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Stan na 8:00 9 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie gromadzą siły, aby posuwać się naprzód we wschodniej Ukrainie. 
Jednocześnie nadal atakują infrastrukturę cywilną, skupiając się na niszczeniu obiektów 
transportowych i logistycznych. 

Kierunki Charków i Ługańsk: 
Wojska rosyjskie nadal blokują i ostrzeliwują Charków. Rankiem 8 kwietnia szef 
Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeg Synegubow poinformował, że w 
ciągu ostatnich 24 godzin na ośrodek regionalny i jego okolice doszło do 48 uderzeń. W 
rezultacie rannych zostało 15 osób. Walki trwają w rejonie Izium (w pobliżu osad Brażkiwka 
i Sułyhówka), a trwa ewakuacja ludności z Barwinkowego i Łozowej. 
W obwodzie ługańskim nadal atakują wojska rosyjskie. Zdaniem szefa Ługańskiej 
Obwodowej Administracji Wojskowej Serhija Hajdaja, najbardziej dotkliwa jest sytuacja w 
Popasnej i Rubiżnym, gdzie zorganizowana ewakuacja ludności cywilnej jest prawie 
niemożliwa. Wojska rosyjskie kontrolują centrum Rubiżnego. Ostrzelają Górską 
społeczność od dwóch dni. Ostrzelano także Lysyczańsk, Siewierodonieck i Kreminna. Co 
najmniej pięć osób zostało rannych podczas ostrzału miasta Zolote z wielu wyrzutni rakiet. 
W wyniku nocnego ostrzału Siewierodoniecka w budynku mieszkalnym wybuchł pożar; 
wyjaśniana jest liczba ofiar. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Rosyjskie wojsko wystrzeliło pocisk na stację kolejową Kramatorsk. Według wstępnych 
informacji zginęły co najmniej 52 osoby (5 w tym dzieci), a 109 osób zostało rannych. 
Według szefa Donieckiej OAW Pawła Kyrylenko Rosjanie celowo zaatakowali stację, 
ponieważ mieszkańcy obwodu donieckiego zostali z niej ewakuowani do bezpieczniejszych 
regionów Ukrainy. 
Ostrzał Avdiivki trwa - w ciągu jednego dnia zginęło 5 osób, a 2 zostały ranne. W wyniku 
ostrzału w Vugledar zginęła 1 osoba, a 1 została ranna. Jedna osoba została również ranna 
w Krasnohoriwce. Ataki są przeprowadzane na obszarach Oczeretin, Marjins, Toretsk i 
Bachmut. Najtrudniejsza pozostaje sytuacja w Mariupolu. 
 
Kierunki południowy: 
Rosyjskie wojsko rozpoczęło kolejny atak rakietowy na Odessę, nikt nie został ranny. 
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy trwają walki o osadnictwo 
Ołeksandrywki w obwodzie chersońskim. 
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Konfrontacja informacyjna 
Dane z otwartych źródeł obalają rosyjską kampanię dezinformacyjną mającą na celu 
przeniesienie odpowiedzialności za atak rakietowy na dworzec Kramatorsk na Siły Zbrojne 
Ukrainy. Argument, że armia rosyjska nie ma systemów rakietowych «Point-U», nie jest 
prawdziwy. Są zdjęcia i filmy, które potwierdzają obecność tej broni w jednostkach biorących 
udział w agresji na Ukrainę. Wyrzutnie rakiet «Point-U» były również testowane podczas 
wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń w lutym 2022 roku. 
Stanowa Służba Łączności Specjalnej ostrzega przed nowym cyberatakiem, który polega 
na rozpowszechnianiu niebezpiecznych e-maili. Działalność związana jest z działalnością 
grupy UAC-0010 (Armageddon), która wielokrotnie przeprowadzała cyberataki na agencje 
rządowe Ukrainy i UE. 
Według lokalnych mediów, w Energodarze (obwód zaporoski) wojska rosyjskie zajęły teren 
Ukrtelekomu. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Minister ds. Reintegracji Ziem Czasowo Okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że 
8 kwietnia korytarzami humanitarnymi ewakuowano 6665 osób. Z Mariupola i Berdiańska 
własnym transportem i autobusami do Zaporoża przyjechało 3544 osób (1614 osób z 
Mariupola i 3544 mieszkańców miast na Zaporożu). 1507 osób zostało ewakuowanych z 
obwodu ługańskiego. 
Według stanu na 7 kwietnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka odnotowało 3893 ofiary wśród ludności cywilnej Ukrainy. W ataku Federacji 
Rosyjskiej zginęło 1626 osób, a 2267 zostało rannych. Według prokuratorów ds. nieletnich 
na Ukrainie rannych zostało ponad 475 dzieci (169 zginęło, 306 zostało rannych). Dane te 
nie są ostateczne, ponieważ nie można oszacować liczby ofiar w miejscach, w których 
trwają aktywne działania wojenne. 
Sołtys Makarowa w obwodzie kijowskim Wadym Tokar poinformował, że na dzień 7 kwietnia 
we wsi znaleziono zwłoki 132 mieszkańców. Sama osada została zniszczona w 40%. 
Burmistrz Czernihowa Władysław Atroszenko powiedział, że podczas walk w mieście 
zginęło około 700 osób. Ponadto oficjalnie zaginęło 40 osób. 
Terytoria na Ukrainie zaminowane przez wojska rosyjskie pozostają pilnym zagrożeniem i 
uniemożliwiają eliminację skutków działań wojennych. 7 kwietnia na obrzeżach wsi Bilka, 
rejon Ochtyrka, obwód Sumy, pracownicy Regionalnej Sieci Elektrycznej Trostyanet 
eksplodowali na mini. Według szefa Sumy OAW Dmytro Żywyckiego, 1 pracownik zginął na 
miejscu, 2 zostało ciężko rannych, 2 zostało rannych. 8 kwietnia minibrygada energetyków 
eksplodowała w drodze do Derhaczi w obwodzie charkowskim, wyjeżdżając, aby 
wyeliminować skutki ostrzału. 2 pracowników zostało rannych. 
Szef donieckiej OAW Pawło Kyrylenko powiedział, że mężczyźni z Mariupola, którzy zostali 
przymusowo deportowani do Rosji i ORDO, otrzymali „wezwania” i zmobilizowali ich do armii 
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rosyjskiej. Wyjaśnił również, że miejsce pobytu mieszkańców zablokowanego Mariupola po 
przymusowej deportacji jest bardzo trudne do wyśledzenia. 
Według kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej wojna zniszczyła 208 domów, 46 szkół, 
29 przedszkoli, 1 sierociniec, 13 budynków biurowych, 2 obiekty sportowe, 5 obiektów 
socjalnych, 17 obiektów służby zdrowia, 10 - sferę kultury, 48 obiektów infrastruktury 
transportowej. 
Szef Komendy Głównej Policji Igor Klimenko powiedział, że od początku rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę funkcjonariusze organów ścigania zarejestrowali ponad 5 tys. postępowań 
karnych za przestępstwa popełnione przez rosyjskich żołnierzy. 
Związek Miast Ukrainy ujawnił nazwiska 11 burmistrzów miast i wsi więzionych przez 
rosyjskich żołnierzy (4 w obwodzie chersońskim, 2 w obwodzie zaporoskim, donieckim i 
charkowskim oraz 1 w obwodzie mikołajowskim). 
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji informuje, że na dzień 6 kwietnia około 7,1 mln 
osób zostało wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie, co daje łączną liczbę uchodźców i 
przesiedleńców do 11,4 mln. 
Według szefa Kancelarii Prezydenta Andrija Jermaka ukraiński statek „Sapphire”, który 
wcześniej został przejęty przez rosyjskie wojsko, powrócił pod kontrolę Ukrainy. Został 
przewieziony do rumuńskiego portu Sulina. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Według szefa NBU Kirilla Szewczenka, Narodowy Bank odnotowuje poprawę na rynku 
walutowym, w tym zmniejszenie spreadu, i przygotowuje się do rozważenia pewnego 
złagodzenia transakcji walutowych. 
Według Państwowego Urzędu Statystycznego roczna inflacja na Ukrainie przyspieszyła do 
13,7%, głównie z powodu rosnących cen żywności i energii. 
Prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Krzywy Róg poinformował, że firma 
wznawia działalność. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Do Kijowa przybyli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz wysoki 
przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep 
Borrell. Spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Na spotkaniu stronie 
ukraińskiej oficjalnie wręczono ankietę, której wypełnienie jest niezbędnym krokiem do 
przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Urzędnicy UE odwiedzili również Bucza, 
gdzie byli świadkami konsekwencji rosyjskich zbrodni wojennych. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w Eduskunt, parlamencie 
Finlandii. Poinformował posłów o uderzeniu rakietowym na stację Kramatorsk oraz o 
zbrodniach wojennych armii rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Zełenski wezwał Finlandię do 
zawieszenia stosunków handlowych z Rosją, odizolowania wszystkich rosyjskich banków 
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od globalnego systemu finansowego, nałożenia embarga na dostawy ropy i zaostrzenia 
sankcji. 
Wołodymyr Zełenski spotkał się z przebywającym z wizytą na Ukrainie premierem Słowacji 
Eduardem Hegerem. Prezydent podziękował narodowi słowackiemu i osobiście premierowi 
Słowacji za wsparcie Ukrainy i udzielenie realnej pomocy obronnej, w tym systemu obrony 
przeciwlotniczej S-300, który został przekazany wojsku ukraińskiemu. 
Zagraniczni przywódcy potępili rosyjski atak rakietowy na stację kolejową w Kramatorsku, 
gdzie jest wiele ofiar cywilnych. Prezydent USA Joe Biden nazwał to „kolejną przerażającą 
zbrodnią popełnioną przez Rosję, która uderzyła w cywilów”. Prezydent Francji Emmanuel 
Macron stanowczo potępił ostrzał stacji kolejowej Kramatorsk przez wojska rosyjskie. 
Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Trass powiedziała, że „ataki na ludność cywilną 
to zbrodnia wojenna”, podkreślając znaczenie postawienia Rosji i Putina przed wymiarem 
sprawiedliwości. 
Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę kraje partnerskie wydaliły 443 pracowników rosyjskich misji dyplomatycznych. 
Japonia wysyła ośmiu rosyjskich dyplomatów i urzędników handlowych. Ponadto premier 
Japonii Fumio Kishida zapowiedział wprowadzenie nowego pakietu sankcji wobec Rosji – 
zakaz importu węgla i alkoholu, zamrożenie aktywów Sbierbanku i Alfa-Banku, zawieszenie 
nowych inwestycji. 
Rada UE przyjęła V pakiet sankcji wobec Rosji – embargo na węgiel z Rosji (od sierpnia 
2022); zakaz wstępu do portów UE statkom zarejestrowanym pod banderą rosyjską; zakaz 
wszelkiej działalności związanej z transportem drogowym z Rosji lub Białorusi, co nie 
pozwoli im na transport drogowy towarów na terenie UE; zakaz eksportu produktów high-
tech. W odpowiedzi na niesprowokowaną militarną agresję Rosji na Ukrainę środki 
restrykcyjne mają zastosowanie do dodatkowych 217 osób i 18 podmiotów prawnych. 
Ważna jest pomoc finansowa Ukrainy ze strony partnerów międzynarodowych. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Korei Południowej zapowiedziało, że kraj przekaże Ukrainie 40 
milionów dolarów pomocy humanitarnej. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson 
zapowiedział, że Wielka Brytania wyśle na Ukrainę wysokiej jakości sprzęt wojskowy za 
kolejne 100 mln funtów. Komisja Europejska przyznała Ukrainie dotację w wysokości 120 
mln euro w ramach ogólnego pakietu nadzwyczajnej pomocy finansowej. Według 
kanadyjskiego posła Ivana Bakera, rząd Kanady wprowadził nowy budżet na lata 2022-23, 
który zapewnia dodatkowe 500 mln USD na dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy i do 1 mld 
USD nowych środków kredytowych dla Ukrainy. 
Państwowe Biuro Śledcze poinformowało, że prowadzi postępowanie przygotowawcze w 
sprawie udziału asystentów deputowanych ludowych Ukrainy obecnego zwołania partii 
OPZŻ. 
 
Informacje zawarte w streszczeniu pochodzą z oficjalnych źródeł - raportów władz 
państwowych Ukrainy, ukraińskich i międzynarodowych agencji informacyjnych. 
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Dokładność danych jest dokładnie sprawdzana przez zespół projektowy i korygowana w 
przypadku fałszywych wiadomości. 
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