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5 kwietnia 2022 r.
Stan na 8:00 6 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie prowadzą operacje mające na celu uzyskanie pełnej kontroli nad
terytoriami obwodów donieckiego i ługańskiego. Na południu starają się poprawić taktyczną
pozycję swoich jednostek.
Kierunki Czernihów i Sumy:
Jednostki Państwowej Straży Granicznej dotarły już do granicy państwowej Ukrainy w
obwodzie czernihowskim. Przywrócono kontrolę nad osadami Nedanczyczi i Dnieprowskie
(położone w pobliżu granicy z Białorusią), Gorsk (położone w pobliżu granicy z Rosją).
Kierunki Charków i Ługańsk:
W obwodzie charkowskim wojska rosyjskie nadal tworzą grupę uderzeniową w pobliżu
Izium. Według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy przygotowują się do
ofensywy w kierunku osad Barwinkowo (obwód charkowski) i Słowiańska (obwód doniecki).
Wojska rosyjskie kontynuują chaotyczny ostrzał w rejonie Charkowa. Według szefa
Charkowskiej OAW, Ołeha Synehubowa, rankiem 5 kwietnia Charków (obwody Saltiwky,
Piatihatka, Oleksijiwka, Chołodna Hora) i inne osady w regionie (Dergaczi, Barwinkowo,
Czugujiw) były ostrzeliwane. W wyniku ostrzału zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych.
Wojska rosyjskie próbują posuwać się naprzód w obwodzie ługańskim. W szczególności
szef Ługańskiej OAW Serhij Hajdaj i Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy informują o
próbach szturmu na pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu Nowotoszkiwskiego, Niżnego,
Popasny i Rubiżnego w ciągu ostatnich dwóch dni.
Nadal trwa ostrzał osad w obwodzie ługańskim. Według Serhija Hajdaja 4 kwietnia policja
udokumentowała 51 ostrzałów Siewierodoniecka, Łysyczańska, Rubiżnego, Kreminnej,
Popasnej, Horskiego, Złotego i Nowodrużeska. W wyniku ostrzału 5 kwietnia w Rubiżnem
zginęła 1 osoba, a 5 zostało rannych. Również w Rubiżnoje wojska rosyjskie uderzyły w
czołg z kwasem azotowym, co grozi zatruciem okolicznych mieszkańców.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Przy wsparciu samolotów i artylerii wojska rosyjskie nadal szturmują miasto Mariupol.
Według Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, podczas kolejnego ostrzału Mariupola z
morza, rosyjskie wojsko uderzyło w cywilny statek pod banderą Dominikany, który znajdował
się w porcie. Według wstępnych informacji ranny został 1 członek załogi.
W nocy 5 kwietnia wojska rosyjskie w obwodzie donieckim ostrzelały osady w kierunkach
marjiskim, oczeretinskim i toreckim. Według donieckiej Prokuratury Obwodowej w wyniku
ostrzału Kramatorska w nocy 5 kwietnia zniszczono gimnazjum.
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Szef Donieckiej OAW Pawło Kyrylenko informuje, że w Bachmucie w ciągu ostatnich 24
godzin w wyniku ostrzału zginęła jedna osoba. Kolejnych 8 cywilów z Doniecka zostało
rannych (4 w Marjince, po 1 w Nowym Jorku, Bachmut, Wuhledar i Avdijivka).
Kierunek Dniprovski:
Według szefa Dniepropietrowskiej OAW Walentyna Rezniczenko, w nocy w wyniku
uderzenia rakietowego zniszczono skład ropy naftowej, a jeden z zakładów w regionie został
uszkodzony. Wyjaśniane są informacje o ofiarach.
Kierunki południowy:
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy donosi, że w obwodzie chersońskim w wyniku
kontrofensywy wojska ukraińskie wyzwoliły osiedla Dobrianka, Nowowoznesenske i
Trudolubiwka, położone w pobliżu granicy z obwodem dniepropietrowskim.
Kierunek zachodni:
W nocy z 4 na 5 kwietnia przeprowadzono atak rakietowy na region Tarnopola. W wyniku
zestrzelenia pocisku obrony przeciwlotniczej uszkodzeniu uległ skład nawozów
mineralnych.
Wieczorem 5 kwietnia szef Lwowskiej OAW Maksym Kozytskyj zapowiedział wybuchy w
okolicach Radechowa, które mogą być wynikiem ataku rakietowego.
Konfrontacja informacyjna
Według “Energoatomu” rosyjskie media propagandowe próbowały sfilmować fałszywą
historię o bezpiecznym procesie pracy w elektrowni zaporoskiej, która jest pod kontrolą
rosyjskich sił zbrojnych.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o przygotowaniu na dużą skalę prowokacji
i fałszowania danych w Mariupolu. W szczególności wojska rosyjskie planują zebrać w
jednym miejscu ciała zmarłych cywilów i przedstawić je jako ofiary Sił Zbrojnych Ukrainy.
Instytut Ukraiński wezwał społeczność międzynarodową do zaprzestania współpracy z
Rosją, a także do rozpowszechniania i promowania rosyjskiej sztuki wykorzystywanej do
politycznej propagandy.
SYTUACJA HUMANITARNA
Według Iryny Vereshchuk, minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych, 5
kwietnia korytarzami humanitarnymi ewakuowano 3846 osób. W tym samym czasie konwój
7 autobusów do ewakuacji ludzi z Mariupola, w towarzystwie Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzyża, został zmuszony do powrotu po blokadzie w Manguszu.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka poinformowało,
że od początku wielkiej inwazji Rosji na Ukrainę do 5 kwietnia 2022 r. na Ukrainie
odnotowano 3675 ofiar cywilnych (1480 zabitych i 2195 rannych).
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Według prokuratorów ds. nieletnich na Ukrainie w wyniku zbrojnej agresji Federacji
Rosyjskiej ucierpiało co najmniej 431 dzieci. Rankiem 5 kwietnia 2022 r. zmarło 165 dzieci,
a 266 odniosło obrażenia o różnym nasileniu.
Biuro Prokuratora Generalnego opublikowało dane o stratach ludności cywilnej w wyniku
ataku Mykołajewa 4 kwietnia. W wyniku działań wojsk rosyjskich zginęło 12 osób; 41 - został
ranny (w tym 4 dzieci).
Zdjęcia satelitarne wykonane przez Maxar Technologies i opublikowane w The New York
Times potwierdzają zbrodnie wojenne armii rosyjskiej na ludności cywilnej w mieście Bucza
w obwodzie kijowskim.
Prokurator generalna Irina Venediktova poinformowała, że na Ukrainie toczy się obecnie
śledztwo w sprawie prawie 5000 rosyjskich zbrodni wojennych, w tym przypadków
przemocy seksualnej wobec ukraińskich kobiet i mężczyzn, dzieci i osób starszych.
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa poinformowała o
naruszeniu art. 13 Konwencji Genewskiej dotyczącej traktowania jeńców wojennych przez
rosyjskie wojsko. Wzięci do niewoli ukraińscy żołnierze byli torturowani i regularnie
przesłuchiwani, aby złamać ich morale. Denisova wezwała Komisję Praw Człowieka ONZ
do wzięcia pod uwagę tych naruszeń.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że wojska rosyjskie poszukują i
bezprawnie przetrzymują proukraińskich mieszkańców w osiedlach Velykyi Burluk,
Prykolotne i Fedorivka w obwodzie charkowskim.
Związek Miast Ukraińskich informuje, że szef społeczności Bekhter w obwodzie
chersońskim Mychajło Burak został zwolniony z niewoli. Według stowarzyszenia Burak
przebywa obecnie w szpitalu z licznymi obrażeniami.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Według ministra infrastruktury Ołeksandra Kubrakowa, według wstępnych szacunków, w
czasie wojny utrata dochodów na lotnisku Boryspol wyniosła 3,5 mld hrywien; straty
Ukrposhty - ponad 500 mln hrywien.
Według premiera Denisa Szmygala, Oschadbank udzieli Naftohazowi pożyczki 4,5 mld UAH
na odbudowę infrastruktury (gazociągi, linie energetyczne, wodociągi itp.).
Dziennikarze Bloomberg powiedzieli, że wojna rosyjska z Ukrainą spowodowała spadek
ukraińskiego eksportu na rynek zbożowy. Nawet przeniesienie dostaw z innych krajów nie
zrekompensuje utraty dostaw z Ukrainy.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa
ONZ, aby omówić rosyjską inwazję na Ukrainę, aw szczególności zbrodnie wojenne w
obwodzie kijowskim. W swoim wystąpieniu W. Zełenski podkreślił, że działania Rosji
podważają architekturę bezpieczeństwa światowego i wezwał do natychmiastowej reformy
ONZ i pozbawienia Rosji weta w Radzie Bezpieczeństwa organizacji.
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Kraje zachodnie nadal ograniczają kontakty dyplomatyczne z Federacją Rosyjską,
zwłaszcza po opublikowaniu informacji o ofiarach cywilnych w mieście Bucza w obwodzie
kijowskim. Unia Europejska ogłosiła non grata szereg rosyjskich dyplomatów pracujących
w Stałym Przedstawicielstwie Federacji Rosyjskiej przy UE. Decyzję tę tłumaczą ich
działania, które są sprzeczne ze statusem dyplomatycznym.
Ponadto dyplomaci rosyjscy są wydalani ze swoich terytoriów przez Włochy (30 osób),
Danię (15 osób), Szwecję (3 osoby), Portugalię (10 osób), Hiszpanię (25 osób), Estonię (14
osób), Słowenię (33 osoby). osób), Rumunia (10 osób).
UE nakłada na Rosję piąty pakiet sankcji w odpowiedzi na zbrodnie popełnione przez
wojska rosyjskie w Buczy i kontynuację wojny z Ukrainą. Należą do nich wprowadzenie
embarga na import węgla z Rosji; całkowity zakaz transakcji dla czterech kluczowych
rosyjskich banków (w tym VTB), które stanowią 23% rynku rosyjskiego; zakaz wpływania
rosyjskich statków do portów UE. Zabroniona jest także praca rosyjskich i białoruskich
przewoźników oraz jakiekolwiek wsparcie finansowe organów państwowych Federacji
Rosyjskiej; wprowadzane są dodatkowe ograniczenia eksportowe i importowe. Rosyjskim
firmom zabrania się udziału w zamówieniach publicznych w krajach UE. Wprowadzane są
nowe sankcje osobiste wobec osób fizycznych.
Rząd estoński przekazał Ukrainie ładunek śmiercionośnej broni, w tym haubic. Ponadto
estońscy biznesmeni we współpracy z agencjami rządowymi i estońskimi siłami zbrojnymi
przekazali ukraińskim wojsku hełmy, kamizelki kuloodporne, sprzęt łączności, drony,
noktowizory, środki medyczne itp.
Czechy wysłały na Ukrainę opancerzone pojazdy radzieckie (kilkadziesiąt czołgów T-72 i
bojowych wozów piechoty).
Stany Zjednoczone planują udzielić Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej za 100 mln
USD (są to systemy przeciwpancerne Javelin).
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.

