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OPERASYONEL DURUM
Rus kuvvetleri Mariupol'u ele geçirmek için çabalarını yoğunlaştırıyor ve Izium yakınlarındaki
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmasını kırmaya çalışıyor. Ukrayna genelinde sivil hedeflere
roket saldırıları sürüyor.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, bölgedeki en zorlu durumun, Rus
birliklerinin Donetsk ve Luhansk'ta bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin arkasına
ulaşmak için saldırılarını sürdürdüğü İzium yönünde devam ettiğini bildirdi. bölgeler. 8 Nisan'da
Rus birlikleri, Kharkiv ve çevresine (Derhachi şehri) yaklaşık 50 topçu, havan, tank ve MLRS
saldırısı başlattı. Kharkiv'da Saltivka, Kholodna Hora, Oleksiivka ve KhTZ bölgelerinin altyapısı
en çok etkilendi.
Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Haidai'ye göre, Rus birlikleri Rubizhne ve
Popasna'ya saldırırken aynı anda diğer kasabalardaki yerleşim yerlerini de bombalıyor. 9 Nisan
bombardımanı sonucunda Sievierodonetsk'te 1 kişi öldü, Rubizhne'de 4 kişi daha yaralandı.
Ayrıca Rubizhne yakınlarında nitrik asitli bir sarnıç hasar gördü. 10 Nisan sabahı
Sievierodonetsk'te bombardıman devam etti - 2 çok katlı bina ve bir okul binası hasar gördü.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Donetsk bölgesinde, uçaklarla desteklenen Rus birlikleri Mariupol'un orta kısmını ele geçirmeye
çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Vuhledar ve Novoselivka Druha
yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre,
Vuhledar'da gün içinde 4 kişi öldü; 4 kişi daha yaralandı. Ayrıca Novomykhailivka köyünde 1 kişi
öldürüldü; Krasnohorivka'da 1 kişi yaralandı.
Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi temsilcisi Ivan Arefiev, Rus birliklerinin Zaporizhzhia
bölgesinde cephe hattına yakın nüfuslu bölgeleri bombalamaya devam ettiğini bildirdi
(Kamianske-Orikhiv-Huliaipole-Malynivka hattı boyunca).
Dinyeper yönü:
Poltava Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Lunin, Rus birliklerinin 8-9 Nisan gecesi
Myrhorod'daki (Poltava bölgesi) altyapıya füze saldırısı düzenlediğini belirtti. 2 kişi yaralandı.
Güney yönü:
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Odesa bölgesindeki Chornomorsk belediye başkanı Vasyl Huliaiev, şehirde bir patlama olduğunu
bildirdi. İlk bilgilere göre can kaybı olmadı.
"Güney" Operasyon Komutanlığına göre, Rus birlikleri Mykolaiv bölgesinde 7 füze saldırısı
başlattı.
Bilgi çatışması
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus ordusu, Kherson bölgesindeki
Nova Kakhovka kasabasında, yerel matbaaların kapasitesini, sözde "Ukrayna'nın kurulmasına
ilişkin referandum" için propaganda malzemeleri hazırlamak için kullanıyor. Kherson Halk
Cumhuriyeti."
İNSANİ DURUM
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 9 Nisan'da
4.532 kişinin insani koridorlardan tahliye edildiğini bildirdi. Zaporizhzhia'ya tahliye için. Ayrıca Rus
ordusu tarafından ele geçirilen otobüsleri serbest bırakmayı ve Melitopol'un 529 sakinini tahliye
etmeyi başardılar. Luhansk bölgesinden 578 kişi tahliye edildi.
8 Nisan itibariyle, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'nın sivil nüfusu
arasında 4.149 kayıp kaydetti. 1.766 kişi öldü ve 2.383 kişi yaralandı. Çocuk savcılarına göre,
Ukrayna'da 500'den fazla çocuk yaralandı (176 kişi öldü, 324 kişi yaralandı).
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, mahkum
değişimi hakkında bilgi verdi. 12 Ukraynalı asker (1 kadın dahil) ve 14 sivil (9 kadın dahil) Rus
esaretinden serbest bırakıldı.
Ukrayna Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Bucha'daki (Kyiv bölgesi)
Yablunska Caddesi'nde Rus ordusuna ait bir işkence odasının bulunduğunu söyledi. Bucha şehir
yetkililerine göre, şehirde 10'u çocuk olmak üzere en az 360 sivilin öldürüldüğünü belirtti.
Bucha'da Rus askerleri tarafından öldürülen insanların toplu gömüldüğü yerlerden 67 cenazenin
mezardan çıkarılması sürüyor. Kyiv bölgesindeki insani yardım karargahı başkanı Oleksiy
Kuleba, çoğunun ateşli silah ve şarapnel yarası olduğunu bildirdi.
Dmytrivka cemaati başkanı Taras Didych, Kyiv bölgesinin Kyiv-Sviatoshynskyi semtindeki Myla
ve Mriia köyleri arasında, Rus ordusu tarafından içinde insanlarla birlikte yaklaşık 10 arabanın
vurulduğunu; Buzova köyünde sivillerin olduğu bir toplu mezar bulundu. Çernihiv bölgesinde,
Yahidne ve Lukashivka köylerinin yakınında, SES, geçici işgal sırasında Rus karargahının
bulunduğu Yükseliş Kilisesi topraklarında idam edilen kişilerin cesetlerini buldu.
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Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Litvanyalı yönetmen Mantas
Kvedaravičius'un Mariupol'deki ölümünün koşulları hakkında yeni bilgileri doğruladı. Daha sonra
onu vuran Rus ordusu tarafından esir alındı.
Ombudsman Ofisi şu anda Ukrayna'da 15.000'den fazla kayıp kişi vakası hakkında bilgiye sahip.
Bu, kesin ölü sayısını belirlemeyi zorlaştırıyor. Liudmyla Denisova'nın verdiği bilgiye göre, Ruslar
Mariupol'da ölü Ukraynalıların cesetlerini topluyor ve ardından seyyar bir krematoryumda yakıyor.
Zaporizhzhia yönetimi, 14 Mart-9 Nisan tarihleri arasında Rus ordusu tarafından rehin alınan
siviller hakkında bilgi verdi. Toplam 106 kişi yakalandı. Bunlardan: 63 kişi rehin tutulmaya devam
ederken, 43 kişi serbest bırakıldı. Kaçırılanlar arasında 21 yerel hükümet yetkilisi (11 serbest
bırakıldı) ve 2 gazeteci (1 serbest bırakıldı) vardı.
Ayrıca 9 Nisan sabahı, Rus ordusu Kherson'daki Kherson Bölgesel Devlet İdaresi eski başkanı
Andrii Putilov'u kaçırdı.
Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Ukrayna'nın geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana 307
sağlık tesisinin hasar gördüğünü, 21 hastanenin tamamen yıkıldığını söyledi.
EKONOMİK DURUM
Verkhovna Rada'daki Bakanlar Kurulu temsilcisi Taras Melnychuk, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı
tam bir ticaret ambargosu uyguladığını söyledi.
NBU Başkan Yardımcısı Serhiy Nikolaichuk'a göre, savaşın sonunda Merkez Bankası resmi
döviz kurunu dolar başına 29.25 UAH'da donduracak.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'e göre devlet, geçici olarak işgal edilen topraklarda ve
düşmanlıkların yaşandığı bölgelerdeki insanlar için gıda, ilaç ve inşaat malzemeleri alımı için 18
milyar Grivnası tahsis etti. Bu nedenle 12 milyon insani yardım paketinin dağıtılması planlanıyor.
Uluslararası Para Fonu, Ukrayna'yı desteklemek için bağışçı ülkelerden gelen mali yardımı
yönlendirmek için özel bir hesap oluşturmayı kabul etti. Özel hesap, Ukrayna'ya yardım etmek
için bağış ve kredi şeklinde bağış kaynaklarının aktarılması için bir araçtır. Ukrayna Ulusal
Bankası, bu paranın öncelikle ödemeler dengesi ve devlet bütçesinin ihtiyaçlarını karşılamak için
Ukrayna ekonomisini istikrara kavuşturmak için kullanılacağını söylüyor.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, ziyaret için Kyiv'e gelen Birleşik Krallık Başbakanı
Boris Johnson ile görüştü. Johnson'ı Ukrayna-Rus müzakere sürecinin durumu hakkında
bilgilendirdi ve Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlamanın önemini vurguladı. Johnson, Birleşik
Krallık'ın Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artıracağına, Rusya'nın enerji kaynaklarını
kullanma kabiliyetini etkileyeceğine ve Ukrayna'ya ekonomik ve askeri-savunma yardımı
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sağlayacağına dair güvence verdi. Ukrayna'nın İngiltere'den 120 zırhlı araç ve gemisavar füze
sistemi alabileceği bildiriliyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer
ile Kyiv'de bir araya geldi. Politikacılar Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını tartıştı.
Zelenskyi ayrıca Avusturya'ya yardımları için (insani yardım ve itfaiye araçlarının SES'e transferi)
teşekkür etti.
Zelenskyi ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi yaptı ve kendisine
mali yardım (1 milyar dolar) ve savunma desteği (500 milyon dolar) için teşekkür etti.
Avrupa ülkeleri, Kanada, Körfez ülkeleri ve ünlü sanatçıların organize ettiği Ukrayna için Stand
Up uluslararası eylemi sayesinde 10,1 milyar ABD hibe ve kredisi toplamayı başardık. Bu fonlar,
ülke içinde yerinden edilmiş kişileri ve Ukrayna'dan gelen mültecileri desteklemek için
kullanılacak. Kampanyanın bir parçası olarak Avrupa Yatırım Bankası, Ukraynalı mültecileri kabul
eden AB ülkelerini desteklemek için 4 milyar Euro'luk bir finansman programı hazırlıyor. Projeye
göre, program 2022 ve 2023'te çalışacak ve AB şehirleri ve bölgelerine acil yatırım ihtiyaçlarını
karşılamada ve Ukrayna'dan yerinden edilmiş kişilerin kabulü ve entegrasyonuyla ilgili sorunları
çözmede yardımcı olacak.
AB Büyükelçiliği Kyiv'deki çalışmalarına devam ediyor.
Özetteki bilgiler resmi kaynaklardan toplanır - Ukrayna devlet yetkililerinin raporları, Ukrayna ve
uluslararası haber ajansları. Verilerin doğruluğu proje ekibi tarafından dikkatlice kontrol edilir ve
yalan haber olması durumunda düzeltilir.

