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Stan na 8:00 13 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie kontynuują ataki w rejonie operacji Sił Połączonych w celu dotarcia do
granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. Groźba ataków rakietowych
na infrastrukturę wojskową i cywilną na całej Ukrainie pozostaje aktualna.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wojska rosyjskie przegrupowują
jednostki w rejonie Izium, koncentrując się na utrzymaniu przeprawy pontonowej przez
Doniec Siewierskij.
Trwa ostrzał osiedli mieszkaniowych w Charkowie, Dergaczi i Piatihatkach.
W ciągu dnia w obwodzie ługańskim wojska rosyjskie próbowały poprawić swoją pozycję
taktyczną w rejonie Popasna, Rubiżne i Niżne. W rejonie Swatowa rosyjskie jednostki
inżynieryjne próbują odbudować mosty kolejowe, aby uprościć logistykę grupy.
Rosyjskie wojska nadal ostrzeliwują domy w obwodzie ługańskim. W szczególności,
zdaniem szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhija Hajdaia, najbardziej
ucierpiały dzielnice mieszkalne Rubiżne, Łysyczańska, Siewierodonieck i Nowodrużesk.
Jedna osoba zginęła podczas ostrzału w Nowodrużesku. Pożar wybuchł także w budynku
gospodarczym na Kreminnej. W Siewierodoniecku brakuje światła, wody i gazu z powodu
uszkodzonej komunikacji.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Walka o Mariupol trwa w obwodzie donieckim. Wojska rosyjskie przy wsparciu samolotów
atakują teren portu morskiego i kompleksu metalurgicznego „Azovstal”.
Według donieckiej OAW co najmniej 3 cywilów (w tym 1 dziecko) zostało rannych w
obwodzie 12 kwietnia.
Rzecznik Zaporoskiej OAW Iwan Arefjew powiedział, że w rejonie Zaporoża wojska
rosyjskie próbowały iść naprzód, ale ukraińskie siły zbrojne trzymały się na swoim miejscu.
Kierunek Dniprovski:
Szef Połtawskiej OAW Dmitrij Łunin zgłosił kolejny atak rakietowy na Myrhorod.
Kierunek Podilski:
Według szefa Chmielnickiego Obwodowej Administracji Wojskowej Serhija Gamalija, w
nocy 12 kwietnia wojska rosyjskie przypuściły atak rakietowy na obiekt infrastrukturalny w
obwodzie chmielnickim. Nikt nie został ranny ani zabity.
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Konfrontacja informacyjna
Państwowa Specjalna Służba Łączności informuje, że udaremniono zakrojony na szeroką
skalę atak hakerski na obiekty ukraińskiego sektora energetycznego.
SYTUACJA HUMANITARNA
Minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że
12 kwietnia korytarzami humanitarnymi ewakuowano 2671 osób. Własnym transportem z
Mariupola i Berdiańska przyjechały do Zaporoża 2343 osoby (208 mieszkańców Mariupola
i 2135 mieszkańców obwodu zaporoskiego z Połogo, Wasylówki, Berdiańska i Melitopola).
Iryna Vereszczuk poinformowała wówczas, że konwoje autobusów opuszczających
Zaporoże w celu ewakuacji ludzi z Berdiańska, Tokmaku i Energodaru są blokowane przez
wojska rosyjskie na punkcie kontrolnym w Wasylówce.
Według stanu na 11 kwietnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Praw Człowieka odnotowało 4450 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy w wyniku rosyjskiej
agresji (1892 zabitych i 2558 rannych). Według prokuratorów ds. nieletnich, według stanu
na dzień 12 kwietnia, zbrojna inwazja Federację Rosyjską na Ukrainie dotknęła ponad 530
dzieci (186 dzieci zginęło, a ponad 344 dzieci zostało rannych).
Komisarz Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Ludmiła Denisowa poinformowała o
przestępstwach seksualnych popełnianych przez rosyjskie wojsko na tymczasowo
okupowanych terytoriach. Według niej około 25 dziewcząt i kobiet w wieku od 14 do 24 lat
zostało zgwałconych podczas okupacji w piwnicy domu w Bucza w obwodzie kijowskim.
Burmistrz Buczy Anatolij Fedoruk powiedział, że w mieście znaleziono 403 ciała zabitych i
torturowanych osób. Według niego, 12 kwietnia w mieście rozpoczęła się ekshumacja ciał
z drugiego zbiorowego grobu, w którym pochowanych jest 56 osób.
Szef kijowskiej policji obwodowej Andrij Nebytow poinformował, że na dzień 12 kwietnia od
początku wojny w obwodzie kijowskim zginęło 720 ciał cywilów. Nadal brakuje ponad 200
osób.
Wojska rosyjskie zacieśniają kontrolę okupacyjną nad tymczasowo okupowanymi
terytoriami Ukrainy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zapowiada utworzenie
oddziałów tzw. „milicji ludowej” na czasowo okupowanych terenach obwodu charkowskiego.
Podobne informacje pojawiają się na temat czasowo okupowanych dzielnic obwodu
zaporoskiego.
Szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko powiedział, że
rosyjskie wojsko po raz kolejny blokuje ewakuację ludności cywilnej własnymi pojazdami z
Mariupola. Według burmistrza Wadyma Bojczenka liczba ofiar śmiertelnych w Mariupolu
może sięgnąć 20 tys. Rada Miasta Mariupol poinformowała, że domy 84 000 mieszkańców
Mariupola (około 2 mln metrów kwadratowych mieszkań) zostały całkowicie zniszczone.
Według wstępnych szacunków Rady Miejskiej łączne zapotrzebowanie na odbudowę
infrastruktury miejskiej wzrosło do 12,5 mld USD.
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Burmistrz Mykołajewa Aleksander Senkiewicz opublikował dane o stratach miasta w wyniku
rosyjskiej inwazji, która według stanu na dzień 12 kwietnia wyniosła ponad 110 mln hrywien.
W Mykołajewie ucierpiało m.in. 46 obiektów systemu oświaty, 5 obiektów opieki zdrowotnej,
5 instytucji kultury fizycznej i sportu, 3 instytucje ochrony socjalnej. Odnotowano 550
odwołań obywateli dotyczących szkód w sektorze mieszkaniowym.
W wyzwolonych spod okupacji północnych regionach Ukrainy zagrożenie minowe pozostaje
aktualne. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że wojska rosyjskie pozostawiły
dziesiątki tysięcy ładunków wybuchowych (niewybuchy, miny, serpentyny), zabijając
ludność cywilną.11 kwietnia na autostradzie Kijów-Czernihów eksplodował samochód,
zabijając kierowcę.
Szef Ługańskiej OAW Serhij Hajdaj poinformował, że rosyjska administracja okupacyjna
zapowiedziała kolejną falę mobilizacji mężczyzn poniżej 65 roku życia w Ługańsku. Wezwał
ludzi przymusowo zmobilizowanych do wojny do natychmiastowego poddania się
ukraińskim wojskom.
Po trzech tygodniach niewoli do domu wrócił Wiktor Maruniak, szef Starej Zburjiwki w
obwodzie chersońskim.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Ministerstwo Finansów Ukrainy prognozuje wzrost deficytu budżetu państwa z 2,7 mld USD
w marcu do 5-7 mld USD w kwietniu i maju.
Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, która wprowadza pełną gwarancję zwrotu depozytów
bankowych w przypadku wycofania się banku z rynku w czasie stanu wojennego i trzy
miesiące po jego zakończeniu.
Według ministra finansów Serhija Marczenko szacunkowe straty w infrastrukturze
spowodowane wojną wzrosły do 270 mld USD ze 120 mld USD w marcu.
Bloomberg donosi, że ceny gazu w Europie wzrosły we wtorek z powodu zmniejszenia
tranzytu rosyjskiego Gazpromu przez Ukrainę do 68% gwarantowanego wolumenu umowy
tranzytowej z Rosją.
Premier Ukrainy Denis Szmygal poinformował, że we wszystkich regionach kraju, z
wyjątkiem Ługańska, rozpoczęto siew. Rolnicy otrzymali preferencyjne finansowanie w
wysokości 3,5 mld UAH.
Premier Ukrainy poinformował też, że w tej chwili ponad 250 państwowych przedsiębiorstw
produkcyjnych zostało przeniesionych do innych regionów w związku z groźbą działań
wojennych. Spośród nich 121 firm już w pełni działa w nowej lokalizacji. Kolejne 430
produkcji czeka na swoją kolej na przeniesienie.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała Wiktora Medwedczuka, prorosyjskiego polityka
oskarżonego o zdradę stanu, który uciekł z aresztu domowego po zmasowanej inwazji wojsk
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rosyjskich. Medwedczuk jest uważany za ważną postać w strukturze rosyjskiej agencji na
Ukrainie.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał w parlamencie litewskim. Mówił o
zbrodniach wojennych popełnionych przez rosyjskie wojsko na Ukrainie, potępił
niezdecydowanie UE w sprawie nałożenia sankcji na Rosję (m.in. embargo na ropę).
Zełenski podziękował także Litwie za wsparcie i zaprosił do przyłączenia się do projektu
odbudowy Ukrainy.
Premier Ukrainy Denis Shmygal rozmawiał z prezydentem Szwajcarii Ignacio Cassisem,
omawiając konsekwencje rosyjskiej agresji oraz sytuację gospodarczą na Ukrainie. Premier
podziękował także Szwajcarii za wsparcie i zgodził się na zorganizowanie konferencji na
temat odbudowy Ukrainy.
Prezydent USA Joe Biden nazwał Putina „dyktatorem, który popełnia ludobójstwo” na
Ukrainie. W swoim przemówieniu Biden lub członkowie jego zespołu po raz pierwszy
nazwali działania Rosji „ludobójstwem”. Wcześniej określali je tylko jako zbrodnie wojenne.
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że w związku z wojną Rosji z
Ukrainą Niemcy zdecydowały się zmienić swoją „filozofię bezpieczeństwa” i dostarczyć broń
do stref walki. Steinmeier zapewnił, że rządy Niemiec i Ukrainy są obecnie w kontakcie w
celu ustalenia liczby i wielkości broni, która ma być przekazana na Ukrainę.
The Guardian donosi, że Rosja otrzymuje amunicję i sprzęt wojskowy z Iraku do operacji
wojskowych na Ukrainie za pośrednictwem irańskich sieci przemytu broni. Według
dziennikarzy sygnalizuje to ostrą zmianę strategii Rosji, gdyż Moskwa jest zmuszona
polegać na Iranie (swoim militarnym sojuszniku w Syrii) po nowych sankcjach
spowodowanych inwazją na Ukrainę.
Unia Europejska dodała do swojej listy sankcyjnej liderów kilku rosyjskich mediów (RTR
(WGTRK), «Moskiewski Komsomolec», «TASS», «Sankt Petersburg» i «Obrona
Narodowa»).
Bank Światowy przygotowuje pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 1,5 mld USD, w tym 1
mld USD wypłaty z Funduszu Rozwoju dla krajów najbiedniejszych. Prezes Banku
Światowego David Malpass powiedział, że wsparcie Ukrainy obejmie świadczenie ważnych
usług, w tym wypłatę wynagrodzeń personelowi szpitalnemu, a także emerytury i programy
socjalne.
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.

