycle.org.ua/projects/bikesforukraine/?fbclid=IwAR12EsNsHyKTgZeFFJsw9n7r2rGNzgGGcxKJyjSbsK5vf0hpJyLdI_n4PME
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

