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Рат у Украјини. Дневни извештај. 10:00 часова, 19.04.2022. 

 
Битка за Донбас. „Сада можемо да констатујемо да су руске снаге почеле битку за Донбас, за коју се 
већ дуго спремају“, рекао је председник Зеленски у свом вечерњем обраћању. Изјава је уследила 
након претходног извештаја секретара Савета за националну безбедност и одбрану Украјине, који 
указује да је офанзива кренула скоро дуж целе линије фронта. Посебна ескалација забележена је у 
правцу Харковске, Луганске и Доњецке области. После две недеље прегруписавања трупа, очекује се 
да ће офанзива у Донбасу бити једна од најжешћих битака до сада. Зеленски је обавестио да су након 
прегруписавања руске трупе будније у својим наредним корацима и да делују стратешки. На основу 
извештаја, само у току једног дана руске трупе су истовремено ангажовале све врсте различитог 
наоружања како би напредовале даље. Урбано ратиште ће се пребацити углавном на равнице и 
отворена поља. Сада је потребно више тешког наоружања као никада раније.  
 

Градови на удару. Настављају се интензивне борбе за Мариупољ око једне од највећих челичана 

„Азовстал”. Тешке бомбе бачене су на просторије фабрике. У подземним склоништима металуршког 
комбината налази се најмање 1000 цивила, углавном жене са децом и старци. Команданти батаљона 
присутних у Мариупољу позвали су на покретање хуманитарних коридора како би барем цивили могли 
да напусте град. Помоћник градоначелника Мариупоља, Петру Андриушченко саопштава да руске 
трупе настављају да гранатирају стамбене четврти , где је цивилима раније било дозвољено да се 
врате. У области Луганск воде се главне борбе за Рубижње, Лисичанску, Северодоњецк, извештава 
регионални гувернер. Тешке непрекидне борбе вођене су у понедељак у Кремињи, у области 
Луганска . Након напредовања руских трупа, Кремињу су привремено окупирале руске снаге. Руске 

трупе су убиле четири особе док су покушавале да напусте град. Рубижне и Попасна су следећи главни 
циљеви у региону. У Доњецкој области борбе су се водиле око Лимана, Маринке, Краматорска, 
Торецка. У Харковској области најтеже борбе се настављају у правцу Изијума. Само у протеклом 
дану повређено је 15, а погинуло 5 особа. Насеља у округу Криворишки, Дњепропетровска област 
, гранатирана су из БМ-21 Град. Активне борбе се настављају у Хулаиполеу, регион Запорожја. 
Насеље је гранатирано не само артиљеријом, већ и забрањеним фосфорним бомбама. У Ирпину је 
полиција забележила да су руски окупатори после испитивања убили 269 цивила. Појавило се  
десетине нових гробова на периферији града. У Николајеву се вечерас чуло неколико експлозија . 

 
Ево тренутне мапе ситуације на фронту. 
 
Људска права. Деца са окупираних територија и даље бивају депортована у Русију. Омбудсман 

Украјине саопштава да је још 13 сирочади, деце лишене родитељског старања, илегално пресељено 
у Русију. Шесторо деце из сиротишта породичног типа одведено је из Мариупоља у Ростов на Дону у 
Русији. Једно од деце из сиротишта успело је да стигне у Запорожје и пријавило је да децу воде у 
Русију. 
 
У региону Запорожја забележено је око 155 случајева отмице цивила. 
 
Хуманитарни коридори са подручја борбених дејстава и привремено окупираних територија осујећени 
су два дана заредом због сталног гранатирања, а неће бити отворени ни данас. 
 
Спољна политика. У Кијеву је 16 амбасада обновило рад, укључујући Делегацију ЕУ, Француске, 
Италије, Летоније, Литваније, Естоније, Пољске, Турске, Чешке, Словеније, Ватикана, Молдавије, 
Грузије, Ирана, Казахстана, Таџикистана и Туркменистана. 
 
Безбедност животне средине. Цурење хемикалија, односно амонијака, премашило је граничне 
вредности 163 пута у реци Иква, након што су остаци руске ракете оштетили резервоар минералних 
ђубрива у Тернопољској области. Олупина пројектила изазвала је цурење у реку Икву, која пролази 
кроз округе Тенропил, Ривне и Лавовску област. Након што је 6. априла у реци на територијама Дубна, 
Ривенске области, примећена угинула риба, Државна еколошка инспекција Украјине је узела узорак и 
касније потврдила еколошки злочин. 
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Медији. Одбор за слободу говора украјинског парламента пријавио је 21 документовани случај смрти 
представника медија од почетка рата пуних размера. Раније је Ројтерс институт припремио преглед 
профила неких од убијених представника медија. 
 
Дигитална безбедност. Гугл мапе омогућиле су поглед на руску војну инфраструктуру. Обично су 
такви прикази замагљени на мапама или у лошијем квалитету. Међутим, сада је могуће посматрати 
детаље војних база. 
 
Почеле су годишње сајбер ратне игре, познате као вежба Locked Shields 19. априла у Талину, Естонија. 
Кооперативни центар изврсности за сајбер одбрану Организације Северноатлантског савеза 
организује овај догађај, који укључује измишљене вежбе сајбер напада од којих тимови морају да се 
одбране под временским притиском. Ове године у истом тиму учествују стручњаци из Украјине и 
Естоније. „ Државе истомишљеника морају да раде заједно како би се заштитиле “, рекла је Анет 
Нума, саветница за међународну политику у јединици за сајбер политику естонског министарства 
одбране. 
 
Енергетска сигурност. Листа за читање. 

● Усамљени Анатолиј: Руски амбасадор је најмање популаран човек Вашингтона – POLITICO – 
„Циљ Русије је много већи од обуздавања свог суседа. Ради се о спречавању доминације 
било које земље над светом”. 

● Патријарх Кирил подржава Путинов рат, изазвавши раздор у Руској православној цркви – 
Washington Post 

 
Статистика. 

● UNHCR OHCA извештава да су 2072 цивила убијена, а 2818 рањено од 18. априла од 24. 
фебруара. Међутим, стварни бројеви су потенцијално већи због тренутног недостатка приступа 
подацима о територијама интензивних борби. 

● 84,8 милијарди долара, укупан је износ директне штете на инфраструктури Украјине као 

резултат рата који је започела Русија, док укупан губитак достиже 600 милијарди долара.  

● Од почетка рата уништен је 91 образовни објекат, а оштећено 923. 
● Штете на цивилној инфраструктури износе већ 270 милијарди долара, рекао је министар 

финансија . 
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на 

дан 19. априла 2022: људство – око 20 800, тенкови – 802, АПВ – 2063, артиљеријски системи 
– 386, МЛРС – 132, противваздушни системи – 67, авиони са фиксним крилима – 169, 
хеликоптери – 150, мекана возила – 1495, чамци и лаки чамци – 8, цистерне за гориво – 76, 
дронови оперативно-тактичког нивоа – 158, специјална опрема – 27, мобилни СРБМ систем – 
4. Такође пратите интерактивни бројач руских губитака. 

 
Сваки допринос је важан, ниједан допринос није премали! 
 

● Помозите људима Украјине који су погођени руским ратом да узгајају више хране у 
својим приватним баштама. SeedsForUkraine 

● 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 Украини!  
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