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11 kwietnia 2022 r.
Stan na 8:00 12 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Obwody doniecki, ługański i charkowski pozostają najgorętszymi punktami konfliktu
rosyjsko-ukraińskiego. Wojska rosyjskie prowadzą ofensywę na obszarze działania Sił
Połączonych.
Przedstawiciele Pułku “Azow” poinformowali o użyciu przeciwko nim broni chemicznej w
Mariupolu. Wojska rosyjskie wcześniej nie wykluczały takiej możliwości, komentując walki
w Mariupolu.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Najbardziej dotkliwa pozostaje sytuacja w kierunku Izium, gdzie toczą się aktywne działania
wojenne.
Wojska rosyjskie kontynuują częściową blokadę Charkowa i ostrzeliwanie regionu. Według
szefa charkowskiej OAW Ołega Sinegubova 10 kwietnia zadali około 66 ciosów z artylerii,
moździerzy, MLRS. Uszkodzone zostały obszary Charkowa, obrzeża miasta i inne osady w
regionie (Złoczów, Bałaklia). 11 kwietnia kontynuowano ostrzał. W efekcie zmarło 8 osób (w
tym 1 dziecko); Rannych zostało 19 osób (w tym 2 dzieci). Ponadto Charkowa OAW
poinformowała, że w Charkowie odnotowano aktywne użycie odroczonych min przez wojska
rosyjskie.
W obwodzie ługańskim, według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, podczas
ostrzału Popasny użyto taktycznego systemu rakietowego „Point-U”. Wojska rosyjskie
ostrzeliwują też Siewierodonieck, Łysyczańsk i Kreminnę. Ciało 1 ofiary znaleziono w
Łysyczańsku; Kolejne 3 osoby zostały ranne podczas ostrzału. Państwowe Pogotowie
Ratunkowe informuje, że na Kreminnej ranne zostały 3 osoby.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
W Mariupolu wojska rosyjskie przeprowadzają operacje szturmowe w niektórych rejonach
miasta. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy uważa za prawdopodobne, że będą również
posuwać się w kierunku Kurachowa, by dotrzeć do granic administracyjnych obwodu
donieckiego.
Według SES w wyniku ostrzału zniszczonych zostało 30 domów we wsi Mychajłowka w
obwodzie donieckim. Donieck OAW podaje, że 11 kwietnia w regionie zginęły co najmniej 3
osoby (w Wuhledar, Mychajłówka i Krasnohorówka); 8 osób zostało rannych. Istnieją
również doniesienia o ofiarach cywilnych w Mariupolu. Jednak ze względu na złożoność
sytuacji w mieście niemożliwe jest wyśledzenie dokładnej liczby zabitych.
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Szef donieckiej OAW Pawło Kyrylenko powiedział, że większość ludności cywilnej w
kontrolowanej przez Ukraińców części regionu została ewakuowana z powodu nasilenia
działań wojennych.
Kierunki południowy:
Wojska rosyjskie próbują zdobyć przyczółek na granicach administracyjnych obwodu
chersońskiego.
Szef Mykolaevskiej OAW Vitalij Kim poinformował, że rosyjskie rakiety wystrzelone późnym
wieczorem 10 kwietnia przez Mykolaev, wycelowane w hangary katarskiego
przedsiębiorstwa w rejonie Mykolaev.
SYTUACJA HUMANITARNA
Minister ds. Reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk informuje, że 11
kwietnia korytarzami humanitarnymi ewakuowano 4354 osoby. Z Mariupola i Berdiańska
własnym transportem i autobusami ewakuacyjnymi przyjechało do Zaporoża 3854 osoby
(556 mieszkańców Mariupola i 3298 mieszkańców obwodu zaporoskiego). 500 osób zostało
ewakuowanych w obwodzie ługańskim.
Według stanu na 10 kwietnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Praw Człowieka odnotowało 4335 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy w wyniku ataku
Federacji Rosyjskiej (1842 osoby zginęły, a 2493 zostało rannych). Według stanu na dzień
11 kwietnia, według prokuratorów ds. nieletnich, na Ukrainie rannych zostało ponad 525
dzieci (183 dzieci zginęły, a ponad 342 dzieci zostało rannych).
Według Iryny Vereshczuk, minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych, w
rosyjskiej niewoli znajduje się około 1700 ukraińskich wojskowych i cywilów, w tym 500
kobiet.
Według Instytutu KSE w aktywnej fazie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na Ukrainie
uszkodzeniu, zniszczeniu lub zajęciu uległo co najmniej 23 000 km dróg i 37 000 metrów
kwadratowych mieszkań. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w
wyniku rosyjskich ataków na Ukrainie zniszczonych zostało 938 placówek oświatowych i
prawie 300 szpitali. Minister kultury i polityki informacyjnej Ołeksandr Tkaczenko stwierdził,
że rosyjskie wojsko uszkodziło już lub zniszczyło już co najmniej 166 zabytków kultury na
Ukrainie. Ołeg Bondar, szef Departamentu Organizacji Prac Pirotechnicznych i
Humanitarnego Rozminowywania SES, powiedział, że humanitarne rozminowanie wymaga
około 300 000 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy.
Ratownicy rozbierają gruzy domów w Borodiance w obwodzie kijowskim, zniszczonym
przez rosyjskie wojsko. Według Wołodymyra Demczuka, dyrektora Departamentu
Reagowania Kryzysowego Państwowego Pogotowia Ratunkowego, prace prowadzone są
przez całą dobę. Zaangażowanych było około 300 osób, w tym 70 wolontariuszy
pracujących z ratownikami.
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Rzecznik Praw Obywatelskich Ludmiła Denisowa informuje, że w jednym z przedsiębiorstw
w obwodzie chersońskim zginęło około 4 mln kurczaków z powodu rosyjskiego ostrzału,
który przerwał dopływ prądu do obiektu i uniemożliwił jego obsługę. Zagraża to regionowi
katastrofą ekologiczną.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Zaktualizowana ocena strat gospodarki ukraińskiej, realizowana w ramach projektu Instytutu
KSE „Rosja zapłaci”, podkreśla, że w ostatnim tygodniu bezpośrednie straty ukraińskiej
gospodarki spowodowane wojną rozpoczętą przez Rosję wzrosły o 12,2 mld USD, a 11
kwietnia przekroczyły granicę 80,4 mld USD.
Wiceminister Rozwoju Społeczności i Terytorialnego Natalia Kozlovska poinformowała, że
Ukraina rozpoczęła proces kontroli budynków i budowli zniszczonych i uszkodzonych przez
działania wojenne w celu ustalenia możliwości ich dalszej eksploatacji, renowacji lub
demontażu. Obecnie pierwsza grupa ekspertów wyjechała do obwodu kijowskiego.
Służba prasowa rządu Ukrainy ogłasza uruchomienie platformy internetowej, która pomaga
przenieść firmy z obszarów aktywnych działań wojennych w bezpieczniejsze miejsce.
Służba prasowa Energoatomu podała, że według wstępnych szacunków straty materialne
spowodowane ostrzałem zaporoskiej elektrowni jądrowej wynoszą 18,3 mld UAH.
Według Ministerstwa Finansów Ukraina otrzymała od Międzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju kolejną transzę w wysokości 44,5 mln euro w ramach umowy kredytowej
„Dodatkowa pożyczka na drugą pożyczkę na politykę rozwojową w dziedzinie naprawy
gospodarczej”.
Według Ministerstwa Polityki Agrarnej Ukraina i Litwa przetestują alternatywną drogę
eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Bałtyckie.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem Holandii Markiem Rutte o
wsparciu obronnym Ukrainy, zaostrzeniu sankcji wobec Rosji oraz sprawie pociągnięcia do
odpowiedzialności winnych zbrodni Rosji na terytorium Ukrainy. Prezydent Ukrainy
przeprowadził także rozmowy z premierem Norwegii Jonasem Har Storem na temat
przeciwstawienia się rosyjskiej inwazji i wzmocnienia współpracy energetycznej.
Wołodymyr Zełenski przemawiał w parlamencie Republiki Korei. Mówił o walce z rosyjską
inwazją i zbrodniami popełnionymi przez rosyjskie wojsko na terytorium Ukrainy, wzywając
do dostarczenia Ukrainie niezbędnej broni.
Premier Ukrainy Denis Szmygal spotkał się z premier Republiki Litewskiej Ingridą Šimonite.
Politycy wspólnie odwiedzili Borodyankę (obwód kijowski), aby zobaczyć konsekwencje
obecności wojsk rosyjskich. Premierzy rozmawiali o śledztwie w sprawie zbrodni wojennych
Rosji i zaostrzeniu wobec niej sankcji. Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie
ochrony dzieci dotkniętych wojną na Ukrainie.
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Premier Ukrainy Denis Szmygal odbył także internetowe spotkanie z członkami Kongresu
Stanów Zjednoczonych. Premier rozmawiał o wsparciu Ukrainy w przezwyciężaniu skutków
agresji i wezwał do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.
Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Berbok powiedziała, że Ukraina pilnie
potrzebuje wsparcia wojskowego (w tym ciężkiej broni), aby móc obronić się przed
rosyjskimi atakami.
Na Ukrainę przybyła grupa techniczna francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
która ma zbadać zbrodnie wojenne armii rosyjskiej na Ukrainie. Ułatwi również śledztwo
Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Chorwackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydala 24 pracowników rosyjskiej
ambasady w Zagrzebiu. Francja ogłosiła non grata sześciu rosyjskich dyplomatów
zaangażowanych w szpiegostwo.
Rośnie nacisk międzynarodowych sankcji na Rosję. Kanada wprowadziła nowe
ograniczenia dla 33 rosyjskich firm zbrojeniowych, które zamrażają fundusze i aktywa
objętych sankcjami firm i wstrzymują z nimi współpracę. Komisja Europejska wpisała 21
rosyjskich linii lotniczych na Unijną Listę Bezpieczeństwa Lotniczego, która obejmuje linie
lotnicze objęte zakazem prowadzenia działalności w Unii z powodu nieprzestrzegania norm
bezpieczeństwa. Japonia zamroziła aktywa 398 Rosjan i szeregu instytucji, w tym „Alfa
Bank” i „Oschadbank”.
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.

