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Stan na 8:00 7 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie przygotowują się do aktywnych działań ofensywnych na wschodniej 
Ukrainie. Trwają próby uzyskania pełnej kontroli nad miastem Mariupol. 

Kierunki Charków i Ługańsk: 
Szef charkowskiej OAW Oleg Sinegubow informuje, że w nocy z 5 na 6 kwietnia rosyjskie 
wojsko zadało około 27 uderzeń z różnych rodzajów broni w dzielnicach mieszkaniowych 
Charkowa. Według informacji Charkowskiej Prokuratury Obwodowej 6 kwietnia w wyniku 
ostrzału artyleryjskiego miasta Bałaklia zginęły 3 osoby. Wojska rosyjskie rozpoczęły 
również atak rakietowy na Łoziwę, która jest ważnym węzłem kolejowym. 
W oczekiwaniu na ofensywę wojsk rosyjskich z rejonu Izium władze obwodu Charkowa 
zalecają ewakuację mieszkańców Łozowej i Barwinkowej. 
Szef Ługańskiej OAW Siergiej Gajdaj deklaruje, że Federacja Rosyjska kontynuuje 
gromadzenie sprzętu i żołnierzy w okolicy. Ich ofensywy należy się spodziewać za kilka dni. 
Przygotowaniom do niej towarzyszą walki o Rubiżne i Popasna, próba przebicia się przez 
obronę Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu osady Nowotoszkiwsko oraz masowy ostrzał osad 
w obwodzie ługańskim. 6 kwietnia Siewierodonieck został ostrzelany. W wyniku ostrzału 
zapaliło się 10 wieżowców, centrum handlowe i garaże. W mieście 5 osób zostało rannych 
w wyniku ostrzału centrum pomocy humanitarnej. 
W Rubiżnym podczas ostrzału zginęła 1 osoba, a 1 została ranna. 
Ze względu na intensywność działań wojennych Serhiy Hajdaj wzywa ludność cywilną do 
ewakuacji z regionu. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Rosyjskie wojska nadal szturmują Mariupol, aktywnie wykorzystując samoloty. 
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wojska rosyjskie ostrzeliwały osiedla 
pod Donieckiem (m.in. Pisky, Oczeretino, Marjinka i Krasnohoriwka). W Wuhledarze w 
obwodzie donieckim doszło do ostrzału miejsca dystrybucji pomocy humanitarnej. Według 
Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej podczas ostrzału zginęły 4 osoby, a 4 
zostały ranne. Również 1 osoba zginęła na terenie gminy Oczeretyn. Cztery osoby zostały 
ranne podczas ostrzału społeczności Marjiskiej. W takich okolicznościach władze wzywają 
ludność obwodu donieckiego do ewakuacji. 
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że wojska rosyjskie nadal ostrzeliwują 
osiedla w pobliżu linii frontu w obwodzie zaporoskim. 
 
Kierunki południowy: 
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W obwodzie chersońskim w wyniku ofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy wyzwolona została wieś 
Osokorivka, położona w pobliżu granicy z obwodem dniepropietrowskim. 
W wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie we wsi Novooleksiyivka (obwód chersoński) zabił 
co najmniej 1 osobę. 
 
Kierunek Podilski: 
W nocy z 5 na 6 kwietnia rakieta uderzyła w obiekt infrastruktury w miejscowości Koziatyn 
w obwodzie winnickim. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Według Energoatomu wojska rosyjskie wraz ze współpracownikami próbują stworzyć 
fałszywe władze („administracja miasta”) w Energodarze. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Minister ds. Reintegracji Ziem Czasowo Okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że 
6 kwietnia korytarzami humanitarnymi ewakuowano 4892 osoby. 
Według stanu na 6 kwietnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka odnotowało 3776 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy. W wyniku ataku 
Federacji Rosyjskiej zginęło 1563 osób, a 2213 zostało rannych. Według prokuratorów ds. 
nieletnich na Ukrainie rannych zostało ponad 446 dzieci (167 zginęło, 279 zostało rannych). 
Wołodymyr Zełenskij powiedział, że wojska rosyjskie blokują dostawy towarów 
humanitarnych do Mariupola, bojąc się, że świat zobaczy druzgocące konsekwencje ich 
działań w mieście. Obecnie próbują ukryć dowody swoich zbrodni. Rada Miasta Mariupol 
poinformowała, że w mieście działają rosyjskie mobilne krematoria, spalające ciała zabitych 
cywilów. 
Ogólnoukraińska Rada Kościołów wezwała wszystkie kraje na świecie do uznania 
ludobójstwa narodu ukraińskiego podczas rosyjskiej inwazji w 2022 roku i potępienia 
ideologii „rosyjskiego pokoju” jako usprawiedliwiania ludobójstwa narodów i zniszczenia 
całych państw. 
Minister spraw wewnętrznych Denis Monastyrsky powiedział, że w każdej osadzie, która 
została tymczasowo zajęta przez rosyjskie wojsko, odnotowano zniszczenia i ofiary wśród 
ludności. Liczba osób zaginionych to setki. Na przykład Taras Dumenko, szef administracji 
wojskowej wsi Gostomel, powiedział, że ponad 400 osób zaginęło w ciągu 35 dni okupacji 
w Gostomelu. 
Minister ds. Reintegracji Ziem Czasowo Okupowanych Irina Wierieszczuk powiedziała, że 
wojska rosyjskie wzięły jako zakładników wielu cywilów – burmistrzów, dziennikarzy, 
wolontariuszy, księży i kobiety (wśród ostatnich wiadomości jest porwanie żony ukraińskiego 
żołnierza na Zaporożu w celu wywarcia presji psychicznej na męża). Komisarz Rady 
Najwyższej ds. Praw Człowieka Ludmiła Denisowa powiedziała, że ma dowody na to, że 
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rosyjskie wojsko uprowadziło ukraińskich cywilów, których wówczas planowano uznać za 
„jeńców wojennych”. 
Według SES w aktywnej fazie konfliktu zginęło 27 ukraińskich ratowników; kolejnych 72 
funkcjonariuszy SES zostało rannych. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow powiedział, że większość dużych publicznych i 
prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych, które zapewniają gospodarkę Zaporoże, już 
wznowiła pracę. 
Minister energetyki Herman Galushchenko poinformował o przybliżonych wskaźnikach 
zasobów węgla i gazu na Ukrainie. Zasoby węgla to ponad 1 milion ton, gaz - ponad 9 
miliardów metrów sześciennych. 
Minister gospodarki Julia Svyrydenko poinformowała, że od początku wojny 826 firm 
otrzymało pożyczki od państwowych banków na łączną kwotę 1,1 mld UAH. Ministerstwo 
Gospodarki apeluje do banków komercyjnych i państwowych o zintensyfikowanie akcji 
kredytowej, gdyż tysiące przedsiębiorców potrzebują tych środków na uruchomienie 
produkcji. 
Służba prasowa NBU poinformowała, że rezerwy złota i walut obcych na Ukrainie wzrosły 
w marcu o 2%. Zwraca się uwagę, że wzrost rezerw wynikał przede wszystkim z napływu 
środków od partnerów zagranicznych, które równoważyły sprzedaż waluty przez Narodowy 
Bank oraz wpłaty na obsługę długu publicznego. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił nagranie wideo do irlandzkiego 
parlamentu. Poinformował posłów o możliwym światowym kryzysie żywnościowym w 
związku z rosyjską inwazją na Ukrainę oraz o zbrodniach wojennych armii rosyjskiej na 
terytorium Ukrainy. Zełenski wezwał Irlandię do zawieszenia stosunków handlowych z 
Rosją, nałożenia embarga energetycznego i zaostrzenia sankcji. 
Na Ukrainę przybyła przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
(ZPRE) Tina Cox. Podczas spotkania z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy 
Rusłanem Stefanczukiem omówiono konsekwencje rosyjskiej agresji oraz najlepsze 
sposoby wsparcia Ukrainy przez Radę Europy. 
6 kwietnia szereg krajów nałożyło nowe środki ograniczające na Federację Rosyjską z 
powodu jej agresji na Ukrainę. Nowe brytyjskie sankcje obejmują zamrożenie aktywów 
“Sbierbanku” i “Moskiewskiego Banku Kredytowego”, a także wprowadzenie całkowitego 
zakazu nowych inwestycji zagranicznych w Rosji. Wprowadzono również zakaz eksportu 
kluczowego sprzętu rafineryjnego; zakaz importu wyrobów żelaznych i stalowych; sankcje 
osobiste wobec 8 rosyjskich oligarchów. 
Stany Zjednoczone nakładają również nowy pakiet sankcji na Rosję. Przewiduje 
ograniczenia działalności czołowych rosyjskich banków (Sbierbanku i Alfa-Banku) oraz 
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zakaz nowych inwestycji w Rosji; sankcje personalne wobec 25 członków rosyjskiej elity i 
osób bliskich Putinowi. Rząd Tajwanu zaostrzył ograniczenia w eksporcie technologii do 
Federacji Rosyjskiej. 
Państwa europejskie nadal wysyłają rosyjskich dyplomatów. W szczególności Norwegia 
zadeklarowała 3 dyplomatów z ambasady rosyjskiej w Oslo persona non grata. Grecja 
wysyła 12 rosyjskich dyplomatów; Luksemburg uznał 1 pracownika ambasady rosyjskiej za 
persona non grata. 
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział przed posiedzeniem Rady 
Północnoatlantyckiej na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, że wojna Rosji z Ukrainą 
znajduje się w krytycznym momencie i że sojusznicy NATO są gotowi udzielić Kijowowi 
wszelkiej niezbędnej pomocy w przeciwdziałaniu możliwej ofensywie rosyjskiej. 
Rada Stałych Przedstawicieli krajów UE na szczeblu ambasadorów poparła decyzję o 
natychmiastowym dostępie do unijnego funduszu pomocy uchodźcom REACT-EU na 
łączną kwotę 3,5 mld euro. 
Ambasada Turcji wróciła do Kijowa. Od 6 kwietnia wznawia pracę w miejscu stałego 
rozmieszczenia w stolicy Ukrainy. 
 
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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