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10 kwietnia 2022 r.
Stan na 8:00 11 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie przegrupowują siły we wschodniej Ukrainie. Aktywne działania wojenne
trwają w rejonie Izium (obwód charkowski), wokół Rubiżnego i Popasny (obwód ługański)
oraz w Mariupolu (obwód doniecki).
Kierunki Charków i Ługańsk:
Wojska rosyjskie nadal próbują przebić się przez pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu
Izium. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy uważa za prawdopodobne, że ich działania
zostaną zintensyfikowane w kierunku Słowiańska w obwodzie donieckim (główny cios) i
Barwinkowa w obwodzie charkowskim (cios pomocniczy). W ciągu dnia przeprowadzono
ataki w kierunku osad Dovhenke i Dmytriwka w obwodzie charkowskim, ale zostały one
odparte.
Możliwe są również nowe ataki na Charków, który pozostaje częściowo zablokowany i nadal
znajduje się pod ostrzałem. W ciągu dnia podczas ostrzału w rejonie Charkowa zginęło 10
osób (w tym 1 dziecko), a 11 zostało rannych.
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie dążą do przejęcia kontroli nad osadami Rubiżne,
Popasna i Niżne. Ataki trwają w dzielnice Zołotogo.
Według szefa Ługańskiej OAW Siergieja Gajdaja, rosyjskie wojsko ostrzeliwało miasto
Siewierodonieck. Zniszczeniu uległy dwa domy i prywatna przychodnia. Jednocześnie,
według Gaidaia, prawie cała infrastruktura w mieście jest całkowicie zniszczona.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Wojska rosyjskie szturmują miasto Mariupol. Walki toczą się wokół zakładu „Azovstal” i portu
morskiego. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy uważa za prawdopodobną intensyfikację
ataków w kierunku Awdijiwki i Kurachowa.
W wyniku ostrzału w obwodzie donieckim w ciągu dnia zginęły co najmniej 2 osoby (w
Wuhledar i Iwanówka). Czterech zostało rannych: 2 w Iwanówce, 1 w Słowiańsku i 1 w
Pokrovsk.
Kierunek Dniprovski:
W nocy z 9 na 10 kwietnia doszło do ataku rakietowego na obiekty infrastruktury w Dnieprze.
Następnie miasto zostało ponownie trafione uderzeniem rakietowym. W wyniku ostrzału
zniszczone zostało lotnisko miejskie i pobliska infrastruktura, a 6 ratowników Państwowego
Pogotowia Ratunkowego zostało rannych.
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Ponadto wojska rosyjskie uderzyły na terytorium obwodu dniepropietrowskiego. W okręgu
Pawłograd rakieta uderzyła w zakład przemysłowy. Spłonął budynek gospodarczy w
dzielnicy Dniepr.
Później przewodniczący dniepropietrowskiej rady obwodowej Mykołaj Łukaszuk określił, że
przez kilka dni na obwód dniepropietrowski wystrzelono ponad dziesięć rakiet. Jedna osoba
zginęła w wyniku ostrzału.
Kierunki południowy:
Przewodniczący Mykolaevskiej OAW Witalij Kim poinformował o wybuchu w mieście. 1
ofiara jest obecnie znana.
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wojska rosyjskie prowadziły ostrzał
artyleryjski pozycji ukraińskich w pobliżu granicy między obwodami chersońskim i
dniepropietrowskim (osady Wysokokopiły, Trudolubiwka i Marjańskie).
Konfrontacja informacyjna
W obwodzie chersońskim wojska rosyjskie starają się organizować imprezy masowe, aby
zademonstrować społeczne poparcie dla okupacji regionu. W Nowej Kachowce odbył się
wiec, w którym wzięło udział tylko kilkadziesiąt osób, które celowo zostały sprowadzone na
zachód.
SYTUACJA HUMANITARNA
Minister ds. Reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk informuje, że 10
kwietnia korytarzami humanitarnymi ewakuowano 2824 osoby (213 mieszkańców Mariupola
i 2409 mieszkańców miast obwodu zaporoskiego).
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka informuje, że na
dzień 10 kwietnia na Ukrainie odnotowano 4232 ofiar cywilnych (1 793 zabitych i 2439
rannych) w wyniku zbrojnego ataku Federacji Rosyjskiej. Prokuratura ds. Nieletnich
stwierdziła, że ponad 513 dzieci zostało rannych podczas zbrojnej inwazji przez Federację
Rosyjską na Ukrainie (176 dzieci zginęło, a ponad 336 zostało rannych).
Prokurator generalna Irina Venediktova informuje, że rano 10 kwietnia w obwodzie
kijowskim znaleziono ciała 1222 mieszkańców, którzy zginęli podczas rosyjskiej okupacji.
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa poinformowała o nowych
przypadkach zabójstw, tortur i przemocy seksualnej wobec ludności cywilnej przez rosyjskie
wojsko w obwodach kijowskim, czernihowskim i chersońskim.
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa poinformowała, że
władze rosyjskie rozpoczęły wydawanie paszportów obywatelom Ukrainy przymusowo
deportowanym z Ukrainy do różnych regionów Federacji Rosyjskiej. Wiadomo, że ponad
400 mieszkańców Mariupola przymusowo deportowanych z Ukrainy jest przetrzymywanych
w obozie w regionie Penza w Rosji. Według Denisovej w obozie przeważają kobiety i 147
dzieci w różnym wieku, w tym niemowlęta.
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Szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko przekazał
zaktualizowane informacje o ofiarach ataku rakietowego na dworzec Kramatorsk 8 kwietnia.
Według najnowszych danych 57 osób zginęło, a 109 zostało rannych.
Służba prasowa Głównego Zarządu Wywiadu MON donosi, że rosyjska administracja
okupacyjna prowadzi na terenie ORDLO nową falę mobilizacji, w tym mobilizację osób
niepodlegających poborowi (pracowników „przedsiębiorstw strategicznych”).
Okazało się, że około tydzień temu w Izium w obwodzie charkowskim rosyjskie wojsko
zatrzymało ukraińskiego pisarza i wolontariusza Wołodymyra Vakulenkę.
Burmistrz Irpen Ołeksandr Markuszyn zapowiedział rozpoczęcie prac nad ułożeniem
wodociągu z Kijowa, który powinien rozwiązać problem miasta z wodociągiem wyzwolonego
spod okupacji. Czerwony Krzyż przeznaczył na projekt 20 mln hrywien.
Opór
Mieszkańcy obwodu chersońskiego nadal organizują proukraińskie wiece. Jeden z takich
protestów przeciwko tymczasowej rosyjskiej okupacji miał miejsce w Chersoniu. Jednak
wojska rosyjskie rozproszyły pokojowy wiec strzałami ostrzegawczymi.
W przejściowo okupowanym mieście Gola Prystan w obwodzie chersońskim odbył się
miniturniej piłki nożnej pod hasłem „Gola Prystan to Ukraina”.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Bank Światowy przewiduje, że tegoroczna produkcja na Ukrainie może spaść o 45,1% z
powodu rosyjskiej agresji, która doprowadziła do zamykania przedsiębiorstw, ograniczania
eksportu i uniemożliwiania prowadzenia działalności gospodarczej w niektórych częściach
kraju.
Premier Denis Szmygal zapowiedział, że na odbudowę ziem wyzwolonych od wojsk
rosyjskich przeznaczono 1 mld hrywien. W szczególności 400 mln hrywien przeznaczono
na obwód kijowski, po 250 mln hrywien na obwód czernihowski i sumski. Kolejne 100 mln
hrywien przeznaczono dla obwodu żytomierskiego.
Ministerstwo Polityki Agrarnej przewiduje, że zgodnie z pesymistycznym scenariuszem, w
tym roku zasianych może być 70% powierzchni na Ukrainie. Jeśli w najbliższych tygodniach
uda się rozminować terytoria regionów Czernihowa i Sumy, powierzchnia zasiewów może
wzrosnąć do 80%.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z kanclerzem Niemiec
Olafem Scholzem na temat wsparcia finansowego Ukrainy na obronę, karania zbrodni
wojennych i sankcji wobec Rosji.
Kancelaria Prezydenta informuje, że Ukraina przygotowała propozycje szóstego pakietu
unijnych sankcji wobec Rosji. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy stwierdziło,
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że Komisja Europejska pozostawiła szereg wyjątków, które stwarzają możliwości obejścia
nowej partii sankcji nałożonych na Rosję.
Ambasador UE na Ukrainie Matti Maasikas powiedział, że Ukraina może uzyskać status
kraju kandydującego do członkostwa w UE w ciągu kilku miesięcy.
Rząd Ukrainy wypowiedział trzy umowy międzynarodowe w dziedzinie edukacji i nauki z
Republiką Białorusi w związku z poparciem reżimu białoruskiego dla wojny na dużą skalę
między Rosją a Ukrainą.
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.

