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Москва -- Најмање 356 људи, од којих 257 цивила, погинуло је од почетка војне
операције у регионима Луганск и Доњецк, показује статистика УН, преноси Раша тудеј.

  

Међу жртвама је 14 деце, рекао је Ђани Магазени, шеф Европског одељења
канцеларије високог комесара УН за људска права представљајући резултате
специјалне комисије УН у Украјини.

  

  

Поред 257 цивила, још 11 људи је убијено у Маријупољу, као и два "запослена у
компанији Вода Донбаса", наводи РТ.

  

Уз њих, погинуло је 86 украјинских војника, међу којима је неколико десетина
припадника специјалних јединица и девет чланова посаде војног транспортера
Иљушин-76 који је недавно оборен близу аеродрома у Луганску.

  

Биланс жртава у операцији украјинске војске против проруских снага на истоку
Украјине, која је почела средином априла, представио је данас и руски истражни
комитет. Према њиховим подацима, више од 100 цивила је убијено, а 200 рањено током
војне операције Кијева на истоку Украјине.

  

Тај комитет најавио је и истрагу против гувернера Дњепропетровска Игора Коломојскија
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и министра унутрашњих послова Украјине Арсена Авакова. Међу убијеним цивилима су и
двојица Руса и Италијан, наведено је у извештају руског истражног комитета, пренела је
Раша тудеј.

  

Према информацијама истражног комитета, од 12. априла Аваков и Коломојски су
организовали и руководили војном операцијом украјинске војске, Националне гарде и
наоружаних бораца ултрадесничарског покрета Десни сектор као и специјалним
снагама украјинског министарства унутрашњих послова.

  

Комитет верује да иза отмице новинара "Звезде" Сушенкова и Малишева стоје Аваков,
Коломојски као и други високорангирани званичници.

  

Биће издат и међународни налог за хапшење Авакова и Коломојскија јер су то "особе
оптужене за злочине против мира и безбедности човечанства", наводи комитет.

  

Више од 500 стамбених зграда као и болница, вртића и школа је уништено, због чега је
много људи било приморано да напусти своје домове и побегне у Русију, навео је
комитет.

  

Руски новинари и преживели рекли су да је украјинска војска гађала избегличке
кампове.

  

"Током ове операције и гранатирања Славјанска, Крематорска, Доњецка, Мариупоља и
других градова у доњецкој и луганској народној републици.....коришћено је тешко
наоружање с намером да се убије велики број цивила што је кршење међународног
права", рекао је портпарол руског истражног комитета Владимир Маркин.

  

Раније је украјински државни тужилац саопштио да је у војној операцији Кијева на
истоку земље погинула 181 особа, укључујући 59 војника владајућег режима и да су 293
особе рањене, пренела је Раша тудеј.
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(Танјуг)
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