
 

 

 
 

10:00 часова, 20.04.2022. 

 

1 

Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 56 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Градови на удару. Гранатирање Харковске области се наставља. Стамбена подручја Харкова, укључујући 
Индустријски и Кијевски округ, јуче су била под ватром. Три особе су погинуле, а 16 је повређено. Руске трупе су из 
ракетних бацача гађале и округе Дергачи и Чухујев. Скоро цела Луганска област - око 215 насеља - остала је без 
струје, према речима начелника Регионалне државне управе Сергеја Гајдаја, пошто су руске трупе оштетиле 
високонапонски далековод. Град Новодружеск у области Луганск остаје без гаса услед озбиљног оштећења гасовода. 
Руске трупе напредују у правцу Попасне и Северодонтска. У Баштанки, Николајевској области, болница је тешко 
оштећена услед руског гранатирања. Уништено је одељење за дијализу и рецепција, док је хируршка сала остала 
без прозора. 
 
Градови под окупацијом. Извештава се да је Кремина, регион Луганска, први град за који је потврђено да су га 
руске снаге заузеле од покретања нове офанзиве на истоку Украјине. У Розивки, у региону Запорожја, руске трупе 
су организовале псеудореферендум о придруживању округа самопроглашеној ДНР. Интерно расељена лица из 
Мариупоља позвана су у културну административну установу да разговарају о социјалним давањима и да процене 
потребе. У ствари, људи су били обавештени о меморандуму о одржавању 'локалних избора' и заједничкој такозваној 
ДНР до тренутка када је Запорожје окупирано. Село Велукокопаниска у области Херсон стављено је под руску 
контролу. Руске трупе замениле су украјинску заставу на врху зграде сеоског већа руском, и најавиле затварање 
прилаза селима, проверу свих цивилних кућа и кажњавање породица које су сакриле украјинску заставу. У Новој 
Каховки, у области Херсон, руске снаге настављају са штампањем билтена који позивају на стварање „Херсонске 
Народне Републике“. Инсценирани референдум биће одржан и уз помоћ пасошких података прикупљених током 
поделе „хуманитарне помоћи“ у Херсону. 
 
Украјина је ослободила 919 насеља у Сумској, Черниговској, Кијевској, Миколајевској, Харковској, Житомирској и 
Запорошкој области. Још око 2.000 градова и села је и даље под руском окупацијом. 
 
Мариупољ. Русија је дала још један ултиматум о предаји украјинским снагама у Мариупољу – среда, 14 часова. 
Међутим, наставља се бомбардовање Азовстала, где се заједно са украјинским војницима налази око 1000 цивила, 
уз употребу бомби за разбијање бункера. Начелник батаљона Азов је обавестио да је постројење тешко оштећено и 
да се наставља са спашавањем цивила заробљених испод рушевина. У јутарњим сатима Мариупољски војници 
упутили су позив свету да примени процедуру 'извлачења' и да евакуише оружане снаге, цивиле и рањене војнике. 
 
Амбасада САД у Украјини упоредила је филтрационе кампове око Мариупоља са онима које је Русија раније 
успоставила у Чеченији. Тренутно је тамо принудно затворено око 20.000 људи, као и око 5.000 у сличним камповима 
на територији Русије. Wallstreet Journal је припремио мапу и преглед штетe широм Мариупоља. 
 
Људска права. Сергиј Кислица, стални представник Украјине при УН, обавестио је да су руске снаге већ присилно 
преместиле 500.000 Украјинаца у Русију, укључујући 121.000 деце. Скоро 20.000 остаје у филтрационим камповима 
на линији Манхуш-Николске-Јалта. 
 
Заменица премијера Ирина Верешчук известила је да је 19. априла одржана пета размена заробљеника са Руском 
Федерацијом. Украјина је вратила 60 војника и 16 цивила. 
 
Спољна политика. Ukraine Support Tracker Килског Инстутута, представио је анализу војне, финансијске и 
хуманитарне помоћи коју су владе упутиле Украјини од инвазије Русије 24. фебруара 2022. САД су Кијеву пружиле 
помоћ у износу од 7,6 милијарди евра за четири недеље рата. Пољска је обезбедила други највећи део подршке, 
испод милијарду евра. Све земље ЕУ заједно су упутиле помоћ у вредности 2,9 милијарди евра, уз 1,4 милијарду 
евра од институција ЕУ и 2 милијарде евра од Европске инвестиционе банке. У међувремену, Естонија је пружила 
највећи део (0,8%) подршке Украјини у односу на БДП. Чини се да географска близина Украјини игра главну улогу у 
ангажовању источноевропских земаља, наводи се у извештају. Сједињене Државе ће објавити још један пакет војне 
помоћи Украјини од 800 милиона долара који ће бити настављен у наредним данима. Други пакет ће бити исте 
величине као и претходни, али још увек нема детаљнијих информација. У уторак увече, Велика Британија и Канада 
су такође најавиле додатне испоруке артиљерије Украјини. 
 
Канада наставља са увођењем циљаних санкција против 14 особа у руском режиму, укључујући две одрасле ћерке 
руског председника Владимира Путина, наводи се у саопштењу Министарства спољних послова. 
 
Дванаест белгијских и 15 холандских дипломата протерани су из Русије након што су проглашени персонама нон 
грата. Русија наставља са протеривањем дипломата у реакцији на поступке земаља ЕУ. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340759/
https://t.me/DIUkraine/372
https://hromadske.ua/posts/ukrayina-vzhe-zvilnila-919-naselenih-punktiv-she-priblizno-2000-dosi-pid-okupaciyeyu
https://www.reuters.com/world/middle-east/new-surrender-deadline-mariupol-west-promises-ukraine-more-arms-2022-04-19/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/20/7340833/
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1516455729024098306
https://www.wsj.com/articles/mariupol-in-ruins-11650132943
https://www.facebook.com/1167515055/posts/10224074155259479/?d=n
http://t.me/vereschuk_iryna%20/1293
https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/
https://www.reuters.com/world/europe/biden-announce-another-large-military-aid-package-ukraine-sources-say-2022-04-19/?taid=625f702d2d4cd20001249e8c&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/world/canada-imposes-sanctions-russian-president-putins-daughters-statement-2022-04-19/
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Шарл Мишел, председник Европског савета, посетиће Кијев 20. априла. Раније је Шарл Мишел најавио да ће „ЕУ 
развити украјински фонд солидарности за непосредну подршку и реконструкцију демократске Украјине“. 
 
'Четири Путинова циља' . POLITICO је саставио листу четири руска циља у даљем развијању офанзиве на истоку 
и југу земље – (1) заузимање свих територија Донбаса; (2) изградња копненог моста од Донбаса до Крима преко 
Мариупоља; (3) преузимање контроле над Херсоном, што је кључно за обезбеђење слатководних канала до Крима; 
и (4) заузимање додатне територију коју ће користити као тампон зону и/или преговарачку полугу у будућим 
преговорима са Украјином. Сличне циљеве поменуо је и портпарол Министарства одбране Украјине. Министарство 
саопштава да је циљ нове руске војне офанзиве на истоку Украјине заузимање земље, успостављање копнене везе 
између територија на истоку и Крима, и сламање украјинских оружаних снага, саопштило је у уторак украјинско 
министарство одбране. Сједињене Државе верују да ће Русија циљати руте које се користе за испоруке оружја у 
покушају да успори снабдевање америчким и партнерским оружјем које улази у Украјину. Руске снаге нису често 
гађале покретне мете попут конвоја или железничких испорука, али би могле да покушају да униште мостове, путеве 
и шине које се користе за транспорт оружја и залиха на исток Украјине. 
 
Енергетска сигурност. Мађарска се неће придружити санкцијама ЕУ које се односе на руску нафту и гас. Петер 
Сијарто, министар спољних послова и трговине Мађарске, указао је да Мађарска „не може да плаћа за овај рат“. 
Мађарска је раније спомињала спремност да руски гас плаћа у рубљама. Француски председник Макрон је обавестио 
да Француска може да настави са применом додатних санкција усмерених на руски гас. Погледајте шта су позиције 
земаља чланица ЕУ у погледу забране руског гаса. 
 
Међународна асоцијација за атомску енергију (ИАЕА) је саопштила да је обновљена директна комуникација између 
националног регулатора и нуклеарне електране у Чернобиљу. Искључење је трајало више од месец дана, док су 
руске снаге контролисале локацију. 
 
Економска сигурност.  Bloomberg наводи да ће се Путин у среду састати са руководиоцима и власницима великих 
предузећа. Није саопштен дневни ред, наводе извори тражећи да не буду идентификовани јер информација није 
јавна. Међутим, последњи пут је сличан састанак одржан непосредно уочи 24. фебруара. 
 
Дезинформације. Руски медији „обавештавају“ да Службе безбедности Украјине планирају да нападну Одеску 
област. Преводећи то на обичан језик – јављају да руске трупе разматрају напад на Одеску област зарад још једне 
„ослободилачке мисије“ . 
 
'З'-симболи. Парламент Литваније је 19. априла изгласао забрану јавног излагања слова 'З', црне и наранџасте траке 
Светог Ђорђа и других популарних симбола у Русији за које се сматра да изражавају подршку руској инвазији на 
Украјину. 

Листа за читање. 
- Украјински добровољци говоре о три недеље у руском заробљеништву, тврде да су пребијани | 

Ројтерс 
- Огромна челичана у Мариупољу је тврђава за украјинске борце - Њујорк тајмс (nytimes.com) 

 
Статистика. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 20. априла 
2022. у 10 часова: људство – око 20.900, тенкови – 815, оклопна возила – 2.087, артиљеријски системи – 391, 
вишецевни бацачи ракета – 136, противваздушни системи – 67, летелице са фиксним крилима – 171, 
хеликоптери – 150, неблиндирана возила – 1504, чамци и лаки чамци – 8, цистерне за гориво – 76, 
операционо-тактичке беспилотне летелице – 165, специјална опрема – 27, мобилни системи балистичких 
ракета кратког домета – 4. Такође пратите интерактивни приказ руских губитака. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● Подржите ComeBackAlive.ua и Prytula Foundation. Док Украјина позива међународне партнере да 
обезбеде оружје, два највећа фонда набављају сву могућу опрему за украјинску војску и јединице 
територијалне одбране. 

● Купите аудио-књигу „О тиранији “ Тимотија Снајдера са одговорима на питања која сви постављају о 
рату Русије против Украјине. Сав приход иде у хуманитарне сврхе у Украјини. 

● Претплатите се на наше дневне извештаје на мрежи Твитер и нашој веб страници. 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платфрме PayPal. Више информација овде. 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украини!  

https://twitter.com/eucopresident/status/1516668856651165708
https://twitter.com/eucopresident/status/1516450967390146572
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/04/19/worse-than-bucha-00026326?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5d9587c506-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_20_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5d9587c506-189729529
https://www.reuters.com/world/europe/kyiv-says-russia-aims-grab-land-crush-ukraines-armed-forces-2022-04-19/
https://www.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-19-22/index.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-russian-oil-gas-ukraine-b2060671.html
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3461256-france-doesnt-need-russian-gas-supports-energy-embargo-macron.html
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3461256-france-doesnt-need-russian-gas-supports-energy-embargo-macron.html
https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/16/ukraine-war-where-does-each-eu-country-stand-on-cutting-off-russian-oil-and-gas
https://twitter.com/iaeaorg/status/1516483439171674114
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/putin-plans-to-meet-big-business-owners-and-executives-wednesday
https://twitter.com/GazetaRu/status/1516327429236838401
https://twitter.com/GazetaRu/status/1516327429236838401
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-bans-using-letter-z-show-support-russias-war-ukraine-2022-04-19/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-volunteers-recount-three-weeks-russian-captivity-allege-beatings-2022-04-19/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-volunteers-recount-three-weeks-russian-captivity-allege-beatings-2022-04-19/
https://www.nytimes.com/2022/04/19/world/europe/mariupol-azovstal-steel-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDm8TiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6cnJ0DP2M1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLd2i8XaTb0XMgOF5gqJZ6cVH932hYz6nODrJ-2tAo2v4jAZgrRCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX5g4WZa6N1UPd8fP6yXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotarOoXGPzsmww_Y2FsZErcUMz7cBWWeStl8C1gnXf1U&smid=tel-nytimes
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/TimothyDSnyder/status/1516483912276488193
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/about/

