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Рат у Украјини. Дневни извештај. 10:00 часова, 13.04.2022. 

 
Градови на удару. 40% стамбених блокова у Мариупољу је потпуно уништено, извештава начелник 
Обласне војне управе Доњецка Павло Кириленко. Према активистима цивилног друштва, руске трупе 
настављају да тероришу села у Херсонској области – тражећи бивше ветеране АТО или људе са активном 
проукрајинском позицијом, проверавајући људе да ли имају тетоваже које би могле бити повезане са 
украјинском војском. Људи се доводе и муче у Новој Каховки и на периферији Херсона. Храна и медицинска 
средства су и даље оскудна, а станари краду и пољопривредну механизацију. Око 100 насеља Херсонске 
области остало је без струје и воде. Два ракетна напада била су усмерена на Миргород , Полтавска област, 
уништавајући критичну инфраструктуру. Ракета је погодила инфраструктурни објекат у граду Чуднив, 
Житомирска област . Ситуација у Луганској области остаје интензивна - руске трупе пуцају на све, не 
разликују цивилну или критичну (вода, гас, струја, итд.) инфраструктуру. Око 400 цивила сахрањено је у 
граду Северодоњецк у близини линије фронта на истоку Украјине од почетка руске инвазије, према речима 
гувернера Луганске области. Мртвачнице су препуне лешева, а до гробља је немогуће доћи због сталног 
гранатирања, па мештани сахрањују тела у двориштима зграда. У области Харкова, услед сталног 
гранатирања, повређено је 17 особа, а једна је погинула. Руски пројектил погодио је железнички пут у 
централној Украјини изазвавши до 3 сата кашњења у реду вожње. Данас 13 хуманитарних коридора није 
могло да буде покренуто пошто су руске трупе блокирале аутобусе за евакуацију у региону Запорожја, и 
наставиле стално гранатирање у области Луганска. 
 
Спољна политика. Украјина је одбила посету немачког председника Штајнмајера Кијеву. Информација се 
прво појавила у немачком листу Билд, али је касније потврдио и сам Штајнмајер. Штајнмајер је планирао да 
у среду отпутује у Кијев са председницима Естоније, Летоније, Литваније и Пољске. Међутим, украјински 
председник је одбио његов захтев за састанак. Наводни разлог одбијања посете су његове блиске везе са 
Русијом и подршка Северном току 2. Амбасадор Украјине у Немачкој је обавестио да би Кијев на неки начин 
веома пожелео добродошлицу немачком канцелару Шолцу. 
 
У међувремену, председници Естоније , Летоније , Литваније и Пољске су на путу за Кијев. Како је литвански 
председник изјавио, он је на путу за Кијев да покаже „снажну поруку политичке подршке“. 
 
Амерички председник је јавно оптужио Путина да је починио геноцид у Украјини. Акције које је починио 
Путин указивале су на напоре да се уништи пука идеја Украјине, рекао је Бајден. ' Пустићемо адвокате да 
на међународном нивоу одлуче да ли се то квалификује или не, али мени се тако чини' . председник 
Зеленски честитао је америчком председнику што је ствари назвао правим именом. 
 
Украјина је почела да ради на испуњавању упитника за добијање статуса кандидата за чланство у ЕУ, 
урученог председнику Зеленском прошлог петка. Премијер Шмихал је изјавио да очекују да ће Украјина 
моћи да добије такав статус најкасније до јуна ове године. У међувремену , група ЕПП у Европском 
парламенту позвала је да се одмах обезбеди статус кандидата. 
 
Енергетска сигурност. Европа је почела да помаже Украјини у обнови њене енергетске инфраструктуре. 
Прва пошиљка опреме за хитне случајеве стигла је у Украјину . Опрема ће помоћи у поправци енергетске 
инфраструктуре оштећене током руског рата у Украјини. Испоруку пошиљке подржао је Секретаријат 
Енергетске заједнице. Следећа серија ће уследити на основу листе потреба Министарства енергетике 
Украјине по хитним захтевима компанија оператера критичне енергетске инфраструктуре. 
 
Хакерска група коју подржава Русија, позната као Sandworm, покушала је да искључи електричну мрежу 
Украјине. Група је покушала да оштети високонапонске електричне подстанице, рачунаре и мрежну опрему, 
наводи се у саопштењу украјинског тима за хитне случајеве. Нападачи су провалили у мрежу добављача 
енергије 'најкасније до 22. фебруара', према безбедносном саветнику, и планирали су да прекину струју у 
украјинском региону 8. априла. Електрична мрежа Украјине је два пута била искључена , 2015. и 2016. 
узрокујући широко замрачење. Због тога би планирани напад могао оставити до 2 милиона без струје и 
прикључка. 
 
Провокације. Руске специјалне службе спремају се да изведу серију терористичких напада у Русији и на 
окупираном Криму како би подстакле антиукрајинску хистерију. Руске власти су током прошле недеље 
најавиле повећан ризик од терористичких напада у четири региона у суседству Украјине и на окупираном 
Криму. Конкретно, у Белгородској и Курској области, локалне власти су обавестиле о копању ровова како би 
се припремиле у случају офанзиве наводних украјинских добровољачких батаљона и диверзантских група. 
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Дезинформације. Путин је одржао говор о инвазији Русије на Украјину у свом сада ретком офлајн 
појављивању заједно са својим белоруским саборцем. Путин је рекао да Москва "нема избора" осим да 
интервенише да заштити сепаратисте, порази неонацисте и "помогне људима". Циљ специјалне операције 
заштите Донбаса је племенит и биће остварен. Руски председник је такође приметио да је Кијев јавно одбио 
да се придржава споразума из Минска, „и да је немогуће наставити да трпи геноцид“. Њена кампања сада 
има за циљ да заузме више територије у име сепаратиста у две источне провинције, региону познатом као 
Донбас. Укључује луку Мариупољ, која је под руском опсадом сведена на пустош. 
 
Руска пета колона . Тајна служба Украјине ухапсила је највећег Путиновог савезника Виктора Медведчука . 
Медведчук је лидер партије „Опозициона платформа – За живот“, проруске политичке партије у Украјини, 
као и кум Путинових ћерки. У фебруару је побегао из кућног притвора, а јуче је ухваћен у покушају да 
побегне из Украјине, у униформи украјинске војске. Председник Зеленски је понудио размену њега као 
ратног заробљеника за украјинске војнике и цивиле, које су заробили Руси. 
 
Црква 'изван' политике. Ватикан је планирао да позове Украјинку и Рускињу да заједно носе крст током 
папине службе Крстног пута у римском Колосеуму 15. априла. Међутим, та идеја је разбеснела украјинску 
заједницу јер се та идеја сматрала позивом на 'помирење' са Русијом. Дипломате и надбискуп Украјинске 
католичке цркве већ су се обратили папству да преиспита ту идеју. Архиепископ Шевчук је назвао тај план „ 
некохерентним, па чак и увредљивим, посебно у контексту очекиваног другог, још крвавијег напада 
руских трупа на наше градове и села “. 
 
Угао за читање. 

● У ком тренутку се руски ратни злочини у Украјини квалификују као геноцид? | Атлантски савет 
– Бохдан Витвицки, бивши стални правни саветник у амбасади САД у Кијеву и специјални саветник 
генералног тужиоца Украјине, верује да би признање да је геноцидна кампања у току у срцу Европе 
изазвало све врсте геополитичких аларма и позивања за акцију широм међународне заједнице. 

● Зашто је руска ТВ пропаганда кључна за разумевање рата у Украјини – CNN –  увид у то како 
руска пропаганда обликује слику рата у руском јавном дискурсу. 

● Можемо ли бити достојни Украјине? - Atlantic - Џорџ Пекер верује да упоредо са ратом у Украјини 
Американци треба да излече оно што мучи демократију, ослобађајући се од започете русификације. 

 

Подцастс. 

● Послушајте разговор „Украјински филозоф о томе шта Путин никада није разумео о Украјини“ 

– Володимир Јермоленко говори у емисији Езрe Клајнa о томе како је руска инвазија преобликовала 

украјински идентитет. 

● Послушајте Economist-ов разговор са премијерком Литваније Ингридом Симоните „Да ли 

данашња Русија прети балтичким државама?  

 

Статистика: 
● Током рата против Украјине лансирано је 1.540 руских пројектила. 
● више од 870.000 људи који су побегли у иностранство од инвазије Русије вратило се назад у 

Украјину. Тренутно се дневно враћа између 25.000 и 30.000 Украјинаца. 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 13. 

априла 2022. у 10 часова: људство – око 19 800, тенкови ‒ 739, АПВ ‒ 1964, артиљеријски системи – 
358, МЛРС – 115, противваздушни системи – 64, авиони са фиксним крилима – 158, хеликоптери – 
143, мекана возила – 1429, чамци и лаки чамци – 7, цистерне за гориво – 76, дронови оперативно-
тактичког нивоа – 132, специјална опрема – 25, мобилни СРБМ систем – 4. Такође пратите 
интерактивни бројач руских губитака. 
 

Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 
● Подржите ComeBackAlive.ua и Pritula Foundation. Док Украјина позива међународне партнере 

да обезбеде оружје, два највећа фонда набављају сву могућу опрему и опрему за украјинску 
војску и јединице територијалне одбране. 

● Претплатите се на нашe дневнe извештаје на Twitter -у и нашoj веб страници . 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем ПаиПал-а. Више информација овде . 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 
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