
74. дан рата у Украјини: Прва дама САД Џил Бајден стигла у ненајављену посету Кијеву. Председница Бундестага Бербел Бас стигла у Кијев. Џастин Трудо: Биће послато још оружја и војне опреме у Украјину
недеља, 08 мај 2022 17:02

Седамдесет четврти дан рата у Украјини. Прва дама САД Џил Бајден стигла је у
ненајављену посету Украјини. Челници СЗО у Кијеву саопштили да прикупљају доказе за
могуће ратне злочне у вези са здрaвственим установама у Украјини. Москва и Кијев
објавили крај евакуације цивила из "Азовстаља". Руско Министарство одбране тврди да
је код Харкова уништила војну опрему послату из ЕУ и САД. УН: Број избеглица из
Украјине прешао 5,8 милиона.

  

  

20:32

  

Трудо: Биће послато још оружја и војне опреме у Украјину

  

Kанадски премијер Џастин Трудо најавио је након ненајављене посете Kијеву да ће бити
послато ново оружје и војна опрема за Украјину.
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Трудо је новинарима после разговора са украјинским председником Володимиром
Зеленским рекао да ће Kанада, такође, увести нове санкције руским појединцима и
компанијама због руског напада на Украјину.

  

Kанада уз то поново отвара амбасаду у Kијеву.

  

19:32

  

САД увеле визе за око 2.600 руских и белоруских званичника

  

Сједињене Америчке Државе увеле су визе за око 2.600 руских и белоруских
званичника за које тврде да подривају украјински суверенитет и крше људска права у тој
земљи, саопштила је Бела кућа.

  

"САД су увеле санкције за око 2.600 људи, као одговор на њихов покушај да се подрије
украјински суверенитет, територијални интегритет или политичка независност Украјине.
Додатно, САД су увеле нову рестриктивну политику која се односи на војне званичнике
Русије и особе које Москва подржава или за које се верује да су умешани у кршење
људских права, кршење међународног хуманитарног закона", додаје се у саопштењу.

  

19:20

  

Г7: Појачаћемо економску изолацију Русије

  

Лидери групе Г7 су у заједничком саопштењу навели да ће појачати економску изолацију
Русије и појачати кампању против руске елите која подржава руског председника
Владимира Путина.
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Након онлајн састанка са украјинским председником Володимиром Зеленским, лидери
Г7 су рекли да би требало одсећи кључне службе на које се Москва ослања, што би
појачало изолацију Русије "у свим секторима њене економије".

  

Лидери Г7 су у саопштењу навели да су посвећени постепеном укидању зависности од
руских енергената, у шта улази и забрана увоза руске нафте.

  

19:17

  

САД увеле нове санкције Русији

  

Сједињене Америчке Државе увеле су санкције против три руске телевизијске станице
"Први", "Русија 1" и "НТВ", и забраниле грађанима САД да пружају књиговодствене и
саветничке услуге Русима, а санкционлисали су и борд "Гаспромбанке" због напада
Русије на Украјину.

  

"Ово није потпуна блокада. Не замрзавамо имовину Гаспромбанке, нити бранимо било
какве трансакције са том банком. Међутим, стављамо до знања да Гаспромбанка није
сигурно уточиште и зато санкционишемо неке од њихових водећих руководилаца", казао
је високи представник администрације председника САД Џозефа Бајдена.

  

Осам руководилаца "Сбербанке" су такође додати на листу, као и "Московска
индустријална банка" и 10 подружница.

  

18:28

  

Састанак Бајдера, лидера Г7 и Зеленског
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Виртуелни састанак америчког председника Џозефа Бајдена са лидерима Г7 и
украјинским председником Володимиром Зеленским је почео, саопштено је из Беле куће.

  

Kако се наводи, у фокусу састанка биће најновија дешавања из Украјине, подршка
Украјини и демонстрација "континуираног јединства Г7" у њиховом колективном
одговору на руски напад у Украјини.

  

Kако је рекао званичник Беле куће за Си-Ен-Ен, увођење нових санкција Русији би
такође требало да буду на дневном реду.

  

18:19

  

Шолц: Русија не сме да диктира мировни споразум у Украјини

  

Немачки канцелар Олаф Шолц упозорава да у Украјини "не може бити мира под руском
диктатуром" у говору поводом 77. годишњице завршетка Другог светског рата у Европи.

  

Немачки канцелар је рекао и да ће Немачка наставити да подржава Украјину али "неће
жртвовати сопствену безбедност у том процесу". 

  

18:01

  

Украјински амбасадор Мелник извиждан у Берлину

  

Становници Берлина извиждали су украјинског амбасадора у Немачкој Андрија Мелника
током полагања венца на споменик совјетским војницима у Берлину, пише Берлинер

 4 / 8



74. дан рата у Украјини: Прва дама САД Џил Бајден стигла у ненајављену посету Кијеву. Председница Бундестага Бербел Бас стигла у Кијев. Џастин Трудо: Биће послато још оружја и војне опреме у Украјину
недеља, 08 мај 2022 17:02

Цајтунг .

  

Немци окупљени у близини споменика скандирали су "Мелник, одлази!", и на немачком и
на украјинском.

  

Пре овога, украјинског амбасадора су питали ко је ослободио Берлин од фашизма, на
шта је одговорио"Украјина".

  

Дан раније су немачки корисници друштвене мреже Твитер оштро реаговали на
Мелникову изјаву о забрани истицања украјинских симбола током комеморативних
догађаја 9. маја у Берлину.

  

Он је такву забрану назвао "шамаром Кијеву" и обратио се градоначелнику града са
захтевом да укине ограничење.

  

Немци су у одговору указали амбасадору да се све што се дешава у Немачкој не тиче
њега лично нити треба да буде повезано са Украјином. Неки грађани су позвали немачко
Министарство спољних послова са захтевом да депортује Мелник из земље, наводи Изв
естија
.

  

16:39

  

Трудо стигао у Кијев, обишао град Ирпин

  

Канадски премијер Џастин Трудо посетио је украјински град Ирпин који се налази у
Кијевској области, потврдио је градоначелник тог града Олександар Маркушин на свом 
Телеграм
каналу.
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"Управо сам имао част да разговарам са канадским премијером Џастином Трудоом. Он је
дошао у Ирпен да својим очима види целу ноћну мору коју су руски освајачи направили
нашем граду", написао је Маркушин.

  

Градоначелник је додао да је изразио захвалност Трудоу на подршци коју Канада пружа
Украјини.

  

Раније током дана, Трудо је посетио канадску амбасаду у Кијеву, где су му се
придружиле потпредседница владе Кристија Фриленд, министарка спољних послова
Мелани Џоли и амбасадорка Канаде у Украјини Лариса Галаџа како би подигли
канадску заставу.

  

Трудо ће касније одржати конференцију за новинаре са украјинским председником
Володимиром Зеленским.
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  16:36   У граду Богодухов, северозападно од Харкова, одјекнуло је неколико експлозија, пишутелеграм-канали.  У том месту се налази железнички чвор, преко којег стиже западно оружје за украјинскувојску.  16:25   Јенс Столтенберг: Руска војска још није почела офанзиву у Донбасу  Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг изјавио је да руска војска још није почелаофанзиву у Донбасу. Оружане снаге Русије користе ограничени број снага, додао је он.  16:18      Кирил Стремоусов: Становници Херсонске области могу добити руски пасош већове године  Становници Херсонске области могу добити руски пасош већ ове године, саопштио језаменик председника војни-цивилне администрације региона Кирил Стремоусов.  15:59  Џил Бајден у ненајављеној посети Украјини  Прва дама САД Џил Бајден стигла је у ненајављену посету Украјини, да би показалаподршку украјинском народу, саопштили су њени сарадници.  Бајденова је посетила школу која служи као привремено склониште и упознала се сапрвом дамом Украјине, Оленом Зеленском.  "Мислим да је важно показати украјинском народу да овај рат мора да престане, да јебруталан и да народ САД стоји уз народ Украјине", поручила је прва дама САД.  Бајденова је раније данас посетила Словачку, где је обишла избеглице на истоку теземље.   

  14:43  Пленковић у Кијеву, састао се са Зеленским  Премијер Хрватске Андреј Пленковић отпутовао је у посету Кијеву где се састао саукрајинским председником Володимиром Зеленски, пренео је Ројтерс.  Пленковић је рекао да се амбасадорка Хрватске у Украјини вратила из Лавова у Кијев.   Зеленски је навео да су потребне конкретне акције и помоћ.  "Европа има своју, веома развијену технологију у индустрији оружја. То је оно што бисмоволели да добијемо сад. Тренутно, постоје тешкоће у вези са тим, и даље немамо истиприступ као државе ЕУ и НАТО-а", казао је Зеленски.   12:27  Кијев: Украјинске снаге се повукле из Попасне; Кадиров: Преузели смо контролунад градом  Гувернер Луганске области у Украјини Сергеј Гајдај рекао је да су се украјинске снагеповукле из града Попасна на истоку Украјине, преноси Ројтерс.  "Све је уништено", поручио је Гајдај.   Лидер руске републике Чеченије Рамзан Кадиров рекао је да су његове снаге преузелеконтролу над највећим делом Попасне.    Укронацисткињу, која је глумила у видеу са погубљењем наводног Руског падобранца, супронашли у Молдавији брижни и окрутни момци. pic.twitter.com/CZoDvHJrm1  — СТАРИ ЛАВ 1244-БОЈКОТ ОКУПАТОРА (@boki966) May 8, 2022     Ukrainian actress stages an ISIS-style execution of a Russian soldier. The video was uploadedby Andrianna Kurylets, on her Instagram profile. Currently her profile is hidden and the originalvideo is no longer available. #UkraineRussiaWar https://t.co/qRj40ZqiSv  — Voxkomm (@Voxkomm) April 10, 2022    11:41  Зеленски поводом Дана победе: Зло се вратило у Украјину  Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас да се "зло вратило уУкрајину" док је држао емотиван говор поводом Дана победе, којим Европа обележавазваничну предају Немачке савезницима у Другом светском рату, преноси Ројтерс.  Живот за који су се војници борили у том рату окончан је 24. фебруара када су рускеснаге извршиле инвазију, саопштио је он у видео поруци.  "Зло се вратило. Опет! У другачијем облику, са другим паролама, али су намере исте ",нагласио је Зеленски.  Украјински председник је навео и да ће "Украјина и њени савезници победити".  "Ниједно зло не може да избегне одговорност, не може се сакрити у бункер", додао јеон, алудирајући на нацистичког вођу Адолфа Хитлера који је провео последње дане свогживота у бункеру у Берлину где је извршио самоубиство пред капитулацију Немачке,наводи Ројтерс.  У Русији је Дан победе 9. маја један од најважнијих државних празника, сећање наогромне жртве које је Совјетски Савез поднео у победи над нацистичком Немачком.  11:12  Председница Бундестага стигла у Кијев  Председница немачког Бундестага Бербел Бас стигла је у посету Кијеву, пренео је Ројтерс .  Званичник Бундестага Енрико Бриса објавио је на Твитеру да се Басова састала саукрајинским премијером Денисом Шмихалом.  
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  10:36  Москва: Уништен украјински ратни брод и два бомбардера СУ-24  Руско министарство одбране саопштило је данас да је ракетним ударом уништилоукрајински ратни брод корвету у близини Одесе, пренела је Известија.  Министарство је такође навело да је противваздушна одбрана оборила два украјинскабомбардера СУ-24 као и хеликоптер у близини Змијског острва у Црном мору.  09:46  Москва: Украјинске снаге гађале стамбено насеље  Украјинске снаге испалиле су тактичку балистичку ракету Точка-У на цивиле у местуГолаја Пристан у Херсонском региону, саопштило је руско министарство одбране.  У нападу је више цивила рањено, преноси агенција Тас.  Руско министарство је прецизирало да је мета напада била стамбена област, а потпуноје уништена једна породична кућа, док је десет кућа оштећено.  06:28  Велика Британија најављује нову војну помоћ Украјини  Велика Британија је најавила данас да ће обезбедити нову војну помоћ Украјини вредну1,6 милијарди долара.  "Путинов брутални напад не изазива само разарање у Украјини, већ прети миру ибезбедности широм Европе", рекао је британски премијер Борис Џонсон уочи виртуелногсастанка Групе седам најразвијенијих земаља (Г7) са украјинским председникомВолодимиром Зеленским, преноси Ројтерс.  Британија је саопштила да ће додатна средства за Украјину обезбедити из резерви којевлада користи за случај ванредних ситуација.  Прво Кијев па онда Москва објавили су крај евакуације цивила из челичане "Азовстаљ" уМаријупољу. Руска страна наводи да је укупно 51 особа спасена од почетка тродневнеоперације у четвртак – 18 мушкараца, 22 жене и једанаесторо деце.  Више од 44.000 избеглица напустило је Украјину у протекла 24 сата, што је од почеткавојних активности Русије у овој земљи укупно око 5,8 милиона, саопштио јe Високикомесаријат Организације уједињених нација за избеглице (УНХЦР).  Руско Министарство одбране тврди да је код Харкова ракетама "искандер" уништилавојну опрему послату из ЕУ и САД.  Портпарол Министарства одбране Русије Игор Конашенков саопштио је и да су рускеснаге, између осталог, неутралисале украјинске авионе на аеродромима у Одешкој,Арциској и Вознесењској области.  Светска здравствена организација (СЗО) саопштила је да прикупља доказе за могућуистрагу о наводним ратним злочинима руских снага у вези са нападима на здравственеустанове у Украјини.  СЗО је, како наводи Мајк Рајан, директор тог тела УН за хитне случајеве, документовала200 напада на болнице и клинике у Украјини. Истакао је да сваки такав нападпредставља ратни злочин.  Прво саопштење Савета безбедности УН о Украјини  Савет безбедности УН издао је своје прво саопштење о рату у Украјини, уз уздржавањеод употребе речи "рат", "сукоб" или "инвазија".  У саопштењу се "изражава дубока забринутост у вези са одржавањем мира ибезбедности Украјине" и изражава се "снажна подршка" генералном секретару АнтонијуГутересу у тражењу мирног решења "спора".  Амерички председник Џо Бајден одобрио је нови пакет војне помоћи Украјини који ћеобухватити додатну артиљеријску муницију, радаре и другу војну опрему вредну 150милиона долара.  Истакао је да је том испоруком, његова администрација "скоро исцрпла" средства која јеодобрио Конгрес САД за Украјину у марту и позвао конгресмене да брзо одобре новупомоћ у вредности од 33 милијарде долара.  (РТС, Агенције)  
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