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Рат у Украјини. Дневни извештај. 10:00 часова, 14.04.2022. 

 
Спољна политика. Председници Естоније, Летоније, Литваније и Пољске посетили су Кијев 13. марта. У Украјини 
су председници посетили Борођанку, Кијевску област, град који је скоро потпуно уништен током месеца руске 
окупације. У заједничкој изјави, председници су позвали на повећану војну подршку Украјини и на то да се Русија 
сматра одговорном за акције својих трупа на терену. 
 
Канадски премијер Трудо се придружио америчком председнику, назвавши активности Русије у Украјини 
„геноцидом“. У међувремену, француски председник Емануел Макрон одбио је да ствари назове својим именом, 
позивајући се на опрез при коришћењу тако јак израз у односу на „братске“ народе. Портпарол украјинског 
министарства спољних послова Олег Николенко осудио је ту изјаву, рекавши да „братски“ људи „не убијају децу, не 
пуцају у цивиле, не силују жене, не сакате старце и не уништавају домове других „братских“ људи“. . 
 
Председник Џо Бајден одобрио је у среду 800 милиона долара нове војне помоћи Украјини. Пакет укључује 
артиљерију и хеликоптере, за повећање одбране Украјине од појачане руске офанзиве на истоку земље. 
 
ОЕБС/ОДИХР не сматра Белорусију делом међународног оружаног сукоба. Она дозвољава да се њена територија 
користи као лансирна платформа за руске ракете које циљају Украјину, али „ сама не чини акте насиља или друга 
дела која би представљала директно учешће у непријатељствима лица која се могу приписати Белорусији “. 
 
УН . Русија је изгубила своје чланство у четири тела УН. Такође, Русија није успела да буде изабрана за члана 
Комитета за невладине организације, Извршног одбора УН Women, Извршног одбора УНИЦЕФ-а и Сталног форума 
за питања староседелаца. Како Русија више није чланица Сталног форума староседелачких народа, Украјина ће је 
заменити својим представником кримских Татара. 
 
Градови на удару. Гранатирање Харкова је значајно појачано последњих дана, каже градоначелник Харкова. 
Цивилна инфраструктура остаје једна од главних мета руских трупа. Забележени су интензивни артиљеријски 
удари на Пивничну Салтивку, 602. микроокруг, КхТЗ , село Жуковски. Због тога су 4 особе су погинуле, а 10 је 
рањено. Локалне власти су упозориле људе да остану у склоништима када је узбуна за ваздушни напад искључена, 
јер у граду траје пуцњава. Настављају се тешке борбе за град Изијум у области Харков, који Русија види као 
стратешки град за даље напредовање. Стижу извештаји о даљим нападима фосфорним бомбама у региону 
Запорожја. Регионалне власти саопштавају да је у селу Новоданиливка, округ Пологив, услед артиљеријског 
гранатирања фосфорном муницијом изгорела стамбена зграда. Ракета је погодила вишеспратну стамбену зграду 
у Черкаске, у Доњецкој области . Најмање седам особа повређено је у ракетном удару руских окупатора на 
Черкаси у Доњецкој области. У току једног дана у Доњецкој области су оштећене или уништене 34 зграде, 
укључујући 22 стамбене. У међувремену, украјинске трупе у окупираном Мелитопољу успешно се одупиру 
окупацији – наводи се да је 70 руских војника погинуло из „непознатих“ разлога. 
 
Мариупољ. Руске трупе припремају параду за Дан победе 9. маја у Мариупољу. У ту сврху центар града је очишћен 
од остатака и лешева. Градско веће Мариупоља извештава да Русија намерно ствара хуманитарну катастрофу 
уништавајући све припремљене аутобусе за евакуацију и спречавајући људе да напусте град. Током прошлог 
месеца, Русија је значајно пооштрила стисак око Мариупоља поделивши га на три дела . 
 
У међувремену, у Мариупољу је примећено 13 мобилних крематоријума за чишћење улица од тела мртвих цивила. 
Нападачи покушавају да идентификују све потенцијалне сведоке злочина кроз филтрационе логоре и да их убију. 
Војни обавештајци Украјине су више пута бележили употребу мобилних крематоријума у Черниговској области, у 
Новоајдару, Луганска област. Оружане снаге Русије такође користе мобилне крематоријуме за уништавање тела 
сопствених војника, како би сакриле прави број њихових жртава. 
 
Тужилаштво за ратне злочине. Покренута је истрага о ратним злочинима које је Русија починила у Украјини. 
Главни тужилац Међународног кривичног суда (МКС) заједно са генералним тужиоцем Украјине посетио је 
украјински град Бучу. Тужилац МКС-а је рекао „ Украјина је место злочина. Овде смо јер имамо разумне основе да 
верујемо да су почињени злочини који су у надлежности МКС-а ”. 
 
 Служба државне безбедности Украјине (СБУ) је већ отворила 2.882 кривична поступка у вези са руским ратом 
против Украјине. Суду је већ упућено 29 кривичних поступака, 1694 отворена предмета због кршења закона и 
обичаја ратовања. Такође, СБУ тренутно документује чињенице о масовном истребљивању становника Буче, 
Ирпина, Гостомела, Сумија, Чернигова, Харкова, Маријупоља, Николајева и других насеља. Злочине освајача 
карактеришу злостављање цивила, мучење и убиства са предумишљајем, употреба недозвољеног оружја, 
гранатирање и уништавање цивилне и критичне инфраструктуре и друго. 
 
ОЕБС је објавио свој први „ Извештај о кршењу међународног хуманитарног права и закона о људским правима, 
ратним злочинима и злочинима против човечности почињеним у Украјини од 24. фебруара 2022. године“. ОЕБС 
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извештава да је пронашао веродостојне доказе који сугеришу да су кршења основних људских права почињена, 
углавном у областима под ефективном контролом Русије. ОЕБС је посебно детаљније размотрио два инцидента, 
која су се догодила у опкољеном и тешко уништеном граду Мариупољу , где око 150.000-300.000 цивила остаје 
заробљено, који живе у неподношљивим условима – нападе на породилиште и дечју болницу у Маријупољу и 
Драмско позориште у Мариупољу. ОЕБС закључује да оба инцидента највероватније представљају грубо 
кршење међународног хуманитарног права и да су они који су га наредили или извршили починили ратни злочин. 
 
Људска права. Омбудсманка Људмила Денисова известила је да је област Херсон, која је већ месец дана под 
окупацијом, на ивици хуманитарне катастрофе. Како је раније објављено, руске трупе су заплениле хуманитарни 
центар и заплениле лекове, храну за бебе и пелене. Настављају се кривично гоњење и отмице проукрајинских 
активиста. Према подацима регионалног тужилаштва, 137 људи, међу којима 4 новинара, држе се као таоци код 
Руса. Мештани наводе да се муче они који се не слажу са окупационим режимом. Тренутно су украјински новински 
канали у региону затворени, па се настављају тешке дезинформације преко њихових медија и друштвених мрежа. 
Ипак, хиљаде људи и даље остаје у региону и не планирају да напусте своје домове и оне који су угрожени. 
 
Русија наводно припрема предлог закона о поједностављеној процедури усвајања отете деце из Украјине и Л/ДНР. 
Путин је још у марту позвао на законске измене које би омогућиле руским држављанима да усвајају сирочад из 
Донбаса која немају руско држављанство. Омбудсманка Људмила Денисова известила је да је више од 121.000 
деце напустило Украјину и наводно је израдила нацрт закона за поједностављење и убрзање процедура усвајања 
за сирочад, па чак и за оне који имају родитеље и друге рођаке. 
 
Економска сигурност. УН у свом недавном извештају упозорава да ће руски рат у Украјини утицати на то да до 
1,7 милијарди људи — више од једне петине човечанства — уђе у сиромаштво, неимаштину и глад. Ниво 
сиромаштва ће се погоршати у целом свету услед истовремених криза хране, енергије и финансија. Од почетка 
2022. цене пшенице и кукуруза су порасле за 30 одсто, цене нафте су порасле за више од 60 одсто у односу на 
прошлу годину, а цене природног гаса и ђубрива су више него удвостручене. УН позивају на комбиноване напоре 
међународне заједнице да спречи даље сиромаштво у већ рањивим земљама. 
 
Санкције. Велика Британија је представила санкције против 206 физичких и правних лица из Руске Федерације. 
Швајцарска је усвојила најновију рунду санкција Европске уније против Русије и Белорусије и сада у потпуности 
одражава листу санкција ЕУ. Дакле, под метом – још 200 појединаца и ентитета, укључујући две ћерке руског 
председника Владимира Путина. 
 
Угао за читање. 

● Руски злочини у Украјини ескалирали су у геноцид. Доказивање тога може променити свет | 
Европска Правда (eurointegration.com.ua) 

 
Погледајте аудио пројекат ' Слушајте глас Мариупоља ' - серију прича људи који су успели да побегну из опкољеног 
града Мариупоља. 
 
Статистика: 

● Од почетка рата убијено је 19 7 деце, а рањено 548 деце. 
● Готово 300.000 квадратних километара територије Украјине захтева деминирање. Проверите веб страницу 

СЕС-а о тренутном статусу активности деминирања. 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске од 14. априла 

2022. у 10 часова: људство – око 19.900, тенкови ‒ 753, АПВ ‒ 1968., артиљеријски системи – 366, МЛРС – 
122, противваздушни системи – 64, авиони са фиксним крилима – 160, хеликоптери – 144, мекана возила – 
1437, чамци и лаки чамци – 7, цистерне за гориво – 76, дронови оперативно-тактичког нивоа – 134, 
специјална опрема – 25, мобилни СРБМ систем – 4. Такође пратите интерактивни бројач руских губитака. 
 

Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 
● Подржите волонтере из Ивано-Франкивска и активисте „ Лука Франкивск “ који испоручују опрему у 

жаришта попут Мариупоља. Бивши културни активисти, уметници и организатори највећих рејв 
журки прикупили су средства и испоручили војну подршку (нпр. панцире, беспилотне летелице, 
термовизијске системе, итд.) у износу од скоро 250.000 долара. 

● Пратите наше дневне извештаје на Twitter -у и нашу веб страницу . 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем PayPal-а. Више информација овде . 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 

https://ukranews.com/en/news/849395-occupiers-create-analogue-of-donetsk-izoliatsiya-prison-in-kherson-to-torture-ukrainians-denisova
https://www.interfax.ru/russia/827134
https://www.facebook.com/100044138451142/posts/517421623072448/?d=n
https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116152
https://www.reuters.com/world/europe/swiss-adopt-latest-round-eu-sanctions-russia-2022-04-13/
https://www.eurointegration.com.ua/eng/articles/2022/04/12/7137679/
https://www.eurointegration.com.ua/eng/articles/2022/04/12/7137679/
https://ukrainer.net/thread-en/war/holos-mariupolia-en/
https://dsns.gov.ua/map-demining
https://dsns.gov.ua/map-demining
https://minusrus.com/en
https://portif.org/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

