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Рат у Украјини. Дневни извештај. 10:00 часова, 8. 4.2022. 

 
Градови на удару. 90% становника Буче који су погинули током окупације града нису погинули у рушевинама 
већ су их стрељали руски окупатори. У ослобођеној Борођанци у Кијевској области испод рушевина три куће 
пронађена су тела 26 мртвих становника. Према подацима Генералног тужилаштва, то је најразрушеније насеље 
у Кијевској области, где су коришћене 250-килограмске експлозивне бомбе типа Ураган и Торнадо. 
 
У Луганској области нема ниједне неоштећене болнице. Од почетка потпуне руске инвазије, гранатирани су 
сви здравствени објекти у региону Луганска, рекао је начелник Луганске регионалне државне администрације. 
Градоначелник Дњепра Борис Филатов препоручио је евакуацију жена, деце и стараца из града због погоршања 
ситуације у Донбасу. Ракете су поново погодиле инфраструктурне објекте у Одеси. Руси су бомбардовали пут у 
Доњецкој области, блокирајући возове за евакуацију из Славјанска и Краматорска. До 8. априла у 10 часова, 
возови су евакуисали људе на запад Украјине. Руске трупе су мучиле и запалиле троје мештана током окупације 
села Хусаривка у области Харков, саопштило је тужилаштво. Да би сакрили трагове својих злочина, окупатори 
су тела цивила прекривали аутомобилским гумама пре него што су их спалили. Било је и добрих вести: више 
нема руских трупа у Сумској области. 
 
Ситуација у Херсонској области ближи се хуманитарној катастрофи, упозоравају локалне власти и активисти. 
Локални активисти извештавају о погоршању ситуације у селима у којима људи гладују и немају неопходне 
медицинске потрепштине. Људима који су сачували намирнице захваљујући малој пољопривреди можда су 
преостале ограничене залихе. Они који још увек имају готовину за куповину било каквих потрепштина суочавају 
се са великим ризицима и изазовима да до њих дођу. Нема коридора за евакуацију и руске трупе опкољавају 
насеља како би људе задржали као таоце. Има сметњи у снабдевању струјом и водом. Градоначелници неких 
од овдашњих насеља приморани су да оду због сталних претњи по њихове животе и кривичног гоњења. 
Најкритичнија ситуација тиче се недостатка лекова. Руске трупе су у четвртак помоћу система БМ-21 град 
гранатирале брод у коме су се налазила деца у резервоару Каховка, у области Херсон. 14 цивила, укључујући 3 
деце, покушало је да побегне из села Первомаивка, у области Херсон – у гранатирању су погинуле три одрасле 
особе и дванаестогодишње дете. 
 
УН. „Данас Русе сматрамо одговорним“, рекла је у четвртак америчка амбасадорка при Уједињеним нацијама 
Линда Томас-Гринфилд. И нека буде донето још одлука које ће бити закључене таквом изјавом. Генерална 
скупштина УН суспендовала је у четвртак Русију из Савета за људска права због оптужби за ратне злочине које 
су починили руски војници у Украјини. Русија је друга земља, после Либије 2011. године, којој су од оснивања 
Савета 2006. одузета права чланства у Савету за људска права. Након гласања, руски амбасадор у УН Генадиј 
Кузмин саопштио је да је Русија одлучила да у потпуности напусти Савет за људска права. Па добро. 
 
ЕУ. Европски парламент усвојио је резолуцију која позива на додатне казнене мере, укључујући „тренутни 
потпуни ембарго на руски увоз нафте, угља, нуклеарног горива и гаса“. Чланови и чланице ЕП такође позивају 
на план о енергетској безбедности ЕУ и диверсификацији снабдевања, искључење Русије из Г20 и других 
међународних организација, затварање руских лука, искључење свих руских банака из SWIFT-а и заплену 
имовине руских званичника и олигарха повезани са Путиновим режимом. 
 
НАТО. Током састанка министара спољних послова НАТО-а, НАТО је најавио да ће појачати подршку Украјини. 
Украјина ће добити заштиту од хемијског или биолошког напада и подршку за сајбер безбедност земље. 
Министар Кулеба се обратио присутнима са троструком агендом 'оружје, оружје, оружје' и упозорио да ће рат у 
Донбасу бити као Други светски рат. До сада су земље НАТО-а обезбедиле велики спектар наоружања, 
укључујући противваздушне ракете, тенкове и беспилотне летелице камиказе. Међутим, они и даље одбијају да 
обезбеде борбене авионе и успоставе зону забране летова изнад Украјине у виду заштите од руских напада. 
 
У петак ће Кијев посетити председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен, високи представник ЕУ за 
спољну политику и безбедност Жозеп Борел, заједно са словачким премијером Едуардом Хегером. 
 
Дипломате се враћају у Кијев. Литванија је постала прва земља која је вратила амбасадора у Кијев. Тамо ће 
радити шест литванских дипломата и још неколико запослених. Летонски и естонски амабасадори ускоро се 
враћају у Кијев, турска и словеначка амбасада већ су наставиле са радом. 
 
Санкције. Министар спољних послова Украјине је навео 10 главних удараца руској економији услед санкција 
уведених у последња три дана. Неки од њих су: САД, Британија, ЕУ и Г7 забраниле су све нове инвестиције у 
Русији; САД, ЕУ и Г7 увели су санкције највећим руским банкама (Сбербанк и Алфабанка), које чине две трећине 
целокупног банкарског тржишта; 318 руских дипломата је протерано из 18 држава чланица ЕУ; породице и 
савезници Путиновог режима су санкционисани, укључујући замрзавање дела њихове имовине. 
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Амерички Конгрес је подржао забрану увоза руске нафте и гаса након злочина у Бучи. Поред тога, сада су 
обустављени сви трговински односи са Русијом и Белорусијом. Друга једногласна одлука подразумева 
одузимање преференцијалног трговинског статуса Москви и забрану увоза руских енергената у Сједињене 
Државе, чиме би се додатно казнила руска економија као одговор на инвазију на Украјину. Због тога би се могле 
увести веће царине на руску робу, што би, респективно, могло да прекине значајан доток прихода у Русију. 
 
Здравствена сигурност. Светска здравствена организација се припрема за потенцијалне хемијске нападе или 
инциденте у Украјини. „СЗО разматра све сценарије и прави планове за различите ситуације које би могле да 
утичу на народ Украјине, од континуираног лечења масовних жртава до хемијских напада“, рекао је Ханс Клуге, 
генерални директор СЗО за Европу. СЗО је упозорила да су људи у Украјини у опасности да умру од уобичајених 
узрока, попут дијабетеса и кардиоваскуларних болести, а деца – од морбила, упале плућа и дијареје, због 
недостатка приступа основној медицинској нези и хуманитарној помоћи. 
 
Дигитална безбедност. Мајкрософт је известио о недавно уоченим нападима усмереним на украјинске ентитете 
од стране групе Стронцијум, руског актера повезаног са ГРУ. Ове недеље, Мајкрософт је успео да омете неке 
од ових напада преузимањем контроле над седам интернет домена који су коришћени за њихово спровођење. 
група Стронцијум је користила ову инфраструктуру у нападу на украјинске институције, укључујући медијске 
организације. Такође је био усмерен на владине и невладине институције укључене у спољну политику у 
Сједињеним Државама и Европској унији. 
 
Група украјинских хакера CyberPan Ukraine  каже да је пронашла начине да поремети навигацију руских војних 
јединица и да ради на ометању артиљеријске ватре, макар из система који користе прецизне системе за 
навођење, преноси  Defenceone. 
 
Дезинформације. Упоредо са војном офанзивом, Русија води активну кампању дезинформисања. Нагли пораст 
лажних вести јавља се сваки пут када се открију неки нови докази о руским злочинима. Наши стручњаци су 
сакупили пет најчешћих мартовских лажних вести у нашем новом летку „5 Main Disinformation Fakes from Russia 
about the War in Ukraine“. 
 
Кутак за читање. 

● The whole world would benefit from a Ukrainian victory over Russia | Atlantic Council 
● The Myth of the Missing Cyberwar | Foreign Affairs 

 
Пинк Флојд је објавио нову песму "Hey Hey Rise Up", након 30 година паузе. Дело је обрада протестне песме из 
Првог светског рата „Ох, црвена удика на ливади“ уз учешће украјинске рок звезде Андрија Хливњука, из Бумбокс 
бенда. Сазнајте више о украјинској музичкој сцени и погледајте видео о 18 андерграунд бендова из Украјине. 
 
Статистика: 

● Генералштаб Оружаних снага Украјине саопштио је укупне процењене губитке руске војске до 8. априла 
2022. у 10 часова: људство – око 19 000, тенкови ‒ 700, оклопна возила ‒ 1891, артиљеријски системи – 
333, вишецевни бацачи ракета – 108, противавионски системи – 55, летелице са фиксним крилима – 150, 
хеликоптери – 135, неблиндирана возила – 1361, чамци и брзи чамци – 7, цистерне за гориво – 76, 
операционо-тактичке беспилотне летелице – 112, специјална опрема – 25, мобилни системи балистичких 
ракета кратког домета – 4. Такође, пратите интерактивни приказ руских губитака. 

 
Свака помоћ значи, ниједан допринос није премали! 

● Подржите и делите информације о UAnimals, организацији за права животиња, која спашава животиње 
у Украјини. 

● Подржите Krovospas - украјинског произвођача хемостатских завоја који се испоручују украјинској војсци 
и јединицама територијалне одбране. 

● Претплатите се на наша дневне извештаје на мрежи Twitter  и нашој веб страници. 
● Наш пројекат можете подржати донацијама путем платформе PayPal. Више информација овде. 

Хвала вам што подржавате Украјину! Слава Украјини! 
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