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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 57 
Припремиле Софиа Олииник и Мариана Завииска  
 
Мариупољ. Председник Зеленски је на брифингу са председником Европског савета у Кијеву рекао да је Украјина 
спремна за сваки формат размене цивила и војне блокаде Русије у Мариупољу за Русе. „ Спремни смо на различите 
формате размене наших људи за руске грађане, руску војску, коју су они оставили. Оставили су лешеве и 
рањенике. Због тога смо због наших грађана, како војника тако и цивила, спремни на сваки формат размене “, 
рекао је Зеленскии. 20. Априла, четири аутобуса за евакуацију успела су да напусте Мариупољ. 
 
Михаил Подољак и Давид Арамија изразили су спремност да дођу у Мариупољ на разговоре са руском страном о 
евакуацији из града. Претходно договорени хуманитарни коридор из Мариупоља је осујећен јуче пошто су руске 
трупе наставиле са гранатирањем. Свјатослав Паламар, заменик команданта пука Азов, тражио је подршку за 
евакуацију војске и цивила из Мариупоља уз помоћ трећих страна. 
 
Руске трупе у Мариупољу почеле су да прете да ће пуцати на цивиле јер су одбили да им буду стављене беле траке 
на руке као знак „дозволе“ руских трупа. У исто време, беле пруге користе и руске трупе, због чега је тешко 
разликовати цивиле од руских трупа. 
 
Градови на удару. У Харкову су најмање два стамбена блока погођена ватром након гранатирања стамбеног 
насеља Салтивка. Тела 112 настрадалих извучена су из рушевина на 40 локација у Харкову. Украјинске трупе су 
зауставиле напредовање руских снага из североисточног града Изјума, у области Харкова, према оближњем 
Славјанску. У последицама гранатирања у Николајеву 20. априла једна особа је погинула, а две су рањене. 
Пројектил је такође погодио државну ТВ канцеларију у Николајеву. Руске трупе су такође гранатирале Зеленодолск 
у Дњепропетровској области, гађајући инфраструктурне објекте. 
 
Градови под окупацијом. У Херсонској области, окупатори су одредили датум псеудореферендума за 27. април. 
80% Луганске области тренутно је привремено окупирано од стране руске војске. Руси су уништили сва складишта 
хране у Северодоњецку, тако да ће преостали цивили морати да се ослањају искључиво на хуманитарну помоћ. 
Штавише, Попасна, Рубижне, нека од села Хирске амалгамиране заједнице остаће без струје, гаса и воде до краја 
рата. Тамошња инфраструктура је скоро уништена и не може се обновити током активног гранатирања. 
 
Украјински обавештајци извештавају да Русија након псеудореферендума планира да изврши принудну 
мобилизацију на окупираним територијама Запорошке и Херсонске области. Украјинце треба послати на најжешћа 
места фронта да нападну положаје Оружаних снага Украјине. 
 
Људска права. Руске власти укључују тинејџере са привремено окупираних територија Украјине да учествују у рату 
у Украјини. Људмила Денисова, омбудсман Украјине, обавештава да се на основу информација добијених од 
партнерских организација за људска права које раде ЛДНР, у војне активности укључују малолетници из војно-
патриотског клуба „Омладина Новоросије“ . Клуб тренира децу од 10 до 18 година у областима: војна обука, физичка 
обука, медицина, историја, тактика. Клуб броји више од 90 деце. Утврђено је да је већина деце из осетљивих и 
маргинализованих група. 
 
Human Rights Watch је представио нови извештај о злочинима почињеним у Бучи. Група истраживача HRW-а радила 
је у Бучи од 4. до 10. априла, пронашла обимне доказе о масовним погубљењима, другим противправним убиствима, 
отмицама и мучењу, што би све представљало ратне злочине и потенцијалне злочине против човечности. 
 
Ванда Семјоновна Обиједкова, која је преживела холокауст,  умрла је у подруму у Мариупољу у 91. години. Госпођа 
Обиједкова је преживела нацистичку окупацију у Мариупољу када је имала 10 година, али је умрла у подруму током 
руске окупације 81 годину касније. 
 
Спољна политика. Шеф Европског савета Шарл Мишел посетио је Кијев и Борођанку. Председник Европског савета 
Шарл Мишел најавио је да ће Фонд за солидарност са Украјином бити покренут 5. маја. Председник Зеленски је 
поздравио идеју о предстојећем шестом пакету санкција, и позвао Брисел да појача пакет санкција укључујући 
ембарго на нафту и гас . 
 
Министри финансија земаља групе Г7 рекли су да су пружили и обећали заједно са међународном заједницом 
додатну подршку Украјини која премашује 24 милијарде долара за 2022. годину и даље. Министри Г20 осудили су 
Москву за ратне злочине у Украјини. Међутим, раније су се жестоке дебате тицале учешћа Русије на састанку, што 
је довело до тога да је састанку лично присуствовао министар финансија Русије. Представници САД, Европске 
централне банке, Канаде , Украјине и других напустили су просторију током говора руског представника. 
 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/825837.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/825837.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-ready-hold-special-talks-with-russia-mariupol-negotiator-2022-04-20/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/20/7340861/
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-forces-stop-russian-advance-towards-sloviansk-presidential-aide-2022-04-20/
https://suspilne.media/230923-mikolaivska-filia-suspilnogo-potrapila-pid-raketnij-obstril-rosijskih-vijsk/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/psevdoreferendum-v-hersonskiy-oblasti-provedut-27-kvitnya-novini-ukrajini-50235625.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/20/7340894/
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/295521419425952
https://t.me/denisovaombudsman/5289
https://www.hrw.org/news/2022/04/21/ukraine-russian-forces-trail-death-bucha
https://twitter.com/AuschwitzMuseum/status/1516466983075823626
https://twitter.com/eucopresident/status/1516841874358734852
https://www.reuters.com/world/europe/eu-councils-michel-makes-surprise-visit-kyiv-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-councils-michel-makes-surprise-visit-kyiv-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/g7-finance-ministers-pledge-more-than-24-bln-ukraine-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/yellen-boes-bailey-others-walk-out-g20-meeting-russians-speak-2022-04-20/
https://twitter.com/cafreeland/status/1516821378288308225?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516821378288308225%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-04-20%2Fyellen-leads-g-20-meeting-walkout-as-russian-officials-spoke
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-20/yellen-leads-g-20-meeting-walkout-as-russian-officials-spoke?utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_content=business&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&fbclid=IwAR1PPbxypmbWVtRwi2R-ph8hGfp9Rb8k6PmmWZIgb-eDCzq4M88H7ksI0Ns
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Генерални секретар УН Антонио Гутереш затражио је одвојене састанке са председником Владимиром Зеленским у 
Кијеву и председником Владимиром Путином у Москви у оквиру заједничких напора за окончање рата. Генерални 
секретар Гутереш, а за њим и потпредседник ЕУ Жозеп Борел, такође позива на Ускршње примирје, пошто се 
православним верницима приближава Ускршњи викенд. Русија је већ одбила тај предлог. 
 
Јапан је донео закон да званично укине руски трговински статус „најповољније нације“ због њене инвазије на 
Украјину, док Токио појачава санкције усред открића руских војних злочина над цивилима. Укидање трговинског 
статуса обухватиће царине на већину увоза из Русије, као и увођење већих дажбина на руске производе. Одлука не 
предвиђа циљање увоза сирове нафте и течног природног гаса, као ни паладијума, који није царињен. 
 
Енергетска сигурност. ЕУ планира да настави са стварном забраном руске нафте . План предвиђа постепену 
транзицију, с обзиром да неке државе чланице и даље не поштују забране. Постепено укидање ће узети у обзир 
специфичности земље, као и начине снабдевања. Иако су Немачка и Мађарска биле најгласније у погледу одбијања 
руског гаса и нафте, немачка министарка спољних послова Аналена Бербок рекла је да Немачка планира да 
преполови увоз нафте до лета и да ће до краја године бити на 0. Детаљи о забрани ЕУ могли би да буду 
представљени амбасадорима ЕУ већ следеће недеље. 
 
Дигитална безбедност. Агенције за сајбер безбедност Сједињених Држава, Велике Британије, Аустралије, Канаде 
и Новог Зеланда - које заједно чине савез за размену обавештајних података Five Eyes - упозоравају о потенцијалној 
претњи повећаног сајбер напада Русије на критичну инфраструктуру као одговор на санкције уведене као казну за 
њену инвазију на Украјину. Слични напади су се већ дешавали, иако Русија није директно помињана као одговорна. 
Пре покретања рата у пуном обиму, Русија је започела озбиљне и честе покушаје да циља украјинскe комуникацијe 
и критичну инфраструктуру. Због тога је Министарство дигиталне трансформације Украјине покренуло ИТ војску за 
одржавање сајбер линије фронта. 
 
У међувремену, дигиталне иновације у Украјини цветају. Нова апликација, Rescue From Explosion, развијена је да 
помогне у идентификацији удаљености до експлозије. Раније је апликација Air Raid Alarm постала једна од 
интегралних апликација за свакодневну употребу. 
 
Спортска заједница. Организатори Вимблдона забраниће свим тенисерима из Русије и Белорусије учешће на 
турниру од овог лета, након све већег притиска владе Велике Британије и међународне спортске заједнице, која 
наставља са затварањем врата руским и белоруским спортистима за учешће на међународним такмичењима. 
Удружење тениских професионалаца и Светска тениска асоцијација назвали су одлуку неправедном и веома 
разочаравајућом, док је један број тенисера поздравио ту одлуку. 
 
У међувремену, украјински тим је освојио још три медаље на такмичењу војних ветерана ' Invictus Games '. Ихор 
Халушка је освојио златну медаљу у веслању на симулатору за 4 минута, такође је освојио сребрну медаљу у 
веслању на симулатору за 1 минут . Виктор Лехкодух је освојио још једно "сребро", такођe на симулатору. 
 
Листа за читање. 

● Украјина жури да евакуише цивиле на истоку док руска офанзива напредује - WSJ 
● Искована ратом: нови осећај за државност Украјине – POLITICO 

 
Статистика. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 21. априла 
2022. у 10 часова: људство – око 21.000, тенкови ‒ 829, АПВ ‒ 2118, артиљеријски системи – 393, МЛРС – 
136, противваздушни системи – 67, авиони са фиксним крилима – 172, хеликоптери – 151, мекана возила – 
1508, чамци и лаки чамци – 8, цистерне за гориво – 76, дронови оперативно-тактичког нивоа – 166, специјална 
опрема – 27, мобилни СРБМ систем – 4. Такође пратите интерактивни бројач руских губитака. 

 
Свака помоћ је важна, ниједан допринос није премали! 

● Подршка ComeBackAlive.ua и Притула фондација . Док Украјина позива међународне партнере да 
обезбеде оружје, ово су две највеће фондације које упркос потешкоћама набављају сву могућу 
опрему за украјинску војску и јединице територијалне одбране. 

● Дајте украјинским браниоцима слободе оно што им треба. Свако може да тражи од својих изабраних 
званичника у САД да дају оружје Украјини. Како се то ради? Погледајте  https://protectuakids.com/ — 
потпишите петицију, пошаљите писмо или напишите објаву на Твитеру. Ако сте негде другде у свету 
- подржите глобални слоган на друштвеним мрежама # ArmUkraineNow . 

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

https://news.un.org/en/story/2022/04/1116562
https://twitter.com/antonioguterres/status/1516446278082826250?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516446278082826250%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2022%2F4%2F20%2Fun-urges-pause-in-fighting-in-ukraine-during-orthodox-easter
https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1516917508879663104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516917508879663104%7Ctwgr%5Ehb_2_10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Frosiya-vidmovila-u-velikodnomu-peremir-ji-ostanni-novini-50235637.html
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-tokyo-europe-moscow-e264ff718a4c998fe66c67e687864b12
https://www.politico.eu/article/eu-closes-in-on-russian-oil-ban-vladimir-putin-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5fdcf56b04-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_21_04_27&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5fdcf56b04-189729529
https://www.reuters.com/world/europe/germany-will-end-oil-imports-russia-by-year-end-says-minister-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/europe/west-warns-russian-cyberattacks-critical-infrastructure-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/europe/west-warns-russian-cyberattacks-critical-infrastructure-2022-04-20/
https://techno.nv.ua/ukr/it-industry/v-ukrajini-stvorili-programu-rescue-from-explosion-yaka-dopomagaye-viznachiti-vidstan-do-vibuhu-50235480.html?%20utm_source%20=%20telegram
https://www.nytimes.com/2022/04/20/sports/tennis/wimbledon-ban-russia-belarus-players.html
https://www.nytimes.com/2022/04/20/sports/tennis/wimbledon-ban-russia-belarus-players.html
https://babel.ua/en/news/77895-ukrainians-won-gold-and-two-silver-medals-at-the-invictus-games#:~:text=Ukrainians%20won%20gold%20and%20two%20silver%20medals%20at%20the%20Invictus%20Games&text=Ukrainians%20won%20three%20more%20medals,the%20simulator%20for%201%20minute.
https://babel.ua/en/news/77849-a-ukrainian-lehkodukh-won-gold-at-the-invictus-games
https://www.wsj.com/articles/ukraine-rushes-to-evacuate-civilians-in-east-as-russias-offensive-pushes-forward-11650363570
https://www.politico.eu/article/forged-by-war-ukraines-new-sense-of-nationhood/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5d9587c506-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_20_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5d9587c506-189729529
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://protectuakids.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/
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Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 


