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Рат у Украјини ушао је у осамдесет шести дан. Више од 1.900 украјинских националиста,
блокираних у фабрици "Азовстаљ" у Маријупољу, предало се руским снагама, тврди
руски министар одбране Сергеј Шојгу. Амерички сенат је одобрио скоро 40 милијарди
долара помоћи Украјини, што је до сада највећи пакет. Доток руског гаса у суседну
Финску престаће у суботу ујутру.

  

  19: 31  Украјинска војска закључала породицу са децом у подрум на коме је
минирала врата   

Украјинска војска закључала породицу са децом у подрум на коме је минирала врата
Цивиле код Северодоњецка ослободили су борци ЛНР – ослободили су излаз и извели
на улицу мајку са децом.

  
  

Ukrajinska vojska zaključala porodicu sa decom u podrum na kome je minirala vrata
  
  Civile kod Severodonjecka oslobodili su borci LNR – oslobodili su izlaz i izveli na ulicu majku
sa decom. pic.twitter.com/KpJ7tc7gDa
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  — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) May 20, 2022    

19:08

  

Kанада увела нове санкције Русији

  

Kанада је увела додатне санкције руским олигарсима и забранила је извоз и увоз
луксузне робе у и из Русије.

  

Нове мере значе ограничења за 14 појединаца, укључујући руске олигархе, чланове
њихових породица и блиске сараднике председника Русије Владимира Путина, наводи
се у саопштењу.

  

Забрана увоза односи се на руску робу, укључујући алкохолна пића, морске плодове,
рибу и неиндустријске дијаманте, док ће се забрана извоза односити на луксузну робу
попут обуће, одеће и накита.

  

18:29

  

Гаспром експорт потврдио прекид испоруке гаса Финској

  

Гаспром експорт је потврдио прекид испоруке гаса Финској од 21. маја због неплаћања.

  

"Гаспром експорт до краја радног дана 20. није примио уплату од финског Гасума за
испоруку гаса у априлу. Због тога је Гаспром експорт обавестио Гасум о обустави
испоруке до извршења плаћања", саопштила је руска компанија.

  

18:06
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Земље Г7 обећале помоћ Украјини од близу 19 милијарди евра

  

Најразвијеније земље света Г7 обећале су 18,7 милијарди евра за јачање јавних
финансија Украјине.

  

Немачки министар финансија Кристијан Линднер рекао је да прва транша од око 9
милиона евра  договорена на састанцима министара финансија Г7 у Кенигсвинтеру у
Немачкој ове недеље.

  

17:05

  

Kремљ: Састанак Путина и Лукашенка 23. маја у Сочију

  

Председници Русије и Белорусије Владимир Путин и Александар Лукашенко,
разговараће у понедељак у руском Сочију, изјавио је портпарол Kремља Дмитриј
Песков.

  

"Путинов састанак са Лукашенком у Сочију заказан је за понедељак", рекао је Песков и
додао да је реч о раније договореном билатералном сусрету. 

  

16:39

  

Немачка испоручује Украјини у јулу првих 15 тенкова "гепард"

  

Немачка ће испоручити првих 15 тенкова "гепард" Украјини у јулу, изјавио је портпарол
немачког министарства одбране.
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"Гепард" има два топа калибра 35 милиметара и користи се у борби против авиона и
хеликоптера на висинама до 3.500 метара, као и против лако оклопљених циљева на
земљи.

  

То значи да он може да се користи и за одбрану и у нападу. "Гепард", међутим, не би
имао шансе против борбеног тенка, због тога што су му топови релативно малог калибра.

  

Има радијус кретања од око 550 километара, а може и да се креће кроз воду, без
посебне додатне опреме.

  

16:06

  

Путин: Број сајбер напада на Русију у порасту

  

Председник Русије Владимир Путин изјавио је да се број сајбер напада на Русију за које
су одговорне стране државне структуре вишеструко повећао и да Русија мора да појача
своју сајбер одбрану смањењем употребе страног софтвера и хардвера.

  

Врше се циљани покушаји да се онеспособе интернет ресурси критичне информационе
инфраструктуре Русије, казао је Путин и навео да су на мети били медији и финансијске
институције.

  

"Покренути су озбиљни напади на званичне сајтове владиних агенција. Много су чешћи и
покушаји илегалног продора у корпоративне мреже водећих руских компанија", нагласио
је председник Русије.

  

Путин је на састанку са члановима Савета безбедности рекао да ће Русија морати да
унапреди безбедност информација у кључним секторима и да пређе на коришћење
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домаће технологије и опреме.

  

15:07

  

У Азовстаљу предао се командант 36. бригаде маринаца Сергеј Волински са
борбеним надимком „Волина“

  

Командант 36. бригаде маринаца Оружаних снага Украјине Сергеј Волински са
борбеним надимком Волина напустио је територију фабрике Азовстаљ у Мариупољу и
предао се. Дописница руског Првог канала Ирина Куксенкова је ово известила на свом
Телеграм каналу.
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  Она је нагласила да је маринац напустио Азовстал без команданта пука '’Азов'’Свјатослава Паламара.    ‼️The commander of the unit of the 36th brigade of the Marine Infantry of the Armed Forces ofUkraine Sergey Volynsky "Volyna" left the territory of Azovstal and went out to surrender‼️-thecorrespondent of the First Channel Irina Kuksenkova reports. pic.twitter.com/GBZFoToetZ  — AZ OSINT (@AZmilitary1) May 20, 2022    Волињски је 20. априла изјавио да се он и његови војници неће предати, већ да ћенаставити „да воде војне операције и извршавају борбене задатке док се они не реше“.Он је такође апеловао на светске лидере, посебно на америчког председника ЏозефаБајдена и турског лидера Реџепа Тајипа Ердогана, са захтевом да помогну украјинскојвојсци у Азовстаљу да се евакуише.    The so-called "commander" of the Nazis "Azov", because of the hatred of the Mariupolresidents and the desire of the townspeople to punish him for numerous atrocities, was takenout of the territory of the plant in a special armored car - the Ministry of Defense of the RF.  — Levi (@Levi_godman) May 20, 2022    13:21  Командант "Азова": Цивили и тешко рањени борци евакуисани из "Азовстаља"  Командант украјинског батаљона "Азов" Денис Прокопенко саопштио је увидео-обраћању да су цивили и тешко рањени украјински борци евакуисани из челичане"Азовстаљ" у Маријупољу.  "Цивили су евакуисани, а тешко рањенима је пружена неопходна помоћ, па су и ониевакуисани, да би касније били размењени и стигли на територију коју контролишеУкрајина", изјавио је Прокопенко.    Украјински нацисти оставили су транспаренте и закључали цивиле у подруму једне одкућа у предграђу Северодоњецка. Борци ЛПР-а пронашли су и спасили породицу садецом из минираног подрума. pic.twitter.com/16uucspyBK  — Казнена Експедиција 2 (@juricaee) May 20, 2022    Прокопенко је рекао да је још у току процес извлачења тела оних који су погинулибранећи "Азовстаљ" и да се нада "да ће у блиској будућности рођаци погинулих идржава Украјина моћи часно да сахране своје војнике".    Azovstal – #Azov  Nazi Commander Denis “Radish” Prokopenko, Lieutenant Colonel of theNational Guard    How it started: We will fight to the last drop of blood.    How it’s going: In order to save lives we are surrendering unconditionally.    Awkward. #Mariupol #Ukraine️ pic.twitter.com/7v7jxbuGts  — Anabel V. (@Anabel_Villeroy) May 19, 2022    "Стално смо наглашавали да су за нас најважнији цивили, рањени и мртви", навео јеПрокопенко на видео-снимку који је пук "Азов" поделио на сервису за размену порука Телеграм.  13:07  Шојгу: Предало се 1.900 националиста из "Азовстаља"  Руски министар одбране Сергеј Шојгу тврди да се више од 1.900 украјинскихнационалиста, блокираних у фабрици "Азовстаљ" у Маријупољу, предало рускимснагама.  "Наставља се блокада фабрике 'Азовстаљ'. С територије челичане евакуисани су цивиликоје су тамо као таоце држали украјински националисти. Спасено је 177 људи, међукојима је 85 жена и четрдесет седморо деце. Свима је указана адекватна медицинска ипсихолошка помоћ. Националисти блокирани у фабрици су почели да се предају. У овомтренутку положило је оружје 1.908 људи", рекао је Шојгу.  13:02  ЕУ исплатила 600 милиона евра хитне помоћи Украјини  Европска унија (ЕУ) је исплатила 600 милиона евра макрофинансијске помоћи Украјиникако би подржала решавање финансијских недостатака ове земље у вези сахуманитарним и одбрамбеним потребама.  Прва рата, од 600 милиона евра из пакета хитне макрофинансијске помоћи вредног 1,2милијарде евра, исплаћена је Украјини у две транше 11. и 18. марта.  "Ова средства се Украјини обезбеђују у виду дугорочних кредита по веома повољнимусловима. Они доприносе финансирању дела значајног финансијског јаза у земљи, којимеђународне институције процењују на око 15 милијарди долара за други квартал 2022.године", наводе у Европској комисији.  12:31  Русија у суботу обуставља испоруке гаса Финској  Доток руског гаса у суседну Финску престаће у суботу ујутро, саопштио је финскидржавни велетрговац гасом "Гасум".  "Гаспром експорт је у петак, 20. маја поподне, обавестио Гасум да ће испорукеприродног гаса Финској према Гасумовомуговору о снабдевању бити прекинуте у суботу, 21. маја, у четири ујутро посредњоевропском времену", навео је "Гасум" у саопштењу.  Из те компаније су поручили да ће наставити да снабдевају финске купце гасом издругих извора преко гасовода "Балтик конектор".  "Брижљиво смо се припремили за ову ситуацију и под условом да не буде поремећаја умрежи за пренос гаса, моћи ћемо да снабдевамо све наше купце гасом у наредниммесецима", рекао је генерални директор "Гасума" Мика Виљанен.  12:19  Шојгу: Расту претње НАТО-а, Русија формира 12 нових јединица и одреда  У зони одговорности у Западном војном округу Русије расте напетост и државапредузима интензивне мере да се томе супротстави, каже руски министар одбранеСергеј Шојгу, поводом захтева Шведске и Финске да буду примљене у НАТО.  На колегијуму Министарства одбране Русије, Шојгу је упозорио на то да САД и НАТОповећавају размере оперативне и борбене припреме у близини руских граница и указаона то да у серији војних вежби "Заштитник Европе" учествује више од 40.000 војника.  Како би се одговорило на претње на руским западним границама, до краја ове године уЗападном војном округу ће бити формирано 12 нових војних јединица и одреда, рекао јеШојгу.  10:45  Курс долара испод 60 рубаља, први пут од 2018.  Рубља је наставила раст према долару на Московској берзи, при чему је америчка валутапрви пут од априла 2018. године пала испод нивоа од 60 рубаља.  Рубља је у досадашњем току године ојачала за више од 24 одсто упркос економскојкризи, поставши најуспешнија валута на свету по тржишном учинку, подржанаконтролама капитала које је Русија увела крајем фебруара како би заштитила својфинансијски сектор након отпочињања војне операције у Украјини.  Према евру, рубља је ојачала за скоро четири процента на 61,90 рубаља.  09:53  Зеленски најутицајнија личност света према анкети магазина "Тајм"  Украјински председник Володимир Зеленски први je на листи најутицајнијих људигодине у анкети магазина Тајм.  Зеленски је добио 3,3 милиона гласова, што чини око пет одсто свих гласова.  "Када је руска војска почела општу инвазију на Украјину у фебруару, Зеленски, комичарбез икаквог политичког искуства пре него што је изабран за председника 2019. године,гурнут је на светску позорницу и успео је да окупи светске лидере да подрже Украјину",наведено је у тексту Тајма.  08:02  Амерички сенат одобрио до сада највећи пакет помоћи Украјини  Амерички сенат одобрио је скоро 40 милијарди долара помоћи Украјини, што је до саданајвећи пакет хитне помоћи тој држави.  Како би ступио на снагу, документ мора да потпише и председник СједињенихАмеричких Држава Џозеф Бајден.  Сенат је гласао са 86 гласова за и 11 против за пакет војне, економске и хуманитарнепомоћи, а свих 11 гласова против било је из Републиканске странке.  Представнички дом Америчког конгреса предложио је закон 10. маја.  07:48  "У гранатирању Луганска убијено 13 цивила"  У руском гранатирању источног региона Луганск убијено је 13 цивила у претходна 24сата, тврди регионални гувернер Сергеј Гајдај.  Каже да је 12 људи убијено у граду Северодоњецк, где су, како је рекао, сви рускинапади били неуспешни.  Истиче да су руске снаге покренуле напад у граду Лисичанск.  07:24  Зеленски: Донбас претворен у пакао  Украјински председник Володимир Зеленски оптужио је Русију да је Донбас претворилау "пакао".  Током ноћног обраћања из Кијева, Зеленски је рекао да су руске снаге сравниле регионса земљом.  "Све ово нема и не може имати никакво војно објашњење. Ово је смишљен и злочиначкипокушај да се убије што више Украјинаца, уништи што више кућа, објеката и предузећа",рекао је украјински лидер.  Министарство одбране Украјине оптужило је у четвртак Русију да интензивира својенападе у Донбасу и спречава цивиле да се евакуишу.  06:47  Америчка амбасадорка: Шведска и Финска у НАТО-у за неколико месеци  Америчка амбасадорка у НАТО-у Џулијен Смит рекла је да би се Шведска и Финскамогле придружити НАТО-у у "следећих неколико месеци".  Смит је рекла да је обрамбени савез поздравио захтеве Шведске и Финске и да веруједа ће те земље "дати велики допринос НАТО савезу", преноси Скај њуз.  06:36  Генералштаб Оружаних снага Украјине: На Доњецком правцу руске снаге појачалеофанзивне операције  Руска војска води офанзивну операцију у областима насеља Лисичанск иСеверодоњецк, саопштила је служба за информисање Генералштаба Оружаних снагаУкрајине.  Истичу да је руска војска интензивирала офанзиву у региону источни Донбас користећиартиљерију, ракетне бацаче и авијацију.  "Руски непријатељ извео је велико артиљеријско гранатирање цивилне инфраструктуре,користећи вишецевне ракетне бацаче", наведено је у саопштењу.  Жестоке борбе воде се у пределу Северодоњецка, Авдејевке, све до Николајева.Украјинска војска саопштава да су руске снаге покренуле контранападе око Харкова.  Руске снаге тврде да Украјинци користе болнице као борбене положаје. Већинаукрајинских бораца из железаре "Азовстаљ" у Маријупољу се предала, међу њима језаменик команданта пука "Азов".  Наставља се предаја украјинских војника из железаре "Азовстаљ", Г-7 се договорио оновом пакету помоћи Кијеву  Руско министарство одбране саопштило је да се 771 украјински борац из "Азовстаља"предао у последња 24 сата, укупно 1.730 од понедељка, а 80 је рањеника. Они су уболницама у Новаозовском и Доњецку.  Црвени крст прикупља податке од заробљеника како би пратио њихову судбину.Украјински борци који су напустили подземне ходнике и бункере железаре и предали сечекају даље потезе руске стране. Пребачени су у град Еленовка у области Доњецк подконтролом Русије.  Нема компромиса са Москвом, поручује Кијев, једина опција за помирење је капитулацијаРусије, повлачење трупа и разговор о одштети.   Британско министарство одбране каже да Путин смењује одговорне на бојишту. НАТОоцењује да се замах сукоба променио у корист Украјине. То је једна од тема у Бриселу,где заседа Војни комитет, највиши орган Алијансе.  Како да помогну Кијеву, расправљају и финансијски лидери Г-7. Седам најразвијенихземаља света издвојило је 18,4 милијарде долара у трансферима и зајмовима као помоћУкрајини да испуни своје тренутне финансијске потребе, наводи се у нацрту извештаја укоји је Ројтерс имао увид.  Како би се обновила земља после рата, немачки канцелар Шолц предлаже оснивањефонда солидарности.  Председник САД Џозеф Бајден током јучерашњег дана састао се са премијеркомШведске Магдаленом Андерсон и председником Финске Саулијем Нинистеом, с којима јеразговарао након што су и званично  предали&#160;захтев за придруживање НАТО-у .Он је поздравио захтев Финске и Шведске да се придруже НАТО-у.   О Украјини су телефоном разговарали начелници генералштаба Америке и Русије.   Аналена Бербок оптужује Русију да блокирањем извоза житарица из Украјине користиглад као ратно оружје. На предлог Уједињених нација Русији да отвори украјинске лукеи дозволи извоз хране, Москва одговара – то тражи ревизију санкција.  (РТС, агенције)  
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