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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 64
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска

Градови на удару. Руска војска је наставила да користи забрањену муницију, пошто су ракете
пуњене фосфором два пута погодиле Авдијевку у области Доњецка протеклих дана. Прво
гранатирање погодило је подручје у близини коксаре, а друго центар града. У Северодоњецку, у
области Луганска, Руси су гранатирали болницу са рањеницима. „Буквално цела територија
Луганска“ гранатирана је у уторак у нападима у којима су запаљене куће, саопштила је украјинска
омбудсманка за људска права. У Сумској области јуче је забележено више од 50 минобацачких
удара у територијалној заједници Есман. Иако су се руске снаге повукле из региона Суми,
настављени су редовни прекогранични напади. У Херсону су се чуле јаке експлозије. Друштвене
мреже преносе да су руски ТВ канали престали да раде након експлозија. Офанзива иде у правцу
Миколајевске области и Кривог Рога. Ракете су погодиле Дњепропетровску област, као и село
Шевченкове у Миколајевској области. Руске трупе заузеле су село у близини Изјума у области
Харков. Ујутро су руске ракете погодиле Запорожје и повредиле три особе и оштетиле две куће. У
Мариупољу, Русија планира 'прес турнеју' за западне медије. Циљ је да се медијима прикажу
„зверства украјинске војске“, представе „глумци“ или проруски сведоци како би се створила
позитивна слика о руским ослободиоцима.

Градови под окупацијом. Од 25. априла, руске снаге су окупирале или блокирале 196 уједињених
територијалних заједница у седам региона источне и јужне Украјине.

У Херсону је поново одржан миран митинг против окупације. Скупови имају за циљ да покажу
проукрајинску позицију у региону. Ипак, руске трупе су користиле сузавац и шок бомбе да растерају
људе са улица, четири особе су повређене. У међувремену, самопроглашене власти привремено
окупираног дела Херсонске области навеле су да ће се регион придружити зони рубље од 1. маја уз
прелазни период од 4 месеца. Настављају се дискусије о псеудореферендуму за оснивање
„Херсонске Народне Републике“. Раније је референдум био планиран за 27. април. Нови датум је
средина маја, јер би требало да се одрже паралелни референдуми у непризнатој Л/ДНР о њиховом
прикључењу Русији.

На привремено окупираним територијама Запорошке области, руска војска покушава да спроводи
емитовање руског телевизијског и радио програма.

На територијама Харковске, Запорошке, Херсонске, Николајевске, Луганске и Доњецке области које
су под привременом окупацијом Русије, масовно се отимају мушкарци регрутног узраста и спроводе
се „мере филтрирања“ великих размера.

Људска права. У периоду од 1. до 14. априла, омбудсманка Украјине примила је 400 жалби о
случајевима силовања током руске окупације. руске власти извештавају да су без помоћи
украјинских власти успели да „евакуишу“ већ милион људи. С друге стране, наводи се да је од
почетка рата Русија насилно уклонила више од милион људи из Украјине и непризнате Л/ДНР.

Сједињене Америчке Државе су током састанка Савета безбедности УН по ариа-формули саопштиле
да имају веродостојне информације о томе да је руска војна јединица која је деловала у близини
Доњецка погубила Украјинце који су покушавали да се предају, уместо да их приведу. Ако се то
докаже, ради се о јасном кршењу Женевске конвенције.

Спољна политика. ЕУ. Европска комисија објавила је предлог за привремену либерализацију
трговине, односно укидање увозних дажбина на сву украјинску робу која није обухваћена постојећим
споразумом о слободној трговини на период од годину дана. Мера ће се примењивати на воће и
поврће, под условом минималних цена, пољопривредне производе за које се примењују квоте и
одређену индустријску робу, за које је требало постепено да буду укинуте тарифе до краја 2022. ЕУ
ће такође изузети Украјину из заштитних мера који ограничавају увоз челика и укидају
антидампиншке тарифе које су у ЕУ тренутно на снази за украјинске челичне цеви, топло ваљане
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производе од равног челика и даске за пеглање. Циљ предлога је да се помогне економији земље
током рата са Русијом. Овај предлог је сада ствар договора Европског парламента и влада ЕУ.
Председник Зеленски и премијер Шмихал поздравили су предлог као гест подршке без преседана.

САД. Представнички дом америчког Конгреса усвојио је нацрт закона о конфискацији руских
санкционисаних средстава и дозволио њихово коришћење за обнову Украјине.

Канада. Доњи дом Канаде једногласно је у среду усвојио предлог којим се руска агресија у Украјини
признаје као чин геноцида.

УН. Генерални секретар УН Антонио Гутереш допутовао је у Кијев на разговоре са председником
Зеленским и министром спољних послова Дмитром Кулебом. Претходно, након разговора са
Путином, Гутереш је најавио потенцијални споразум којим би се омогућила евакуација цивила
заробљених унутар челичане Азовстал у Мариупољу.

Група пријатеља за одговорност састоји се од 48 држава чланица Савета безбедности УН и Европске
уније и подржаће међународне напоре Међународног кривичног суда, Истражне комисије УН за
Украјину, као стручњака Московског механизма ОЕБС-а да кривично гоне злочине почињене у
Украјини, као и да се ратни злочинци приведу правди. Група ће потврдити своју дугорочну подршку,
без обзира колико дуго траје истрага.

Самит Г20. Председник Зеленски је добио позив за самит Г20. Сигурност хране је једна од кључних
тема за дискусију током састанка. Тренутно нема доступних информација о томе да ли ће се
председник заиста придружити састанку. Међутим, састанак би се могао показати као платформа за
сусрет са председником Путином, у случају да овај одлучи да присуствује лично.

ПССЕ. Политичка дебата о последицама агресије Руске Федерације на Украјину је у центру
пролећног пленарног заседања Парламентарне скупштине Савета Европе (ПССЕ), одржаног у
хибридном формату од 25. до 28. априла 2022. ПССЕ је 27. априла изразила пуну подршку свим
напорима усмереним на истраживање кршења међународних људских права и међународног
хуманитарног права од стране Русије, укључујући ратне злочине, злочине против човечности и
геноцид, и позивање агресора на одговорност. Комитет за политичка питања ПССЕ предлаже
„максимални притисак“ на Русију да прекине агресију и јединство у подршци Украјини. Током седнице
ПССЕ, Комитет за културу, науку, образовање и медије позвао је доносиоце одлука у области спорта,
науке, образовања и медија у државама чланицама да искључе руске и белоруске репрезентације,
клубове и појединце из свих спортских догађаја; и да искључи руске и белоруске учеснике из свих
научних, образовних и медијских догађаја.

Економска сигурност. Увођење привремене либерализације слободне трговине између ЕУ и
Украјине омогућило би ублажавање ефеката рата на привреду Украјине. ЕУ је већ највећи трговински
партнер Украјине и чинила је око 24 милијарде евра (25,5 милијарди долара) украјинског извоза пре
руске инвазије. Највећи део извоза чине пољопривредни производи (7,7 милијарди долара) и метали
(6,2 милијарде). У међувремену, два америчка сенатора разматрају сличан предлог како би се
укинуле царине на увоз челика из Украјине. Ако САД и ЕУ испуне ове планове, то би могло помоћи у
смањењу економских препрека за Украјину, која се суочава са пројектованим смањењем бруто
домаћег производа од 25% у поређењу са пројекцијама пре кризе, наводи Блумберг.

Украјинска влада тренутно преговара са Пољском, Румунијом, Литванијом, Немачком и другим
земљама о покретању украјинског извоза путем њихових лука.

Енергетска сигурност. Европска унија оптужила је Русију да уцењује руским гасом након што је
државна гасна компанија Гаспром зауставила испоруку гаса Пољској и Бугарској. Најава Гаспрома да
једнострано зауставља испоруку гаса купцима у Европи још је један покушај Русије да користи гас
као инструмент уцене, рекла је данас председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен. У
међувремену, руска агенција ТАСС јавља да је 10 компанија у Европској унији отворило рачуне у
рубљама код Гаспромбанке, како то захтева Кремљ, а четири од њих су већ платиле у рубљама.
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Цене гаса у Европи скочиле су за 24 одсто због обуставе испорука Гаспрома Пољској и Бугарској.

Због оштећења високонапонског вода у јужном региону Украјине, НЕ Запорожја је пребачена на
капацитет који обезбеђује одржив рад електроенергетског система, при чему су обезбеђене само
сопствене потребе НЕ – преноси Енергоатом.

Сигурност хране. Украјински пољопривредни произвођачи се суочавају са претњама на привремено
окупираним територијама. У Херсонској области, руске окупационе снаге су дозволиле
пољопривредницима да сеју само жито и сунцокрет, захтевајући од њих да пристану да већину својих
будућих усева дају освајачима бесплатно. У округу Чаплин, Херсонска област, фармери су
приморани да узму своју опрему и да наставе са копањем ровова за руске милитанте. Окупационе
власти такозване Луганске Народне Републике, у Свативском округу, позивају пољопривреднике да
започну сетву без обзира на опасност. Будућа жетва биће национализована у корист Русије, а
пољопривредницима ће остати само мали део.

Омбудсманка Украјине извештава да је сво украдено жито са украјинских територија пребачено на
Крим. Становници Севастопоља јављају да је пре неколико дана почео са радом морски терминал за
претовар жита, чије резерве не постоје на Криму. Очевици из Аутономне Републике Крим такође
јављају да је на полуострву почела продаја поврћа извезеног са привремено окупиране територије
Херсонске области. Протекле недеље је на велепродајно тржиште испоручено више од 40 тона
купуса и ротквица.

Дигитална безбедност. Мајкрософт у свом најновијем извештају указује да је од почетка инвазије у
пуном обиму, најмање шест одвојених актера националних држава оријентисаних према Русији
покренуло више од 237 операција против Украјине – укључујући деструктивне нападе који су у току и
угрожавају добробит цивила. Често су сајбер напади били у корелацији, а понекад и директно
темпирани са кинетичким војним операцијама Русије усмереним на службе и институције кључне за
цивиле. На пример, сајбер напади на велику украјинску радиодифузну компанију 1. марта поклопили
су се са руском најавом своје намере да уништи украјинске мете „дезинформација“ и усмери ракетни
удар на ТВ торањ у Кијеву.

Угао за читање.
● Зашто ће Украјина победити | American Purpose – Френсис Фукујама тврди да ће Украјинци

успети да отерају Русе са тренутно окупираних територија. Фукујама размишља и о
дугорочним политичким последицама рата у Украјини и Европи.

Статистика.
● Уништене су 102 образовне институције, укључујући школе, вртиће и универзитете. Оштећено

је још 1.412 установа.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на

дан 28. априла 2022. у 10 часова: људство – око 22.800, тенкови ‒ 970, оклопна возила ‒
2.389, артиљеријски системи – 431, вишецевни бацачи раке– 154, противваздушни системи –
72, летелице са фиксним крилима – 187, хеликоптери – 155, неблиндирана возила – 1.688,
чамци и лаки чамци – 8, цистерне за гориво – 76, операционо-тактичке беспилотне летелице –
215, специјална опрема – 31, мобилни системи балистичких ракета кратког домета – 4. Такође
пратите интерактивни бројач 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 најновије информације о ситуацији у Украјини, било на друштвеним
медијима, са локалним медијима или ширењем овог кратког извештаја.

● Претплатите се на наш дневни извештај на мрежи Твитер и нашој веб страници.
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https://sharethetruths.org/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-27/european-gas-jumps-24-as-russia-cuts-off-poland-bulgaria
https://t.me/energoatom_ua/5507
https://t.me/denisovaombudsman/5510
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-arria-formula-meeting-on-ensuring-accountability-for-atrocities-committed-by-russia-in-ukraine/
https://www.americanpurpose.com/articles/why-ukraine-will-win/
https://t.me/SerhiyShkarlet/832
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/zgraya.ua
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/


10:00 часова, 28.04.2022.

● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више
информација овде.

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини!
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