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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 95-96
Припремиле Софиа Олииник и Мариана Завииска
Градови на удару. Министарство одбране Велике Британије указује да руско заузимање Лајмана подржава њене
главне оперативне напоре, који вероватно остају опкољавање Северодоњецка и затварање џепа око украјинских
снага у Луганској области. Општи војни циљ Русије је да преузме пуну контролу над регионима Луганска и Доњецка.
Руска војска је гранатирала званично одобрено оклопно возило за евакуацију у региону Луганска . Евакуација људи
из Луганске области обустављена је због гранатирања оклопног возила које је требало да покупи десет људи. Услед
гранатирања је погинуо француски новинар. Снажно гранатирање у региону Доњецка оштетило је крак цевовода
за амонијак. Облак амонијака надвио се над неколико села, па су надлежни позвали на скривање и заштиту. Руси
настављају да гранатирају пограничне области Сумске области. Овога пута артиљеријске гранате су биле
испуњене флешетама. Челичне шипке од руских граната оштетиле су зграде и имовину становника Шостканског
округа. Током ноћи, руске снаге су гранатирале две заједнице. Руске снаге су јуче поподне гранатирале Миколајев
из артиљерије, погодивши кућу у којој је било двоје деце.
Градови под окупацијом. Становници села Високопиља у Херсонској области принуђени су да преживе без лекова
и хране, под тортуром и репресијом. Услед непријатељског гранатирања из БМ 21, село на граници са
Дњепропетровском регијом остало је без струје, гаса и воде за пиће. У међувремену, цивилима се прети или им је
онемогућено да напусте регион.
Руски пропагандисти су ширили лажне информације да ће украјинске власти искључити привремено окупиране
области Херсон и Запорожје од украјинских мобилних оператера и интернет провајдера. Јуче су становници
Херсонске области пријавили да је нестала мобилна и интернет веза. Локални сведоци и руске власти извештавају
да самопроглашене руске власти раде на укључивању руских телекомуникационих провајдера.
У Мариупољу су освајачи претресли просторије Црвеног крста у Мариупољу, а њихова пропаганда је ширила
информације о „злочинима“. Саветник градоначелника Маријупоља Андриушенко извештава да руске власти тврде
да су пронашле више од хиљаду медицинских картона деце „ са здравим органима “, упутства о томе како да рукују
оружјем за децу и извештаје о куповини инкубатора за лабораторије намењене за узгој билошких микроорганизама.
Због тога руске власти сматрају да је Црвени крст наводно заташкавао активности батаљона Азов.
Окупатори су већ сахранили најмање 16.000 становника Мариупоља у масовне гробнице у близини села Стари
Крим, Мангуш и Виноградне, саопштило је Градско веће Мариупоља. Градска јавна предузећа су до средине марта
сахранила још 5000 становника Мариупоља. Стога би број погинулих у граду могао бити већи од очекиваног,
достигавши скоро 22 000 убијених цивила у граду.
Експлозија је пријављена у стамбеној зони у привремено окупираном Мелитопољу, у региону Запорожја. Услед
експлозије неколико људи је повређено. Међутим, легитимни градоначелник Мелитопоља каже да је експлозија
највероватније била резултат локалног отпора пошто су становници града наставили да протестују против
окупације. Повређени су наводно били из кругова руских сарадника.
Људска права . Први случај ратног силовања отишао је на суђење, саопштила је генерална тужитељка Украјине
Ирина Венедиктова. Михаилу Романову, војнику Оружаних снага Русије, биће суђено за убиство цивила и сексуално
злостављање његове супруге. У марту, током окупације округа Бровари (Кијевска област), пуцао је и убио власника
једне куће у алкохолисаном стању и силовао његову супругу заједно са још једним станаром непосредно након
убиства.
Спољна политика. Први дан заседања Европског савета закључен је изјавом која се односи на делимичне санкције
руске нафте, између осталог. Блок се сложио да одмах покрије више од ⅔ увоза нафте из Русије. ЕУ ће смањити
90% увоза нафте из Русије до краја ове године, Споразум о забрани нафте, након 26 дана преговора, био је могућ
након што су договорени уступци за Мађарску, укључујући омогућавање транзита сирове нафте нафтоводом .
Такође, највећа руска банка, Сбербанка, биће искључена из SWIFT система, као и још три руска државна емитера.
Европски савет прима к знању припрему мишљења Комисије о захтеву Украјине за чланство у ЕУ, као и Републике
Молдавије и Грузије, и вратиће се на то питање на свом јунском састанку, наводи се у саопштењу.
Француска министарка спољних послова Катарина Колона посетила је Кијев како би се састала са украјинским
колегом Кулебом. Министар спољних послова Кулеба је након састанка рекао: „ Потребна нам је јасна правна
потврда да је Украјина део пројекта европских интеграција, а таква потврда би била давање статуса
кандидата “. Што се тиче статуса Украјине као земље кандидата за чланство у ЕУ, француска министарка је рекла:
„ Залажемо се за брзу процедуру за добијање статуса кандидата за ЕУ за Украјину. Украјина је поднела захтев
за пријем; то је легитимна апликација. Шефови држава ЕУ ће га разматрати крајем јуна. Наредних дана,
средином јуна, Европска комисија ће дати стручно мишљење. Још не знам какав ће закључак бити, али сви
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радимо на томе да се обезбеди једногласност земаља чланица ЕУ и да ова пријава буде прихваћена на основу
свих критеријума и врло јасних услова, наводи се у закључку Европске комисије. '
Бриџит Бринк, новоименована амбасадорка САД у Украјини стигла је у Кијев. Ово је први званично именован
амерички амбасадор од маја 2019. године, пошто су након тога били вршиоци дужности. Амбасадорка је обављала
дужност амбасадора САД у Словачкој од 15. августа 2019. године, до потврде за амбасадора у Украјини .
Рат за слободу. Софија М. је побегла из бомбардованог Кијева у првој недељи рата и постала избеглица у
Берлину, Немачка. Одрасла је у Мелитопољу, на југу Украјине, и активно је конзумирала производе руске културе
попут поп музике и књижевности. Сада, након што је преживела ратни терор, Софија не подноси ништа везано за
Русију и престала је да говори руски. Погледајте зашто у овој причи .
Угао за читање.
● Запад мора да задржи живце у вези са Украјином. Мишљење Гидеона Рахмана | Financial Times –
„Рат у Украјини се у суштини води на три фронта и између три протагониста. Први фронт је само
бојно поље. Други фронт је економски. Трећи фронт је битка воље. Три учесника су Русија, Украјина и
западна алијанса која подржава Украјину”.
● Природно окружење Украјине је још једна жртва рата. Штету је деценијама осећала Ивана Котасова
| CNN – Док су очи света упрте у људску патњу коју је изазвала руска инвазија, стручњаци за животну
средину у Украјини помно воде евиденцију о еколошкој штети коју је изазвала, како би покушали да је
поправе што је пре могуће и у нади да ће извући репарације. Сателитски снимци показују да су велики
делови источне и јужне Украјине тренутно захваћени шумским пожарима изазваним експлозијама и
погоршаним чињеницом да хитне службе, радници за управљање шумама и војска не могу да дођу до њих.
Дим од пожара загађује ваздух.
● Летонски премијер: „Русија мора да изгуби“ – ПОЛИТИКО
● Интервју генералног секретара НАТО-а: „Изузетно је важно да не заборавимо бруталност“ Том
Мектејг | Атлантик– Напори НАТО-а да помогне Украјини не односе се само на војну снагу већ на
карактер, указао је лидер алијансе.
Статистика.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 31. маја
2022. у 10 часова: људство – око 30 500, тенкови ‒ 1358, АПВ ‒ 3302, артиљеријски системи – 649, МЛРС –
207, противваздушни системи – 93, авиони са фиксним крилима – 208, хеликоптери – 174, дронови
оперативно-тактичког нивоа – 515, крстареће ракете – 120, чамци и лаки глисери – 13, мекана возила и
цистерне за гориво – 2275, специјална опрема – 48.
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали!
● Подржите „Криивка Вилникх“ (Склониште слободних) – добротворну организацију која помаже
хуманитарну подршку и евакуацију у Донбасу. Ова невладина организација је била једна од кључних
организација за пружање помоћи током привремене окупације Черњигова и Кијевске области.
Погледајте детаље о њиховом банковном рачуну .
● Подржите Притула фондацију. Фондација Серхија Притуле се бави набавком опреме, опреме,
санитетског материјала и возила за војску. Друга област њиховог рада је хуманитарна помоћ.
● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, са
локалним медијима или ширењем овог кратког извештаја.
● 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!
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