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7 kwietnia 2022 r. 

Stan na 8:00 8 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie koncentrują swoje wysiłki na ofensywie w pobliżu miasta Izium i próbują 
przebić się przez obronę w rejonie Doniecka i Charkowa. Nadal istnieje możliwość ataków 
rakietowych i powietrznych z terytorium Białorusi na infrastrukturę wojskową i cywilną 
Ukrainy. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
Aleksander Gruzevicz, zastępca szefa sztabu Dowództwa Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych 
Ukrainy, powiedział, że w ostatnich dniach w Kijowie zidentyfikowano 16 rosyjskich grup 
dywersyjnych i rozpoznawczych. 
 
Kierunki Czernihów i Sumy: 
Według szefa Obwodowej Administracji Wojskowej Sumy Dmitrija Żywyckiego, obwod 
Sumski są całkowicie wyzwolone od wojsk rosyjskich. Obecnie w regionie organizowane są 
prace rozminowujące. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Wojska rosyjskie kontynuują koncentrację sił na wschód od Charkowa, w rejonie Izium i 
Kupjansk, gdzie koleją przerzucają jednostki. 
Według szefa charkowskiej OAW Olega Sinegubowa rosyjskie wojska nadal celowo 
strzelają do osiedli mieszkaniowych i infrastruktury cywilnej w Charkowie. 7 kwietnia 14 osób 
zostało rannych podczas ostrzału miasta i okolic, a jedna kobieta zmarła. 
Rosyjskie samoloty uderzyły w linię kolejową w pobliżu stacji Barvinkove, która jest 
połączona z Kramatorskiem i Słowiańskiem. W rezultacie 3 pociągi ewakuacyjne zostały 
tymczasowo zablokowane. 
Wojska rosyjskie kontynuują ofensywę, aby przejąć kontrolę nad Rubiżnoje i Popasną. 
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy walki toczą się w pobliżu osad Niżne, 
Nowotoszkiwskie, Zolote i Borowskie. Łysychańsk, Siewierodonieck, Nowodrużesk i 
Toszkiwka były ostrzeliwane w ciągu dnia. Nadal trwa ostrzał artyleryjski Popasnej. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Wojska rosyjskie szturmują Mariupol. W wyniku ostrzału innych części frontu w obwodzie 
donieckim ranne zostały 3 osoby (w Marjince, Wuhledarze i Słowiańsku). 
 
Kierunki południowy: 
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Wojska rosyjskie po raz kolejny ostrzeliwały region Odessy. Według wstępnych informacji 
uderzenie rakietowe dotknęło obiekty infrastrukturalne. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Microsoft poinformował, że udaremnił plany hakerów rosyjskiego wywiadu wojskowego 
dotyczące włamania się do infrastruktury sieciowej instytucji ukraińskich, w tym mediów. 
Odnotowano, że grupa hakerów Strontium wykorzystała 7 domen internetowych do 
szpiegowania agencji rządowych i centrów analitycznych w UE, USA i na Ukrainie. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że 
7 kwietnia 4676 osób zostało ewakuowanych korytarzami humanitarnymi. Z Mariupola i 
Berdiańska własnym transportem i autobusami przyjechało do Zaporoża 3256 osób (1205 
mieszkańców Mariupola i 2050 mieszkańców Zaporoża). 1420 osób zostało ewakuowanych 
z obwodu ługańskiego. 
Według stanu na 00:00 7 kwietnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Praw Człowieka odnotowało 3838 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy (1611 zabitych i 
2227 rannych). Według prokuratorów ds. nieletnich na Ukrainie rannych zostało ponad 464 
dzieci (167 zginęło, 297 zostało rannych). 
Burmistrz Melitopola Iwan Fedorow zapowiedział kontynuację uprowadzeń miejscowych 
mieszkańców (w tym kadry pedagogicznej placówek oświatowych) przez rosyjskie wojsko. 
Ponad 100 osób jest już w niewoli. 
Niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza (BND) opublikowała nowe dowody ludobójstwa 
w Buczy. Przechwycone zapisy BND wskazują, że zabójstwa ludności cywilnej były 
umyślnym działaniem mającym na celu szerzenie strachu i tłumienie oporu. Burmistrz 
miasta Buczy Anatolij Fedoruk poinformował, że miasto zgromadziło około 320 ciał 
okolicznych mieszkańców zabitych w czasie okupacji. Do tej pory zidentyfikowano 163 
osoby. 
Burmistrz Irpen Aleksander Markushyn mówił o zbrodniach wojsk rosyjskich w mieście, 
które obejmowały rozstrzeliwanie cywilów, gwałty na kobietach i grabieże. Doradca ministra 
spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Gerashchenko poinformował, że w Borodiance brakuje 
obecnie około 200 osób. W tym samym czasie, od rana 8 kwietnia, spod gruzów zaledwie 
dwóch zniszczonych domów służby ratownicze wydobyły ciała 26 zmarłych mieszkańców. 
Podobny wzorzec obserwuje się w innych regionach Ukrainy. Według charkowskiej 
Prokuratury Obwodowej, podczas okupacji wsi Husarówka w rejonie Izjum rosyjskie wojsko 
torturowało trzech okolicznych mieszkańców, a następnie próbowało spalić ich ciała. Szef 
administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkul donosi o zbrodniach na 
tymczasowo okupowanym obwodzie chersońskim. Według niego rosyjskie wojsko 
zestrzeliło łódź ewakuacyjną na zbiorniku Kachowka. W rezultacie zginęły 4 osoby, 7 zostało 
rannych, a 2 zaginęły. 
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Darya Herasymchuk, doradca prezydenta Ukrainy ds. praw dziecka i rehabilitacji dzieci, 
poinformowała, że rosyjskie władze przygotowują poprawki do ustawy, które umożliwią 
Rosjanom adopcję ukraińskich dzieci w uproszczonej procedurze. Są to dzieci, które zostały 
wywiezione do Rosji z czasowo okupowanych terytoriów. Urzędnik zauważa, że taka 
adopcja stanowi naruszenie praw człowieka i norm Konwencji ONZ o prawach dziecka. 
Wojska rosyjskie nadal przymusowo deportują ludność cywilną ze strefy konfliktu. Rada 
Miasta Mariupol poinformowała, że personel i pacjenci szpitala miejskiego nr 4 im. Matsuka 
został przymusowo deportowany z Mariupola na czasowo okupowane terytorium Ukrainy. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Według premiera Denisa Szmygala łączne straty Ukrainy z rosyjskiej inwazji, w tym straty 
bezpośrednie i pośrednie, znacznie przekroczą 1 bilion dolarów. 
Minister finansów Serhij Marczenko powiedział, że Ukraina spodziewa się otrzymać w 
negocjacjach z krajami partnerskimi około 7 mld euro zewnętrznej pomocy finansowej, z 
czego 3 mld euro zostało już przekazane Ukrainie. 
Rząd Ukrainy poparł decyzję, która pozwoli sieciom detalicznym na pozyskiwanie 
uprzywilejowanych kredytów w wysokości do 1 mld UAH na okres 5% rocznie. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentu Cypru. Wezwał do 
zniesienia przywilejów dla obywateli rosyjskich, którymi mogliby się jeszcze w tym kraju 
cieszyć (w szczególności tzw. „złotych paszportów” i podwójnego obywatelstwa), a także do 
rezygnacji z energii Rosji. 
W swoim przemówieniu w greckim parlamencie W. Zełenski wezwał państwo do 
wykorzystania swoich wpływów i możliwości jako członka UE do zorganizowania ratowania 
Mariupola i jego obrońców; odciąć wszystkie rosyjskie banki od globalnego systemu 
finansowego; zamknąć porty dla rosyjskich statków; zapewnić Ukrainie broń. 
Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do natychmiastowego embarga na import 
rosyjskiej ropy, węgla, gazu i paliwa jądrowego. Ponadto Parlament Europejski zaleca 
wykluczenie Rosji z G20; odłączyć rosyjskie banki od systemu SWIFT; zakazać statkom 
zrzeszonym w Rosji wchodzenia na wody terytorialne i do portów UE. Wskazane jest 
również wprowadzenie ograniczeń w rosyjskim i białoruskim drogowym transporcie rzeczy. 
Kongres USA poparł także embargo na rosyjską ropę i gaz oraz zerwanie stosunków 
handlowych z Rosją i Białorusią. 
Senat USA jednogłośnie poparł ustawę, która pozwala prezydentowi Joe Bidenowi na 
wykorzystanie programu dzierżawy ziemi do wysyłania broni, amunicji i sprzętu na Ukrainę. 
Teraz Kongres musi również zatwierdzić ustawę, aby została podpisana przez prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. 
Zgromadzenie Ogólne ONZ wydaliło Rosję z Rady Praw Człowieka w związku z 
ujawnieniem dowodów zbrodni popełnionych przez rosyjskie wojsko na Ukrainie. Rezolucja 
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„wyraża poważne zaniepokojenie przedłużającym się kryzysem praw człowieka i kryzysem 
humanitarnym na Ukrainie” w związku z działaniami Rosji. 
Australia wysłała na Ukrainę pierwszą partię 20 pojazdów opancerzonych Bushmaster. 
Canberra nałożyła również nowe sankcje na 67 rosyjskich urzędników, biznesmenów i 
wysokich rangą urzędników wojskowych. 
MSZ Czarnogóry ogłosiło jeszcze czterech rosyjskich dyplomatów persona non grata. 
Parlament Mołdawii zatwierdził zmiany w prawie zakazującym symboli i atrybutów 
używanych przez wojska rosyjskie podczas inwazji na Ukrainę (wstęga św. Jerzego oraz 
symbole Z i V). Łotewski Sejm ustanowił 9 maja br. Dniem Pamięci Ukraińców poległych w 
wojnie. 
Ambasady Litwy i Łotwy wznowiły pracę w Kijowie. 
 
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. 

 
 

 

https://intsecurity.org/en/war2022/

