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14 kwietnia 2022 r.
Stan na 8:00 15 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie kontynuują przygotowania do ofensywy na wschodniej Ukrainie. Trwa
budowa grupy lotniczej oraz systemu dowodzenia i kontroli. Ministerstwo Obrony Federacji
Rosyjskiej potwierdziło utratę krążownika rakietowego „Moskwa”, który jest okrętem
flagowym rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Oddziały Państwowej Straży Granicznej udały się do granicy państwowej Ukrainy z
Białorusią w obwodzie kijowskim, w szczególności do punktu kontrolnego „Wilcha”.
Kierunki Czernihów i Sumy:
Dowództwo Operacyjne „Północ” informuje o uderzeniu rakietowym systemu rakiet
taktycznych „Point-U” w kierunku miasta Grodno w obwodzie czernihowskim.
Według szefa Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Serhija Dejneka 13 kwietnia w
obwodzie Czernihowa zarejestrowano pożar z granatników i broni ręcznej z rosyjskiego
punktu kontrolnego "Pohar".
Również po raz pierwszy od dziesięciu dni wojska rosyjskie ostrzelały ze swojego terytorium
przygraniczne osady regionu Sumy. Dmytro Zhyvytskyi, szef Obwodowej Administracji
Wojskowej Sumy, informuje, że domy prywatne zostały zniszczone.
Kierunki Charków i Ługańsk:
W obwodzie charkowskim wojska rosyjskie prowadzą rozpoznanie terenu do ofensywy,
która prawdopodobnie będzie prowadzona w kierunku Słowiańska i Barwinkowa.
Trwa częściowa blokada Charkowa. Szef charkowskiej OAW Ołeh Sinegubow
poinformował, że w ciągu dnia wojska rosyjskie dokonały 34 uderzeń na Charków.
Ostrzelano także Zołociw i okoliczne osady. Na terenie obszaru w wyniku napadów zaginęła
1 osoba, 8 osób zostało rannych.
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie próbują przebić się przez obronę Sił Zbrojnych
Ukrainy w rejonie Rubiżnego i Nowotoszkiwskiego. Celem ofensywy jest zdobycie
Siewierodoniecka i Popasny. Trwa ostrzał osad. Szef Ługańskiej OAW Serhij Hajdaj donosi
o 2 rannych w Kreminnie; Wojska rosyjskie ostrzelały także Siewierodonieck, Toszkivkę
(gdzie jedna kobieta została śmiertelnie ranna) i Zołote.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Walki o Mariupol trwają. Wojska rosyjskie atakują pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie
Marjinki.

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

Szef donieckiej OAW Pawło Kyrylenko informuje o trzech nalotach na Wełykę Nowosiłkę.
Zarichne, Vuhledar, Volnovakha i Bogorodyczne również zostały ostrzelane. W wyniku
ostrzału z 14 kwietnia w regionie zginęły 3 osoby, a co najmniej 7 zostało rannych.
Według Iwana Arefjewa, rzecznika Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej,
Rosjanie kontynuują systematyczne naloty rakietowe i bombowe na infrastrukturę regionu,
a także starają się przeprowadzić operacje szturmowe w niektórych miejscowościach
powiatu Połogo.
Kierunek Dniprovski:
Przewodniczący rady obwodowej Dniepropietrowska Mykołaj Łukaszuk poinformował o
trafieniu rosyjskiej rakiety w lokale niemieszkalne w rejonie Sinelnikovsky w obwodzie
dniepropietrowskim.
Konfrontacja informacyjna
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w Biełgorodzie (Rosja) rozmieszczono
jednostkę operacji informacyjno-psychologicznych Sił Zbrojnych Rosji w celu
zintensyfikowania działań psychologicznych na oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy i ludność
cywilną w obwodzie Charkowskim.
Rosja oskarża Ukrainę o otwarcie ognia na terytorium Rosji w rejonie Klimowskim w
obwodzie briańskim. Początkowo pojawiły się doniesienia o ostrzale na granicy, a następnie
doniesienia o uszkodzeniach domów i obrażeniach okolicznych mieszkańców. Zamiast tego
Centrum ds. Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony
Ukrainy poinformowało, że rosyjskie służby specjalne rozpoczęły realizację planu
przeprowadzenia na jej terytorium zamachów terrorystycznych w celu podsycenia
antyukraińskiej histerii.
SYTUACJA HUMANITARNA
Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała,
że 14 kwietnia na Zaporoże korytarzami humanitarnymi przyjechały własnymi samochodami
2332 osoby (289 osób z Mariupola i 2043 osoby z miast obwodu zaporoskiego). 225 osób
zostało ewakuowanych z osiedli obwodu ługańskiego. Ponownie nie zapewniono reżimu
milczenia ze strony wojsk rosyjskich.
Również lokalne źródła na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu ługańskiego
informują o wzroście zagrożenia ostrzałem wojsk rosyjskich podczas ewakuacji. W ostatnich
dniach trwały ostrzał pojazdów ewakuacyjnych, pojawiają się informacje o zabitych. W ten
sposób wojska rosyjskie próbują powstrzymać ewakuację miejscowej ludności na
terytoriach kontrolowanych przez władze ukraińskie.
Od początku inwazji rosyjskiej na dużą skalę, tj. 13 kwietnia 2022 r., Biuro Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka odnotowało 4577 ofiar wśród
ludności cywilnej Ukrainy (1964 zabitych i 2613 rannych). Ponad 540 dzieci zostało rannych
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na Ukrainie w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej. Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że
zginęło 197 dzieci, a ponad 351 dzieci zostało rannych w różnym stopniu.
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa poinformowała, że do 24
lutego ponad 1100 dzieci zostało deportowanych do domów dziecka na okupowanych
terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego. Do tej pory przygotowano 280 przypadków
adopcji przez obywateli rosyjskich. Denisova poinformowała, że Duma Państwowa
Federacji Rosyjskiej rozpatrzy w przyszłym tygodniu projekt ustawy o uproszczeniu
procedury adopcji dzieci ukraińskich przez obywateli rosyjskich.
Szef Komendy Głównej Policji Igor Klimenko poinformował, że w czasie wojny na pełną
skalę wszczęto ponad 6,6 tys. spraw dotyczących faktów zbrodni popełnionych przez
rosyjskich żołnierzy na Ukrainie.
Burmistrz Buczу Anatolij Fedoruk informuje, że 85% cywilów zabitych w mieście ma rany
postrzałowe. Według niego wskazuje to na istnienie zabójstw z premedytacją, obalając
wersję przypadkowej śmierci cywilów.
Nastąpiła kolejna (już czwarta) wymiana jeńców wojennych z Rosją. W efekcie zwolniono
30 obywateli Ukrainy (5 oficerów i 17 żołnierzy, 8 cywilów, w tym 1 kobieta).
Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy ogłasza uwolnienie 2 ukraińskich
pilotów schwytanych 8 marca w pobliżu wsi Nova Basan w obwodzie czernihowskim. Mówili
o łamaniu przez Rosjan zasad zatrzymania, w szczególności o braku podstawowej opieki
medycznej w areszcie śledczym w Kursku.
Szefowa partii „Sługa Narodu” Olena Szulak poinformowała, że do 14 kwietnia na Ukrainie
bez dachu nad głową pozostało ponad 219,6 tys. osób. 95% budynków w mieście Mariupol
zostało zniszczonych przez wojska rosyjskie. Centrum Satelitarne ONZ opublikowało
zdjęcia przedstawiające prawie 80% zniszczenia wsi Gorenka (obwód kijowski).
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w wyniku rosyjskiego ostrzału zniszczone zostały
324 szpitale, z których 24 zostały całkowicie zniszczone.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Minister Polityki Agrarnej Mykoła Solski mówił o znacznym ograniczeniu eksportu produktów
rolnych z Ukrainy. W marcu br. eksport wyniósł 842 mln USD, podczas gdy rok wcześniej w
tym samym okresie wartość eksportu wyniosła 1,9 mld USD.
Narodowy Bank Ukrainy podaje, że inflacja może w tym roku przekroczyć 20%. Rosnące
ceny towarów i usług są spowodowane zakłóceniami procesów produkcyjnych i
logistycznych, skutkami dewaluacji hrywny, która nastąpiła w przededniu wojny, wysokimi
kosztami energii. Pomimo stopniowego ożywienia aktywności gospodarczej w kraju, NBU
szacuje spadek PKB Ukrainy w tym roku w jednej trzeciej gospodarki.
14 kwietnia Narodowy Bank Ukrainy zezwolił bankom na sprzedaż gotówkową waluty obcej.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
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Rada Najwyższa uznała działania Rosji podczas militarnego ataku na Ukrainę za
ludobójstwo narodu ukraińskiego. Ponadto Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę „O
zakazie propagandy rosyjskiego neonazistowskiego reżimu totalitarnego, akt agresji Rosji
jako państwa terrorystycznego na Ukrainę, symbole używane przez rosyjskie siły zbrojne i
inne jednostki wojskowe w wojna z Ukrainą”. Zgodnie z prawem Rosja jest uznawana za
państwo terrorystyczne, którego jednym z celów reżimu politycznego jest państwowe
ludobójstwo narodu ukraińskiego.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z prezydentem Francji
Emmanuelem Macronem. Strony omówiły śledztwo w sprawie rosyjskich zbrodni
wojennych, walkę narodu ukraińskiego z inwazją rosyjską oraz proces negocjacji między
Ukrainą a Rosją.
Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak przeprowadził trójstronne konsultacje z
Jake Sullivanem, doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego i Stephenem
Lavgrovem, doradcą premiera Wielkiej Brytanii ds. bezpieczeństwa narodowego. Ermak
poinformował swoich partnerów o sytuacji na froncie i zbrodniach wojennych Rosji.
Omówiono również przebieg i perspektywy negocjacji z Rosją oraz mechanizmy udzielania
gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba przeprowadził rozmowę telefoniczną z
sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem. Strony omówiły kolejny pakiet pomocy
wojskowej dla Ukrainy i uzgodniły stanowiska w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji.
Przewodniczący Rady Najwyższej Ruslan Stefanchuk odbył oficjalne spotkanie z przybyłym
na Ukrainę marszałkiem Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Milošem Vystrčylem oraz
marszałkiem Senatu RP Tomaszem Grodzkim. Parlamentarzyści wspólnie odwiedzili
wyzwolone od wojsk rosyjskich osady obwodu kijowskiego (Bucha, Borodyanka i Irpin).
Przedstawiciele Senatów Czech i Polski podkreślali, że brutalna agresja Rosji na Ukrainę
nie ma uzasadnienia.
Po podróży do Europy Wschodniej belgijski premier Alexander De Croo powiedział, że
«długofalowym celem Kremla jest destabilizacja całego społeczeństwa zachodniego, a ten
konflikt wartości, który objawił się w inwazji Rosji na Ukrainę, może trwać latami». Według
niego Belgia aktywnie wspiera Ukrainę, w szczególności udzielając pomocy finansowej i
humanitarnej.

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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