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SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie koncentrują swoje wysiłki na zdobyciu Mariupola i próbie przełamania 
obrony ukraińskich sił zbrojnych w rejonie Izium. Ataki rakietowe są kontynuowane na cele 
cywilne na całej Ukrainie. 

Kierunki Charków i Ługańsk: 
Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeh Synegubow poinformował, że 
sytuacja na kierunku Izium pozostaje najtrudniejsza w regionie, gdzie wojska rosyjskie nadal 
atakują tyły jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, znajdujących się w obwodach donieckim i 
ługańskim. 8 kwietnia wojska rosyjskie zadały około 50 ciosów z artylerii, moździerzy, 
czołgów i MLRS do Charkowa (Dergachi) i wokół niego. W Charkowie najbardziej ucierpiała 
infrastruktura obwodów: Saliwka, Chołodna Hora, Oleksijiwka i HTZ. 
Według szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhija Hajdaja, wojska 
rosyjskie szturmują Rubiżne i Popasnę, a jednocześnie prowadzą ostrzał artyleryjski na 
dzielnice mieszkalne w innych miastach. W wyniku ostrzału z 9 kwietnia jedna osoba zginęła 
w Siewierodoniecku, a cztery inne zostały ranne w Rubiżnoje. Uszkodzony został również 
zbiornik kwasu azotowego w obwodzie rubiżnym. Rankiem 10 kwietnia kontynuowano 
ostrzał w Siewierodoniecku, w wyniku czego uszkodzone zostały dwa wieżowce i budynek 
szkolny. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
W obwodzie donieckim wojska rosyjskie, wspierane samolotami, próbują zdobyć centralną 
część Mariupola. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o nalotach na osiedla 
Wuhledar i Nowoseliwka Druha. Według Donieckiego OAW w ciągu dnia w Vuhledar zginęły 
4 osoby; 4 więcej zostało rannych. Również 1 osoba zginęła w Nowomychajłówce; 1 osoba 
została ranna w Krasnohoriwce. 
Rzecznik Zaporizhzhya OAW Iwan Arefjew powiedział, że rosyjscy żołnierze nadal 
ostrzeliwali osiedla w regionie Zaporoża w pobliżu linii frontu (wzdłuż linii Kamjanske-
Orichiv-Gulyaypole-Malynivka). 
 
Kierunek Dniprovski: 
Szef Połtawskiej OAW Dmitrij Łunin poinformował, że w nocy z 8 na 9 kwietnia wojska 
rosyjskie przypuściły atak rakietowy na infrastrukturę w Myrhorodzie w obwodzie 
połtawskim. 2 osoby zostały ranne. 
 
Kierunki południowy: 
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Burmistrz Czornomoska w obwodzie odeskim Wasyl Gulajew poinformował o wybuchu w 
mieście. Według wstępnych informacji nie ma ofiar. 
Według dowództwa operacyjnego „Południe” wojska rosyjskie wykonały 7 uderzeń 
rakietowych w rejon Mykołajewa. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w miejscowości Nowa Kachowka w 
obwodzie chersońskim wojsko rosyjskie wykorzystuje możliwości miejscowych drukarni do 
przygotowania materiałów kampanijnych do tzw. „referendum w sprawie Chersońskiej 
Republiki Ludowej”. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Iryna Vereshchuk, minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych, 
poinformowała, że 9 kwietnia korytarzami humanitarnymi ewakuowano 4 532 osoby. 3425 
osób (192 mieszkańców Mariupola, 3233 mieszkańców obwodu zaporoskiego) wyjechało 
własnymi samochodami i autobusami z Mariupola i Berdiańska do ewakuacji do Zaporoża. 
Udało im się także uwolnić autobusy zajęte przez rosyjskie wojsko i ewakuować 529 
mieszkańców Melitopola. 578 osób ewakuowano z obwodu ługańskiego. 
Według stanu na 8 kwietnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka odnotowało 4149 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy. 1766 osób zginęło, a 
2383 zostało rannych. Według prokuratorów ds. nieletnich na Ukrainie rannych zostało 
ponad 500 dzieci (176 zginęło, 324 zostało rannych). 
Minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk zapowiedziała 
wymianę więźniów. Z niewoli rosyjskiej wypuszczono 12 ukraińskich żołnierzy (w tym 1 
kobieta) i 14 cywilów (w tym 9 kobiet). 
Komisarz Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy Ludmiła Denisowa poinformowała, że 
na ulicy Jabłunskiej w Buczy w obwodzie kijowskim znaleziono katownię rosyjskich 
wojskowych. Powiedziała, że według władz miasta Bucha w mieście zginęło co najmniej 
360 cywilów, w tym 10 dzieci. W Buczy trwa ekshumacja 67 ciał z masowych mogił osób 
zabitych przez wojska rosyjskie, z których większość miała rany postrzałowe i odłamkowe, 
powiedział szef Komendy Humanitarnej Obwodu Kijowskiego Ołeksij Kuleba. 
Przewodniczący gminy Dmytrivska Taras Didycz powiedział, że między wsiami Mylym i 
Mriia w obwodzie kijowsko-swiatoszyńskim obwodu kijowskiego około 10 samochodów z 
ludźmi zostało zastrzelonych przez rosyjskie wojsko; we wsi Buzova znaleziono zbiorowy 
grób z ludnością cywilną. W rejonie Czernihowa, w pobliżu wsi Jagidne i Łukaszcziwak, SES 
znalazła ciała rozstrzelanych na terenie Kościoła Wniebowstąpienia, gdzie podczas 
czasowej okupacji znajdowała się rosyjska kwatera główna. 
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa potwierdziła nowe 
informacje o okolicznościach śmierci litewskiego dyrektora Mantasa Kvedaravičiusa w 
Mariupolu. Został wzięty do niewoli przez rosyjskie wojsko, które później go zastrzeliło. 
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich posiada obecnie informacje o ponad 15 000 
przypadków zaginięcia osób na Ukrainie. Utrudnia to określenie dokładnej liczby zmarłych. 
Według informacji Ludmiły Denisowej Rosjanie zbierają ciała zmarłych Ukraińców w 
Mariupolu, a następnie palą je w mobilnym krematorium. 
Administracja Zaporoża podała informacje o cywilach przetrzymywanych jako zakładnicy 
przez rosyjskie wojsko od 14 marca do 9 kwietnia. W sumie schwytano 106 osób. Spośród 
nich: 63 osoby są nadal przetrzymywane jako zakładnicy, 43 osoby zostały zwolnione. 
Wśród uprowadzonych było 21 samorządowców (11 zostało zwolnionych) i 2 dziennikarzy 
(1 został zwolniony). 
Również rano 9 kwietnia rosyjscy wojskowi w Chersoniu porwali byłego szefa chersońskiej 
Obwodowej Administracji Państwowej Andrieja Putiłowa. 
Minister zdrowia Wiktor Laszko powiedział, że od początku inwazji na Ukrainę na pełną 
skalę uszkodzeniu uległo 307 placówek służby zdrowia, doszczętnie zniszczono 21 szpitali. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Taras Melniczuk, przedstawiciel Gabinetu Ministrów w Radzie Najwyższej, powiedział, że 
Ukraina nałożyła na Rosję pełne embargo handlowe. 
Według wiceprezesa NBU Serhija Nikołajczuka do końca wojny Narodowy Bank zamrozi 
oficjalny kurs wymiany na 29,25 hrywien za dolara. 
Według premiera Ukrainy Denisa Szmygala państwo przeznaczyło 18 mld hrywien na zakup 
żywności, leków i materiałów budowlanych dla ludności na tymczasowo okupowanych 
terytoriach i terytoriach, na których toczą się działania wojenne. W związku z tym planowana 
jest dystrybucja 12 mln paczek humanitarnych. 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy zgodził się na utworzenie specjalnego konta, aby 
kierować pomoc finansową od krajów-darczyńców na wsparcie Ukrainy. Konto specjalne to 
narzędzie do przekazywania środków darczyńców w postaci dotacji i pożyczek na pomoc 
Ukrainie. NBU twierdzi, że pieniądze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na 
zaspokojenie potrzeb bilansu płatniczego i budżetu państwa na stabilizację gospodarki 
Ukrainy. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowy z przybyłym z wizytą do 
Kijowa premierem Wielkiej Brytanii Borysem Johnsonem. Poinformował Johnsona o stanie 
ukraińsko-rosyjskiego procesu negocjacyjnego i podkreślił znaczenie zapewnienia Ukrainie 
gwarancji bezpieczeństwa. Johnson zapewnił, że Wielka Brytania zwiększy presję sankcji 
na Rosję, wpłynie na zdolność Rosji do wykorzystania jej zasobów energetycznych oraz do 
udzielenia Ukrainie pomocy gospodarczej i obronno-wojskowej. Podobno Ukraina może 
otrzymać od Wielkiej Brytanii 120 pojazdów opancerzonych i systemów rakiet 
przeciwokrętowych. 
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z kanclerzem Austrii Karlem 
Negammerem. Politycy dyskutowali o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. Zełenski 
podziękował także Austrii za pomoc (przekazanie pomocy humanitarnej i wozów strażackich 
do SES). 
Zełenski rozmawiał też telefonicznie z premierem Kanady Justinem Trudeau, dziękując mu 
za pomoc finansową (1 mld USD) i wsparcie obronne (500 mln USD). 
Dzięki międzynarodowej akcji Stand Up For Ukraine, zorganizowanej przez kraje 
europejskie, Kanadę, kraje Zatoki Perskiej oraz znanych artystów, udało nam się zebrać 
10,1 miliarda amerykańskich grantów i pożyczek. Środki te zostaną przeznaczone na 
wsparcie osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców z Ukrainy. W ramach kampanii 
Europejski Bank Inwestycyjny przygotowuje program finansowania w wysokości 4 miliardów 
euro na wsparcie krajów UE, które przyjmują ukraińskich uchodźców. Zgodnie z projektem, 
program powinien działać w 2022 i 2023 roku i pomoże miastom i regionom UE zaspokoić 
pilne potrzeby inwestycyjne i zająć się kwestiami związanymi z przyjmowaniem i integracją 
przesiedleńców z 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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