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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 60-61 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Православни Ускрс у Украјини обележава 60 дана од руске инвазије на Украјину, као и наставак гранатирања. 
 
Спољна политика. Амерички државни секретар Ентони Блинкен и министар одбране Лојд Остин посетили су Кијев како 
би се састали са председником Зеленским. На састанку иза затворених врата, амерички представници су најавили још 
једну рунду војне помоћи, као и постепени повратак особља америчке амбасаде и долазак новог америчког амбасадора. 
Бриџит Бринк, садашња амбасадорка САД у Словачкој, биће у Вашингтону проглашена за амбасадорку у Украјини. Пре 
посете, председник Зеленски је говорио о својим предстојећим напорима да обезбеди моћније оружје. Министар спољних 
послова Аустрије Александар Шаленберг види другачији начин за даљи развој Украјине, без понуђеног чланства у ЕУ. У 
међувремену, летонски министар одбране је твитовао да сви који не подржавају да Украјина овог лета добије статус 
кандидата за чланство у ЕУ раде против интереса Европе. У недељу је председник Владимир Зеленски водио телефонски 
разговор са турским председником Ердоганом. Председници су разговарали о неопходности хитне евакуације цивила из 
Лучког града Мариупоља који је углавном окупиран од стране Русије. 
 
Пољска и Украјина потписале су меморандум о јачању сарадње у железничком сектору. Меморандумом је предвиђена 
заједничка логистичка компанија две земље. Премијер Шмихал је напоменуо да ће то значајно повећати обим 
железничког транспорта украјинског извоза у ЕУ и светска тржишта кроз Европу. 
 
Градови на удару. У Украјини нема ускршњег примирја, настављају се напади руских пројектила. Одеса је гранатирана 
у суботу, како су руски медији раније 'најавили' – погинуло је 8 људи, укључујући тромесечну бебу, а 18 је повређено. 
Током викенда дошло је до још једног гранатирања стамбених насеља Харкова, при чему су 3 особе погинуле, а 6 је 
рањено. У Чугујеву, у области Харкова, руске трупе су пуцале на вишеспратницу и приватно имање у Чухујеву, убивши 
мушкарца (59) и повредивши још троје, укључујући 11-годишње дете. Руске трупе су током викенда гранатирале 
украјинске граничне прелазе у Черњигову. Сумска област, која се граничи са Русијом, гранатирана је током викенда. Због 
непрекидног гранатирања у области Луганска, пумпној станици у области Луганска искључена је струја. Без воде је остао 
центар Лисичанск, као и градови Новодружеск и Привиља. Наставља се активно гранатирање Хирске, Золота и 
Лисичанска – осам мртвих, двоје рањених, уништено најмање седам кућа и полицијска станица. На Полтавску област је 
лансирано девет пројектила – оштећени су термоелектрана и рафинерија нафте у Кременчуку. У Павлограду, 
Дњепропетровска област, три пројектила су погодила железничку инфраструктуру и индустријска предузећа. Руским 
пројектилима настављају се напади на железничке станице – у понедељак ујутру погођено је пет железничких станица, 
уз људске жртве, што ће довести до промена у саобраћају најмање 16 путничких возова. 
 
Британска обавештајна служба извештава да су, упркос интензивирању напада, руске трупе оствариле мање успехе 
након  што су објавиле да ће предузети напоре да заузму Донбас, а украјински контранапади настављају да их спречавају 
у томе. Упркос изјавама Москве о заузимању Мариупоља, жестоке борбе се настављају. Ово додатно успорава жељено 
напредовање руских трупа у Донбасу. Упркос неким „успесима“ Руса да заузму насеља, Оружане снаге Украјине нанеле 
су значајне губитке руским трупама. Министарство одбране Русије нуди одштету породицама погинулих војника, наводно 
да би их ућуткало. 
 
Градови под окупацијом. Украјинска обавештајна служба извештава да су руске трупе спровеле принудну мобилизацију 
медицинских радника на окупираним територијама Харковске области како би пружили медицинску помоћ повређеним 
руским војницима на линији фронта. Извештава се о присилној мобилизацији украјинске омладине на окупираним 
територијама Харковске, Запорошке и Херсонске области. Да би се обезбедиле мере мобилизације, цивилима је 
ограничена могућност напуштања Херсонске области на територије које контролише Украјина. 
 
Људска права. Евакуациони коридори из Мариупоља поново су блокирани током ускршњег викенда. Око 200 становника 
Мариупоља је требало да крене за Запорожје, али када су стигли на зборно место, руска војска им је рекла да се разиђу 
због предстојећег гранатирања. Алтернативно, руске трупе су шириле информације о могућности евакуације у Русију. 
 
Руске трупе рашчишћавају рушевине Драмског позоришта у Мариупољу како би прикупиле тела и очистиле доказе. Тела 
носе у Манхуш у масовну гробницу. Нови сателитски снимци од 20. априла показују другу масовну гробницу у близини 
Мариупоља. Гробница је величине 45 пута 25 метара и тамо би могло бити сахрањено најмање становника 1.000 
Мариупоља. 
 
У близини Мариупоља на окупираним територијама раде четири логора за филтрирање. У процесу депортације, руске 
трупе прво одводе људе у филтрационе логоре на детаљну проверу. Тамо се људи испитују по више сати, док им особље 
логора проверава документа, телефоне, личне ствари, фотографише и узима отиске прстију. Главни циљ је 
идентификовање државних службеника, представника Оружаних снага Украјине, Службе безбедности Украјине и 
полиције. Ако су резултати провере позитивни, људи добијају документа и шаљу се у Русију. Депортовани Украјинци се 
шаљу у депресивне северне регионе Русије. Руси су 21. априла у Владивосток одвели 308 депортованих становника 
Мариупоља, од којих су 90 била деца. Људи су били смештени у школе и домове. Затим је планирано да се доведу у 
различита насеља Приморског краја. Тренутно је око 915.000 Украјинаца депортовано у Русију, укључујући 160.000 деце 
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и 2.000 сирочади. 
 
Новинари портала Slidstvo.info идентификовали су доказе о томе да је Руска православна црква помагала руским 
безбедносним снагама да депортују Украјинце у Русију. Новинари су пронашли доказ да црква држи депортоване 
Украјинце на територији својих манастира широм земље. У собама су постављене и надзорне камере како би се вршио 
непрекидни надзор. Ова информација проистиче из анализе имејлова које је објавила група Anonymous. 
 
Сигурност хране. Омбудсман Украјине извештава о континуираним напорима руских трупа да осујетe сезону сетве у 
Украјини, као и да подрију снабдевање храном. На окупираним територијама у Херсонској области руске трупе конфискују 
жито и носе га на Крим. Пољопривредници су приморани да раде за окупаторске трупе, под претњом одузимања 
пољопривредне механизације, као на пример у округу Ганическ. У селу Новоолексијевка, у области Херсон, окупатори су 
испразнили складишта жита и све жито однели на окупирани Крим. Рат је већ поништио део напретка који је Украјина 
остварила током деценија јачања своје пољопривредне индустрије. Жетва пшенице 2021. била је највећа од распада 
Совјетског Савеза три деценије раније. Пољопривредници ће морати да обнове своју земљу и очисте је од граната и 
хемијског загађења. Организација за европску безбедност и сарадњу упозорила је на „потенцијално катастрофалан” 
утицај на животну средину, укључујући настанак лоше воде за пиће, цурење хемикалија и поплаве – наводи Блумберг. 
 
Дезинформације. Шири се још један талас дезинформација о хемијском оружју. Руски медији извештавају о наводним 
хемијским нападима Украјине на украјинске градове како би се окривила Русија. Медији се позивају на провокације у 
хемијским и биолошким објектима у Харкову и Кијеву, НЕ у Запорожју, Камјанске. Следећи своју „традицију“, руско 
Министарство одбране најавило је наставак напада на Одесу. После ракетног удара на град у суботу, руско Министарство 
одбране „најавило“ је употребу хемикалија у области луке Јужна Одеса. Русија је унапред оптужила украјинске специјалне 
јединице за могући хемијски напад. Најизвеснија опција је провокација на хемијским и биолошким објектима у Харкову и 
Кијеву, а није искључена ни провокација у НЕ у Запорожју. Могући су и напади на Камјанске. 
  
Енергетска сигурност. Међународна агенција за енергетику припремила је кратак водич о томе како грађани могу да 
смање енергетску зависност од Русије а да не увећају сопствене трошкове. 
 
Деколонизација. Енергетска слобода је једна од линија фронта на мети Русије. Русија је годинама улагала напоре да 
повећа енергетску зависност суседних земаља, било да се ради о гасу, нуклеарној или обновљивој енергији. Уочи 36. 
годишњице експлозије у Чернобилској електрани, Алексеј Овчиников, новинар који се бави питањима животне средине, 
припремио је анализу кључних енергетских сектора и историје растуће зависности од Русије. Погледајте наш нови чланак 
'Излазак из атомског загрљаја ' 
 

Руска претња ван Украјине. Краљевски институт уједињених служби за одбрамбене и безбедносне студије објавио 
је 22. априла извештај „Операција З: Самртни ропац царске заблуде“. У публикацији се наводи да је победа 
Украјине могућа, али да ће захтевати тешке борбе које ће потрајати. У међувремену, руско друштво наставља да 
се радикализује и подржава руску офанзиву у Украјини. Осим велике офанзиве у Донбасу и летње офанзиве већег 
обима у Украјини, постоји ризик да би руске операције могле представљати претњу у Молдавији, а затим и Србији 
и шире.  
 
Предлози за читање. 

● Руска Федерација је водила ратове кроз читаву своју историју - увек подмукло и подло (zaborona.com) - преглед 
ратова које је Русија подржавала у последњих 30 година. 

● Рат у Украјини је произвео нову реч – Њујорк тајмс (nytimes.com) – Током своје последње конференције за 
штампу, председник Зеленски је поменуо нову реч која ће се вероватно појавити у историјским уџбеницима у 
будућности – „русизам“ . Тимоти Снајдер елаборира нову реч, њену етимологију и њен историјски значај. 

 
Статистика. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 25. априла 
2022. у 10 часова: људство – око 21.900, тенкови ‒ 884, оклопна возила ‒ 2258, артиљеријски системи – 411, 

вишецевни бацачи ракета – 154, противваздушни системи – 69, летелице са фиксним крилима – 181, 

хеликоптери – 154, неблиндирана возила – 1566, чамци и лаки чамци – 8, цистерне за гориво – 76, операционо-
тактичке беспилотне летелице – 201, специјална опрема – 28, 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, ово су две највеће фондације које упркос потешкоћама набављају опрему за 
украјинску војску и јединице територијалне одбране. 

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