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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 63 
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска  
 
Градови на удару. У Дњепропетровској области ноћу је гранатирана заједница Зеленодилск која се 

граничи са Херсонском регијом. Предузеће за енергетску инфраструктуру такође је нападнуто, а једна особа 
је повређена. Харковска област. Гранатирање је настављено и у Харкову, неколико пожара је избило у 

стамбеним насељима, оштетивши стамбене блокове. Золочив, Дергачи и Чугујев и даље су под 
гранатирањем, као последица активних борби у правцу Изијума. За један дан у региону су погинуле 3 особе, 
а 12 је повређено. Херсонска област. Борбе су настављене у насељима која се граниче са регионом, али 
су се експлозије и гранатирања наставили широм региона. Луганска област. Готово цела територија 

региона је гранатирана. Међутим, најтеже битке су биле за Рубижне и Лисичанск. У Лисичанску је 
гранатирана школа, а 23 особе су се криле у склоништу за бомбе. Доњецка област. Активне борбе су 

настављене на целој линији фронта. Авдејевка је нападнута ракетном артиљеријом, а било је и ваздушних 
напада. Територијална заједница Свитлодарск је нападнута касетном муницијом. Маринка, Красногоровка, 
Вуледар и Лиман су гранатирани целу ноћ. Мариупољ. Руски председник разговарао је са председником 
Турске Реџепом Тајипом Ердоганом. По његовом мишљењу, Мариупољ је већ заузела руска војска и тамо 
није било непријатељстава. Стога, нема потребе за интервенцијом. У међувремену, током ноћи 26. априла, 
покренуто је 35 ваздушних удара на Азовстал, што је за последицу имало повређене цивиле под 
рушевинама. У Сумској области није дозвољено кретање у кругу од 1 км од руске границе. Ограничења 
долазе у светлу недавних провокација и насумичне паљби са руске стране на граници са Украјином. У 
Одеској области јутрос је други пут за два дана гађан мост преко ушћа Дњестра. 
 
Градови под окупацијом. У Херсону су руске трупе именовале новог шефа регионалне администрације, 
као и новог градоначелника. „Новоименовани“ шеф регионалне администрације, Володимир Салдо, био је 
градоначелник Херсона током 2002-2012, и посланик проруске Партије региона. Олександр Кобец, 
такозвани нови градоначелник Херсона, бивши је возач легитимног градоначелника Херсона Игора 
Колихајева. Легитимне власти у Херсону одбијају да сарађују са самопроглашеним локалним властима. 
Како се наводи, данас би требало да се одржи псеудореферендум за успостављање „Херсонске Народне 
Републике“. У међувремену, руско Министарство одбране саопштава да су ослободили целу Херсонску 
област, тако да је она под њиховом контролом. 
 
Људска права. У Рубижну, у области Луганска, руски војници прете женама да ће пуцати у њихову децу 

ако одбију да пријаве положаје украјинске војске. Милитанти заробљавају децу, приморавајући жене да 
пријаве положаје украјинске војске како би спасле животе своје деце. 
 
На привремено окупираним територијама угрожен је образовни систем. У једном од насеља у Запорожју, 
руске трупе приморавају наставнике да се врате на своја радна места 2. маја и да раде по руском 
образовном програму. Они који не желе да сарађују морају да поднесу оставку. На анексираном Криму, 
наставници држе специјална предавања са децом о 'специјалној операцији' у Украјини. У вртићима децу 
терају да цртају плакате са русистичким симболом „З“. 
 
Албанија и Француска ће 27. априла сазвати састанак  у „Ариа-формули“, неформални скуп чланица Савета 
безбедности, како би разговарали о томе како УН могу да подрже и координирају напоре за утврђивање 
одговорности за тешке злочине у Украјини. Учесници ће бити тужилац Међународног кривичног суда (МКС), 
украјински министар спољних послова, украјински генерални тужилац, високи комесар УН за људска права, 
Клунијева фондација за правду и директор Хјуман рајтс воча за кризу и сукобе. Иако су руске снаге починиле 
већину очигледних ратних злочина, било је и извештаја о украјинском кршењу закона ратовања. Хјуман 
рајтс воч је позвао украјинске власти да истраже наводно злостављање руских ратних заробљеника од 
стране украјинских снага. Украјина такође треба да истражи наводе да су њене снаге користиле забрањену 
касетну муницију како је објавио Њујорк тајмс и позове на одговорност свакога ко је употребљавао ово 
оружје. 

 
Спољна политика. Министри 40 земаља окупили су се у бази Рамштајн у Немачкој како би разговарали о 

координисаној подршци Украјини и контрамерама против Руске Федерације. Министри одбране ће 
наставити са сличним састанцима на месечном нивоу, што указује на припрему за дуготрајни рат. 
Успостављени контролни центар EUCOM у Украјини служиће као средство за нације добре воље да 
интензивирају своје напоре и координирају помоћ. Секретар одбране је рекао да је циљ САД да осигурају 
да Русија више не може да врши агресију против својих суседа. 

 
У међувремену, Немачка је направила преокрет у погледу испоруке противавионских тенкова Украјини. 
Немачка влада је одобрила испоруку 50 половних возила Гепард Флакпанцер Украјини. Дизајнирани су за 

https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3468586-bridge-over-bilhoroddnistrovskyi-estuary-in-odesa-region-again-hit-with-russian-missiles.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/26/7342209/
https://www.reuters.com/world/russia-says-it-has-liberated-kherson-region-southern-ukraine-interfax-2022-04-26/
https://interfax.com.ua/news/general/827236.html
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2022/04/ukraine-arria-formula-meeting-on-accountability.php
https://www.nytimes.com/2022/04/18/world/europe/ukraine-forces-cluster-munitions.html
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-united-states-defense-consultative-group/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2076fe8599-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_27_04_25&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2076fe8599-189729529
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-26-22/h_7f372d36695c1a3891b5213d6a4c7f21
https://www.dw.com/en/us-plans-regular-ramstein-air-base-meetings-on-ukraine/a-61593717
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противваздушну одбрану, али се могу користити и против циљева на земљи. Систем је дизајниран током 
Хладног рата, али је од тада ажуриран. 
 
Генерални секретар УН Антонио Гутереш састао се у уторак у Москви са руским председником. Путин се "у 
принципу" сложио са учешћем УН и Међународног комитета Црвеног крста (МКЦК) у евакуацији цивила из 
опкољеног Азовстала у Мариупољу. Међутим, као што је већ поменуто, Путин сматра да су руске снаге већ 
заузеле Мариупољ. Касније на конференцији за новинаре са руским министром спољних послова Сергејем 
Лавровом, Гутереш је рекао да је предложио „Хуманитарну контакт групу“ званичника Русије, Украјине и УН 
„како би потражили могућности за отварање безбедних коридора, уз локални прекид непријатељстава и 
гаранције њихове делотворности“. 
 
Холандија ће од 27. априла обуставити издавање путних виза у Русији. Одлука је уследила као одговор на 
протеривање 15 холандских дипломата из Русије. 
 
Комитет за правила (Комитет Представничког дома САД) састаће се 27. априла ради расправе о подршци 
Украјини по Закону о зајму и најму из 2022. године. 
 
Енергетска сигурност. Русија наставља са нуклеарним тероризмом. Јуче су забележена три пројектила 

која су ниско надлетела изнад НЕ Запорожје. Дан раније, слична акција је примећена изнад NE Хмељницки. 
 
Русија је од уцене гасом прешла на стварне кораке – прекинула је испоруку природног гаса Пољској и 
Бугарској због ескалације економског сукоба због њихове подршке Украјини, као и одбијања да гас плаћају 
у рубљама. 45% пољског гаса долази из Русије, што би потенцијално могло озбиљно да утиче на 
домаћинства у земљи. Међутим, Пољска већину своје струје добија из угља, а не гаса, па је наводно мање 
рањива на том фронту. Бугарска добија око 90% гаса из Русије, али с обзиром да је пред нама топла сезона, 
руководство земље каже да тренутно нису предвиђена ограничења за гас. 
 
Угао за читање. 

● Украјина и речи које доводе до масовног убиства | The Atlantic  
● Мишљење: Изградња случаја за ратне злочине против Владимира Путина | The Globe and Mail  

 
Статистика. 

● Заменица украјинског министра одбране Ана Малар каже да је Русија испалила 1300 пројектила на 
Украјину од почетка рата, за шта Украјина верује да је половина укупног руског арсенала. 
Искоришћење остатка њихових ракетних залиха вероватно није опција за Русију због потребе за 
резервама. Производња је такође оспорена због недостатка делова због санкција, укључујући увоз 
електронских чипова. 

● За два месеца рата руска војска је уништила 154 фабрике и предузећа, 1508 образовних установа 
(укључујући 408 вртића), од којих 102 не могу бити обновљене, 347 здравствених установа (36 не 
може се обновити), 109 објеката културе, 11 цивилни аеродроми, 2 луке и лучка инфраструктура. 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан 
27. априла 2022. у 10 часова: људство – око 22 400, тенкови ‒ 939, оклопна возила ‒ 2342, 
артиљеријски системи – 421, вишецевни бацачи ракета – 154, противваздушни системи – 71, 
летелице са фиксним крилима – 185, хеликоптери – 155, неблиндирана возила – 1666, чамци и лаки 
чамци – 8, цистерне за гориво – 76, операционо-тактичке беспилотне летелице – 207, специјална 
опрема – 31, мобилни системи балистичких ракета кратког домета – 4. Такође пратите интерактивни 
приказ руских губитака. 

 
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали! 

● НВО Zgraya је група волонтера који су радили са војском на истоку Украјине током 2014-2015. 
Наставили су са радом помажући цивилима и болницама лековима и опремом, Оружаним 
снагама Украјине и територијалној одбрани опремом, машинама, лековима и храном. 
Сазнајте више и подржите их.  

● Поделите ове најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним медијима, 
са локалним медијима или ширењем овог кратког ажурирања. 

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

овде. 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 
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