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Рат у Украјини. Дневни извештај. 10:00 часова, 15.04.2022. 

Москва потонула. Сада је званично, будући и да Кремљски медиј РИА-Невс наводи да је потонула њихова 
крстарица „Москва“ вредна 750 милиона долара. Украјинске власти су у четвртак саопштиле да су две 
ракете украјинске производње „Нептун“ погодиле руску крстарицу „Москва“. У почетку је Русија порицала 
да је брод погођен. Међутим, у четвртак увече је потврђено да је због инцидента на броду дошло до 
експлозије муниције која је довела до оштећења брода. Ово је до сада најскупљи губитак Русије у рату који 
је покренут против Украјине. Иако експлозија неће прекинути ток рата, аналитичари сматрају да је из 
психолошке перспективе ово тежак шамар имајући у виду симболику имена брода. Министарство одбране 
Уједињеног Краљевства каже да „инцидент значи да је Русија сада претрпела штету на два кључна 
поморска средства од инвазије на Украјину, а први је био руски десантни брод класе Алигатор Саратов, 24. 
марта. Оба догађаја ће вероватно навести Русију да преиспита свој поморски положај у Црном мору“. 
 
Спољна политика. Председници парламената Пољске и Чешке посетили су Украјину. Упоредо са посетом 
Кијеву и сусретом са председником украјинског парламента, председници су посетили Ирпин, Бучу, 
Борођанку. 
 
Европска комисија тренутно анализира усклађеност Украјине са два основна критеријума за придруживање 
ЕУ: функционалном демократијом и функционалном тржишном економијом. „Намеравамо да завршимо са 
овим послом до јуна“, рекао је амбасадор ЕУ Мати Масикас. 
 
Док Финска и Шведска разматрају улазак у НАТО, Русија је упутила оштро упозорење НАТО-у да Балтик не 
може остати „ненуклеарни“ ако се Финска и Шведска придруже алијанси. 
 
Градови на удару. Експлозије и гранатирање се понављају само нешто више од недељу дана након 
повлачења и прегруписавања трупа у северној Украјини. Ноћу се чула експлозија у Кијеву. Јутрос су 
националне власти обавестиле да је реч о противваздушним ударима. Националне власти упозоравају да 
је за повратак у Кијев још прерано, јер је и даље остаје мета ракетних удара из Русије. Раније су забележена 
гранатирања граничног прелаза и пограничних села у Черњиговској и Сумској области. Интензивно 
гранатирање је поново обновљено у Харкову током вечери. У Дњепру је пројектил погодио нестамбену 
зграду. У области Луганска у последња 24 сата забележена су 24 гранатирања. Две особе су погинуле, а 
две рањене. У Доњецкој области настављено је гранатирање Новосилке, Заричног, Вугледара, Краматорска 
и Краматорског округа Бахмута. Три особе су погинуле, а седам је рањено. У Краснохоривки је услед 
гранатирања изгорела стамбена кућа. 
 
У Мариупољу руске трупе покушавају да створе такозвана гета. Локално становништво се позива да носи 
идентификационе траке на руци. Бела трака служи као идентификациони знак за окупаторске трупе да су 
то „њихови“ цивили. Међутим, беле траке за руке су идентификатори руске војске на бојном пољу, тако да 
приморавају цивиле да их ставе на мету украјинске војске. Круже и информације о томе да је окупатор увео 
одређене пропуснице - дозволе за кретање по граду, каже саветник градоначелника града. Градско веће 
Мариупоља саопштило је да су руске трупе започеле ексхумацију тела из гробница у граду. Такође, руске 
трупе не дозвољавају да се сахрањују тела мртвих Украјинаца. Претпоставља се да руска војска спаљује 
тела убијених Украјинаца у Мариупољу.  
 
Градоначелник удружене заједнице Олешки обавестио је да су руске трупе ушле у град и да је руска застава 
сада на градском већу. Олешки је удаљен око 20 км од окупираног Херсона. До сада нису покренути никакви 
коридори за евакуацију. Градоначелник Скадовска је обавестио да су руске трупе заузеле градско веће и 
поставиле руске заставе на зграду. Локалне власти су одбиле да сарађују са окупаторским трупама. 
Градоначелник удружене заједнице Тавријск, Херсонска област, поднео је оставку након пуштања из руског 
заточеништва. Званични разлог је здравствено стање. 
 
УНОСАТ је објавио сателитске снимке размера разарања украјинских градова. Мапе показују да је село 
Хоренка, Кијевска област, уништено до 77%, Ирпин -71%, Хостомел - 58%, Буча - 26%, Западне области 
Кијева - 1,4% 
 
Дезинформације. Министарство одбране Русије објавило је нову теорију о „америчким 
биолабораторијама“ у Украјини. Након извештаја да такве лабораторије развијају план за заразу Руса 
опасним болестима које се шире ваздухом, Русија сада види претњу из воде. 
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'Терористички напади'. Пре само неколико дана Русија је увела ванредно стање у четири суседна региона 
са Украјином због потенцијалних терористичких напада украјинских „националиста“. Руски медији и локалне 
власти јуче су прошириле вести о експлозијама у прекограничним селима у два региона - у Белгородској и 
Брјанској области. Претходно су сви цивили евакуисани из села Журављовка, Белгородска област, где је 
забележена експлозија. Међутим, једна особа је наводно повређена у региону након ваздушног удара у 
региону. У региону Брианск, локалне власти су саопштиле да је шест зграда оштећено, а седам особа је 
повређено. 
Службе безбедности Украјине објавиле су пресретнути снимак позив руског војника који тврди да је 
гранатирање било са руске територије. 
 
Људска права. Приближно 2.7 милиона особа са инвалидитетом у Украјини је угрожено, кажу УН. У 
извештају који је представљен у Комитету за права особа са инвалидитетом наводи се да су многе особе 
са инвалидитетом заробљене или напуштене у својим домовима, центрима за негу и сиротиштима без 
основних потрепштина или лекова. 
 
Рада (Скупштина Украјине) усвојила је резолуцију којом се акције руских оружаних снага, њеног политичког 
и војног руководства током последње фазе агресије на Украјину, која је почела 24. фебруара 2022. године, 
признају као геноцид над украјинским народом. Пронађите препоручено штиво о овој теми у нашем одељку 
„Угао за читање“. 
 
Дигитална линија фронта. ИТ војска Украјине добила је приступ подацима курирске службе којом је руска 
војска послала предмете опљачкане из украјинских домова. Након повлачења из области Кијева, руски 
војници су слали украдене ствари из белоруског Мозирја, руског Курска и Железногорска и других 
пограничних градова. ИТ војска Украјине је припремила мапу са потпуним подацима о руској пљачкашкој 
војсци — где живе и где су слали опљачкане предмете. 
 
Култура.  Artists Support Ukraine припремили су готову изложбу за преузимање са делима украјинских 
уметника и уметница. Свако може да одштампа или дигитално представи изложбу у свом граду. 
Организатори позивају да покренете #ArtistsSupportUkraine кутак у вашем граду, галерији, музеју, 
фестивалу, припремом изложбених постера спремних за штампу. 
 
Угао за читање. 

● EXPLAINER: Why the term 'genocide' matters in Ukraine war | AP News 
● East West Street by Philippe Sands review – putting genocide into words | Biography books | The 

Guardian 
● East West Street by Philippe Sands | Penguin Random House Canada 
● Father Andriy Zelinskyy, SJ, on the troubling moral questions the conflict uncovers | The Economist 
● The author of books about war crimes in the Balkans names the reasons for the brutality of the 

occupiers / The New Voice of Ukraine (nv.ua) 

 
Погледајте видео снимак популарног украјинског блогера о томе како добровољци помажу у одбрани 
Украјине. 
 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подржите волонтере из Ивано-Франкивска и активисте Port Frankivsk који испоручују опрему 
у жаришта попут Мариупоља. Некадашњи културни активисти, уметници и организатори 
највећих рејв журки прикупили су средства и испоручили војну подршку (нпр. панцире, 
беспилотне летелице, термовизијске системи, итд.) у износу од скоро 250.000 долара. 

● Претплатите се на наша дневна ажурирања на Твитеру и нашој веб страници. 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више информација овде. 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 
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