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Stan na 8:00 5 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie zwiększają swój potencjał ofensywny na kierunku wschodnim, który staje 
się kluczowym teatrem działań. Na południu Ukrainy rosyjskie jednostki przegrupowują siły 
i starają się poprawić sytuację taktyczną na niektórych odcinkach frontu. Na północy 
zakończył się wycofywanie wojsk rosyjskich z terenów Czernihowa i Sumy. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
Szef Żytomierza OAW Witalij Buneczko powiedział, że terytorium regionu zostało całkowicie 
uwolnione od wojsk rosyjskich. 
 
Kierunki Czernihów i Sumy: 
Rosyjskie wojsko wycofało się z Czernihowa, a do miasta zorganizowano stosunkowo 
bezpieczną trasę pomocy humanitarnej i ewakuacji. 
Siły Zbrojne Ukrainy odzyskały kontrolę nad całym terytorium regionu Sumy. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
W obwodzie charkowskim wojska rosyjskie przygotowują się do kontynuowania działań 
ofensywnych w pobliżu miasta Izium w kierunku Słowiańska i Barwinkowa. Sztab Generalny 
Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o lotach rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych 
rozpoznawczych w kierunku Barvinkove i zajęciu wsi Brażkiwka. 
Wojska rosyjskie nadal blokują i ostrzeliwują Charków. W nocy z 3 na 4 kwietnia ostrzelano 
dzielnice mieszkalne miasta (Pyatihatky, Oleksiyivka, Saltiwka). Ostrzelano także miasto 
Dergachi – 3 osoby zginęły, a 7 zostało rannych. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie nadal atakują Rubiżne i Popasnę, przygotowując 
się do ataku na Siewierodonieck. 
W Rubiżne rannych zostało dwóch księży. Komenda Ochrony Środowiska poinformowała o 
3 rannych w osadzie Georgiyivka. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
W obwodzie donieckim trwają walki o miasto Mariupol. Również wojska rosyjskie 
przeprowadziły operacje szturmowe w kierunku osad Troickoye, Novobahmutovka, 
Novoselivka. 
Według donieckiej OAW w ostrzale w Awdijewce zginęły 2 osoby; 9 osób zostało rannych 
(4 w Awdijewce, 3 w Georgijewce, 1 w Nowoseliwce i 1 w Wozdwiżence). Z kolei centrala 
Agencji Ochrony Środowiska zgłasza 1 rannego w Nowosiołce. 
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Według Iwana Arefiewa, rzecznika Zaporoskiej OAW, wieś Komyszuwacha została 
ostrzelana przez artylerię w nocy i rano 4 kwietnia. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Mykoła Łukaszuk, szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, 
zapowiedział ostrzał osady w rejonie Krzywego Rogu obwodu dniepropietrowskiego. 
Informacje o ofiarach są wyjaśniane 
 
Kierunki południowy: 
W ciągu dnia wojska rosyjskie uderzyły w miasto Mykołajew. Burmistrz Ołeksandr 
Senkiewicz zapowiedział użycie amunicji kasetowej. Ostrzał zabił 10 osób i ranił 61 innych. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Rosyjscy wysocy urzędnicy i media rozpoczynają nową kampanię dezinformacyjną. Próbują 
odeprzeć zarzuty o zbrodnie wojenne na tymczasowo okupowanych terytoriach, oskarżając 
Ukrainę i Zachód o inscenizację. Zamiast tego zdjęcia satelitarne opublikowane w The New 
York Times potwierdziły zbrodnie wojenne Rosji. 
Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i 
Obrony poinformowało o bezpieczeństwie wiadomości otrzymywanych na telefony 
obywatelskie od abonentów ukraińskich. CPD podkreślił, że konto to należy do Państwowej 
Służby Specjalnej i nie stanowi zagrożenia dla Ukraińców. Kliknij link podany w wiadomości, 
aby przejść do strony, na której obywatele mogą zostawić swoje osobiste zeznania na temat 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Według Iryny Vereshchuk, minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych, 4 
kwietnia korytarzami humanitarnymi ewakuowano 3376 osób. Jednak umowy zostały 
naruszone przez stronę rosyjską - w Manguszu zablokowano kolumnę 7 autobusów do 
ewakuacji ludzi z Mariupola, która jechała wyznaczoną trasą w towarzystwie delegacji 
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 
Wołodymyr Zełenski powiedział, że nadal nie można uzgodnić ze stroną rosyjską deportacji 
ludzi z Mariupola oraz dostarczania do miasta żywności, wody i leków korytarzami 
humanitarnymi. W rezultacie w Mariupolu zablokowano około 150 000 osób. 
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka poinformowało, 
że od początku wielkiej inwazji Rosji na Ukrainę od 00:00 4 kwietnia 2022 r. na Ukrainie 
odnotowano 3527 ofiar cywilnych (1430 zabitych i 2097 rannych) 
Według Prokuratury Generalnej, na dzień 4 kwietnia 425 dzieci zostało rannych w zbrojnej 
agresji Federacji Rosyjskiej (161 dzieci zginęło, a 264 zostało rannych). 
Szef administracji wojskowej miasta Sumy Dmytro Żywycki poinformował o trzech 
znalezionych torturowanych cywilów w rejonie Konotop. 
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Prokurator generalna Irina Venediktova poinformowała, że wspólne zespoły śledcze 
złożone z przedstawicieli Policji Narodowej i Służby Bezpieczeństwa Państwowego Biura 
Śledczego odnotowują przestępstwa popełnione przez wojska rosyjskie w pobliżu strefy 
walk. W obwodzie kijowskim najgorsza sytuacja pod względem ofiar wśród ludności cywilnej 
jest we wsi Borodyanka. Prokuratura Generalna poinformowała, że prokuratorzy wraz z 
funkcjonariuszami policji obwodu kijowskiego znaleźli w Buczy salę tortur. W piwnicy 
jednego z dziecięcych sanatoriów policja znalazła ciała pięciu mężczyzn ze związanymi 
rękami. 
We wsi Zalizny Port, powiat skadowski, obwód chersoński, Rosjanie porwali szefa gminy 
Bekhter Mychajło Buraka. Według władz miasta Chersoniu rosyjskie wojsko nadal 
bezprawnie porywa obywateli Ukrainy. Rosyjscy żołnierze próbują rozpędzić wszystkie 
wiece poparcia dla Ukrainy. W mieście kończy się żywność, lekarstwa i paliwo. 
Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy poinformowało, że w ciągu 40 dni wojny 
na Ukrainie zginęło 18 przedstawicieli mediów (15 mężczyzn i 3 kobiety). Wojska rosyjskie 
uprowadziły także ośmiu dziennikarzy; Brakuje jeszcze 3. 
Szef Państwowej Służby Specjalnej Jurij Szczygol poinformował, że według wstępnych 
danych w miesiącu wojny Rosja uszkodziła infrastrukturę telekomunikacyjną Ukrainy na 
kwotę ponad 600 miliardów hrywien. 
 
Opór 
Mieszkańcy Rubiżnego, którzy zostali przymusowo deportowani do czasowo okupowanego 
Ługańska, zorganizowali wiec, domagając się możliwości powrotu na tereny kontrolowane 
przez Ukrainę. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Według premiera Ukrainy Denisa Szmygala dzienne straty Ukrainy z powodu wojny, w tym 
straty w infrastrukturze, wynoszą około 4,2 miliarda dolarów dziennie. Ponadto powiedział, 
że źródła finansowania odbudowy Ukrainy po wojnie zostaną zamrożone i zajęte zostaną 
fundusze i mienie Rosji, a także środki od partnerów zachodnich. 
Wiceprezes Banku Narodowego Jarosław Matuzka poinformował, że depozyty osób 
prawnych i osób fizycznych od początku wojny na dzień 31 marca wzrosły o 28,1 mld 
hrywien. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Kanały „Priamyj”, „Piatyj”, i „Espresso” TV twierdziły, że koncern radiowo-telewizyjny 
nielegalnie odłączył je od nadawania cyfrowego T2. 
Wołodymyr Zełenski zatwierdził skład ukraińskiej delegacji pod przewodnictwem Dawida 
Arachamii do udziału w negocjacjach z Rosją w sprawie przygotowania i zatwierdzenia 
projektu umowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. 
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w rumuńskim parlamencie. 
Powtórzył zbrodnie wojenne Rosji w Buczy i wezwał Rumunię do zawieszenia współpracy 
gospodarczej z Rosją i poparcia nowych sankcji UE. Zełenski powiedział, że wierzy, iż 
przywództwo Rumunii będzie jednym z decydujących czynników w przywracaniu 
sprawiedliwości i ochronie normalnego życia w regionie i ogólnie w Europie. 
W. Zełenski rozmawiał także z kanclerzem federalnym Austrii Karlem Negammerem, 
informując go o zbrodniach wojsk rosyjskich w obwodzie kijowskim Ukrainy. 
Prezydent USA Joe Biden zareagował na zbrodnie rosyjskiego wojska w Buczy, nazywając 
Putina „przestępcą wojennym” i ostrzegając przed dalszymi sankcjami wobec Rosji. 
Szefowa MSZ Wielkiej Brytanii Liz Trass wezwała do wykluczenia Rosji z Rady Praw 
Człowieka ONZ, biorąc pod uwagę mocne dowody zbrodni wojennych popełnionych przez 
wojska rosyjskie na Ukrainie. Podobne stanowisko zajmuje ambasador USA przy ONZ 
Linda Thomas-Greenfield. 
Ponadto Wielka Brytania, która w tym miesiącu przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 
zwołuje 5 kwietnia posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, aby omówić masakry w Buczy. 
Wysoki Komisarz UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell 
powiedział, że ofiary cywilne i niszczenie infrastruktury cywilnej pokazały prawdziwe oblicze 
brutalnej, agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Uważa, że za 
masakry w mieście Bucza i innych miastach Ukrainy, które znajdowały się pod kontrolą 
wojsk rosyjskich, powinny odpowiadać władze rosyjskie. 
Kraje europejskie zmniejszają liczbę rosyjskich dyplomatów na swoim terytorium. Francja 
wysyła 30 rosyjskich dyplomatów, których działalność jest sprzeczna z interesami 
bezpieczeństwa kraju. Rząd Federalny Niemiec uznał 40 pracowników personelu 
dyplomatycznego ambasady rosyjskiej za non-grata. Ponadto litewskie MSZ ogłosiło 
decyzję o obniżeniu poziomu stosunków dyplomatycznych z Rosją. Republika Litewska 
odwołuje ambasadora z Moskwy, wyrzuca ambasadora rosyjskiego i zamyka rosyjską misję 
dyplomatyczną w Kłajpedzie. Łotwa planuje podobne działania w celu obniżenia poziomu 
stosunków. 
Polska, Łotwa, Litwa i Estonia mogą wkrótce nałożyć blokadę transportową na Rosję i 
Białoruś, zamykając ich granice dla rosyjskich pojazdów. 
 
Informacje zawarte w streszczeniu pochodzą z oficjalnych źródeł - raportów władz 
państwowych Ukrainy, ukraińskich i międzynarodowych agencji informacyjnych. 
Dokładność danych jest dokładnie sprawdzana przez zespół projektowy i korygowana w 
przypadku fałszywych wiadomości. 
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