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Рат у Украјини. Дневни извештај. Дан 65
Припремиле Софија Олијник и Маријана Завијска

Градови на удару. У Кијеву су јуче увече забележене две снажне експлозије. Једна ракета је погодила
зграду инфраструктуре, а друга стамбени блок. Једна особа је погинула, а 9 је повређено. Руске ракете су
такође погодиле инфраструктурне објекте у Фастиву у Кијевској области, а још једна је погодила
инфраструктурне објекте у области Хмељницки. Слично као у области Суми, руске трупе су наставиле са
гранатирањем пограничних територија у области Чернигова, гађајући тамошњи контролни пункт. Сви
градови под украјинском контролом у области Луганска су без воде. Лисичанск ће остати без воде до
окончања војних дејстава, каже начелник Луганске регионалне администрације, јер не постоји могућност да
се настави са поправком. Слична ситуација је и у Рубижну, Попасној и Северодоњецку, који су такође остали
без воде. у Северодоњецку, руске трупе су гранатирале зграду локалне школе. У Њујорку (Niu-York), у
области Доњецка, неконтролисани руски пројектили су погодили фабрику, при чему је страдало 3 особе, а
3 повређене. Ракета је у четвртак увече погодила предграђе Краматорска. У Николајеву је руска ракета
погодила предузеће за производњу грађевинског материјала.
Мариупољ. Током ноћи са среде на четвртак, руске трупе су извршиле око 50 ваздушних удара и бациле
велики број бомби са фосфорним пуњењем на Мариупољ. Као резултат гранатирања, уништен је један од
блокова Азовстала, где се налази пољска болница. Део рањених украјинских војника завршио је под
рушевинама. У међувремену, Градско веће Мариупоља обавештава да је око 100.000 становника у животној
опасности због нехигијенских услова. Људи живе у средњовековним условима, без одговарајућег приступа
води, храни и лековима, јер су сви покушаји евакуације блокирани. Канцеларија председника Владимира
Зеленског саопштила је, не улазећи у детаље, да је 29. априла планирана евакуација цивила који се налазе
у огромним челичанама са последњим борцима који бране град Мариупољ на југу земље.
Херсон. Руски окупатори не одустају од покушаја стварања 'Херсонске Народне Републике', али немају
подршку становништва и локалне самоуправе за псеудореферендум у Херсонској области. У Херсонској
области, окупационе власти су ограничиле кретање локалног становништва и блокирале хуманитарни
транспорт са територије коју контролишу Оружане снаге. Људи беже од рата из окупиране Нове Каховке
што доводи до недостатка медицинског особља које може помоћи људима. Руска војска незаконито приводи
људе и пљачка сељаке, јавља Генералштаб.
Спољна политика. УН. Генерални секретар УН Антонио Гутереш посетио је Кијев и Борођанку. Након
састанака у Украјини, шеф УН је рекао да се настављају интензивне расправе како би се омогућила
евакуација челичане у којој се налазе борци и цивили у граду Мариупољу на југоистоку Украјине. Такође,
представници УН, на челу са сталним координатором УН и хуманитарним координатором Оснатом
Лубранијем, отићи ће у Запорожје да се припреме за могућу евакуацију из Мариупоља.
Премијер Кирил Петков је заједно са бугарском делегацијом посетио Кијев и Ирпин како би се састао са
украјинским председником Володимиром Зеленским. Посета следи након што је Русија прекинула
снабдевање Бугарске гасом. Ипак, бугарски премијер обећава да ће и даље подржавати Украјину. Русија је
гађала Кијев крстарећим ракетама у исто време када су генерални секретар УН и бугарски премијер били у
посети Кијеву. Потпредседник Европске комисије Борел изразио је шок због напада на град у време посете
страних представника.
САД. Представнички дом америчког Конгреса је великом већином подржао закон „Закон о одбрани
демократије Украјине из 2022“. Закон би омогућио Сједињеним Државама да брже испоручују оружје
Украјини уклањањем низа процедуралних препрека, пише Њујорк тајмс. Амерички председник је у четвртак
најавио свој захтев Конгресу за нови пакет потрошње од 33 милијарде долара који би пружио војну и
хуманитарну помоћ Украјини. Пакет предвиђа 20 милијарди долара војне и 8,5 милијарди долара економске
помоћи. У случају одобрења, издвојиће се 20,4 милијарде долара за опремање Кијева и европских партнера
додатном артиљеријом, оклопним возилима, противтенковским и противваздушним капацитетима. Такође,
пакет ће омогућити финансирање Владе Украјине, подршку прехрамбеним, енергетским и медицинским
услугама, као и сузбијање руских дезинформација и пропагандних наратива. На крају, али не и најмање
важно, подржаваће мала и средња пољопривредна предузећа током јесење жетве и куповину природног
гаса.
ЕУ. Европска комисија је предложила нови пакет мера за унапређење приступа ЕУ легалној миграцији,
након што је око 5 милиона украјинских избеглица ушло у ЕУ почев од руске инвазије. Циљ овог пакета није
само да обезбеди једноставније, легалне путеве за мигранте и смањи илегалну миграцију, већ и да реши
недостатак радне снаге, посебно у секторима као што је здравство. Што се тиче Украјинаца који су дошли у
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ЕУ, а којима су привремено дата пуна права, предлог Комисије укључује пилот пројекат специфично за такве
случајеве.
НАТО. НАТО је спреман да подржи Украјину у преласку са наоружања из совјетског доба на модерно
западно оружје и системе у складу са стандардима НАТО-а који ће дугорочно ојачати украјинску војску.
„Савезници у НАТО-у се припремају да пруже подршку током дужег временског периода и такође помогну
Украјини да пређе са старе опреме из совјетског доба на модерније оружје и системе НАТО стандарда
који ће захтевати и додатну обуку – рекао је Столтенберг.
Немачки Бундестаг је великом већином гласао за испоруку тешког наоружања Украјини. За је гласало 586
од 693 присутна посланика, 100 је било против, седам уздржано. Јучерашње дебате су трајале више од сат
времена. Одлуком се тражи од немачке владе да „појача испоруку тешког наоружања и сложених система
Кијеву“. Ово би, на пример, омогућило наставак процедуре размене тенкова према којој источне земље
чланице НАТО-а могу одмах да пошаљу тенкове из совјетског доба у Украјину и да у каснијој фази добију
немачке тенкове као замену.
Специјала мисија ОЕБС-а за мониторинг је најавила своје скоро затварање у Украјини. Одлука следи након
што Русија није пристала на продужење мандата ОЕБС-а за даљи мониторинг.
Истрага ратних злочина. Холандија се спрема да пошаље војну полицију у Украјину да помогне у
прикупљању доказа у име Међународног кривичног суда (МКС). Још у марту, МКС је покренуо истрагу о
ратним злочинима. Истражитељи из Француске стигли су раније, а очекује се да ће холандски тим остати
неколико недеља.
У међувремену, главна тужитељка Украјине Ирина Венедиктова обавестила је да су украјинске власти
поднеле кривичне пријаве против 10 руских војника који су наводно умешани у масовна убиства у Бучи. Ово
је први пут да је званично покренут поступак за ратне злочине против московских снага.
Људска права. Одвила се још једна рунда размене заробљеника између Украјине и Русије. Данас је из
руског заточеништва ослобођено 45 људи — 13 официра и 20 војника (од којих је 5 рањено). Ирина
Верешчук је рекла да се кући враћа 12 цивила.
Енергетска сигурност. Генерални директор Међународне агенције за атомску енергију Рафаел Гроси је у
званичној мисији у Украјини. Шеф Агенције је потврдио да је пројектил директно прелетео нуклеарну
електрану у близини града Јужноукраинска. Такође, током посматрачке посете чернобиљској зони
искључења, тим је потврдио да је ниво радијације повишен, али и даље у безбедном опсегу у областима
где су руске трупе копале ровове у високо контаминираном тлу.
Компанија Шел је најавила да ће пооштрити ограничења за куповину руске нафте. Компанија више неће
прихватати рафинисане производе са руским садржајем, укључујући мешана горива. Прошлог месеца је
већ објавила одлуку о постепеном укидању куповине руске сирове нафте и прекинула трговину свим руским
угљоводоничним производима, од нафте до природног гаса, након што се суочила са незадовољством
услед куповине руских сировина у данима након инвазије Москве на Украјину.
Извоз фосилних горива је кључни фактор за јачање руске војске и бруталну агресију на Украјину. Центар за
истраживање енергије и чистог ваздуха саставио је детаљан скуп података о цевоводној и поморској
трговини руским фосилним горивима како би истакао да куповина руске нафте, гаса и угља доприноси рату.
Сигурност хране. Настављају се крађе жита и намирница са привремено окупираних територија. Руски
окупатори су насилно одузели 61 тону пшенице из пољопривредног предузећа у Запорожју. Истрага указује
на то да је руска војска опљачкала пољопривредно предузеће у граду Камианка-Дњепровска, уз претње
локалном особљу.
Санкције. У току је припрема ЕУ за шести пакет санкција. Следећа рунда санкција највероватније ће
укључивати постепени ембарго на руску нафту, након што је руски председник Владимир Путин почео да
прекида испоруке гаса Пољској и Бугарској. Наводно, Немачка је спремна да размотри укључивање
Сбербанке, највеће руске банке, у следећи пакет санкција Европске уније, наводи Блумберг.
Недавне анкете. Руска невладина истраживачка организација 'Левада-Центар' је од 21. до 27. априла
спровела националну анкету о рату Русије и Украјине. Резултати анкете објављени 28. априла показују да
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се смањује пажња према „специјалној војној операцији“ у Русији. Подршка акцијама Оружаних снага Русије
у Украјини и даље је висока: 74% Руса подржава акције Оружаних снага Русије. Међутим, у односу на
март, дошло је до незнатног смањења. Већина испитаника криви земље ЕУ и НАТО (57%) и украјинску владу
(17%) за уништавање и смрт цивила у Украјини. Да ће се „специјална војна операција“ завршити победом
Русије верује 73 одсто испитаника.
Култура. Руски окупатори су у Доњецк илегално донели више од 2.000 јединствених експоната из музеја
Мариупоља, саопштава градско веће. Међу њима су оригинална дела Куинџија и Ајвазовског, древне иконе
и јединствени руком писани свитак Торе. Запорошка обласна војна управа саопштила је да су руски
окупатори заузели Мелитопољски градски музеј локалне науке, у коме се налазило скитско злато из 4. века
пре нове ере.
Став. Бијенале у Венецији је у пуном јеку, а ближи се Кански фестивал. Међутим, интензивирају се дискусије
о присуству руских уметника. Може ли уметност остати аполитична? Или обрнуто: да ли је уметност
инструмент политичке пропаганде. Прочитајте став Олге Бирзул, кустоскиње филма и културног менаџера,
бивше програмерке Docudays UA и шефице филмског одељења на Украјинском институту, „Уметност изван
политике или 5 чињеница о Русији“.
Угао за читање.
● Шта је Путинов следећи потез? Погледајте Сирију | POLITICO
● Украјински премијер каже да планирање реконструкције мора почети одмах | The Economist
● Come Back Alive Foundation | reporters.media
● Рат у Украјини је колонијални рат Тимоти Снајдер | The New Yorker
Статистика.
● 25% Украјинаца се вратило у Украјину од почетка рата, наводи Форбс. Извештај представља
процену засновану на подацима које су УН, влада различитих земаља, као и мобилног оператера
Водафон.
● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске на дан
29. априла 2022. у 10 часова: људство – око 23.000, тенкови ‒ 986, оклопна возила ‒ 2418,
артиљеријски системи – 435, вишецевни бацачи ракета – 151, противваздушни системи – 73,
летелице са фиксним крилима – 189, хеликоптери – 155, мекана возила – 1.695, чамци и лаки чамци
– 8, цистерне за гориво – 76, операционо-тактичке беспилотне летелице – 229, специјална опрема
– 31, мобилни системи балистичких ракета кратког домета – 4. Такође, пратите интерактивни приказ
руских губитака.
Свака акција се рачуна, ниједан допринос није премали!
● веб-сајт хуманитарне помоћи (help.gov.ua)
● Подржите пекару „Добар хлеб за добре људе“ са седиштем у Кијеву која запошљава особе са
менталним инвалидитетом и обезбеђује хлеб грађанима Кијева који су остали у граду.
● Подржите хуманитарни центар у вашој близини.
● 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 ПаиПал-а. Више информација овде.
Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини!
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