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SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie próbują atakować w określonych kierunkach w obwodach donieckim, 
ługańskim i charkowskim oraz przeprowadzają ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
W nocy z 14 na 15 kwietnia wojska rosyjskie ostrzelały rejon Kijowa. Szef kijowskiej OAW 
Ołeksandr Pawliuk poinformował o wystrzeleniu trzech pocisków. Według kijowskiej OAW 
do wybuchów doszło w społeczności Wasylków. Według wstępnych informacji system 
obrony powietrznej działał. Uszkodzeniu uległa także mieszcząca się w Wyszniewie fabryka 
maszyn „Vizar”, produkująca pociski przeciwokrętowe „Neptune”. 
 
Kierunki Czernihów i Sumy: 
Państwowa Służba Graniczna Ukrainy poinformowała, że wojska rosyjskie trzykrotnie 
wystrzeliły moździerze na teren przylegający do granicy państwowej Ukrainy w pobliżu wsi 
Senkivka (obwód czernihowski). 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Wojska rosyjskie nadal przygotowują się do ofensywy z rejonu Izium. Według Sztabu 
Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy skupione są tu do 22 batalionowych grup taktycznych 
Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. 
Jednocześnie trwa ostrzał Charkowa. Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji 
Wojskowej Ołeh Synegubow poinformował o ostrzale jednej z dzielnic mieszkaniowych 
miasta. Prokuratura w Charkowie informuje, że podczas ostrzału zginęło 10 osób (w tym 7-
miesięczne dziecko), a 35 zostało rannych. 
Wizyta szefa charkowskiej OAW Ołeha Sinegubow w rogańskiej społeczności potwierdza 
informację o wyzwoleniu osady od wojsk rosyjskich. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie intensyfikują ostrzał pozycji Sił Zbrojnych Ukrainy 
w rejonie Popasny i Rubiżnego, gdzie trwają walki pozycyjne. 
Według Serhija Hajdaia, szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, 14 kwietnia 
wojska rosyjskie ostrzelały domy i infrastrukturę w obwodzie ługańskim 24 razy, zabijając 
dwie osoby i raniąc dwie inne. Gajdai zauważył, że ostrzał Kreminny trwa. 1 osoba zginęła, 
a 5 zostało rannych. W Łysyczańsku kilku ochotników znalazło się pod ostrzałem (1 osoba 
zginęła, a 1 został ranny). W Siewierodoniecku ucierpiała infrastruktura miasta - uszkodzona 
została sieć wodociągowa i dwa magazyny żywności. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
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Rosyjska grupa morska nadal blokuje port Mariupol i prowadzi ostrzał w kierunku wybrzeża. 
Rzecznik MON Ołeksandr Motuzianyk powiedział, że rosyjskie wojska po raz pierwszy 
zbombardowały Mariupol przy użyciu bombowców dalekiego zasięgu Tu-22M3. 
Rosyjskie wojska w obwodzie donieckim zaatakowały rejon Marjinki; ostrzał pozycji ZSU 
wokół Torecka. Przygotowują się do zintensyfikowania działań wojennych w rejonie 
Awdijiwki, gdzie podczas ostrzału rannych zostały dwie osoby. 
Rzecznik Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Arefjew powiedział, że 
miasto Wasylówka zostało ostrzelane, kilka domów w centrum miasta i sektor prywatny, 
sklep i zajezdnia na stacji kolejowej w Tawrijsku zostały uszkodzone. Według wstępnych 
informacji zginęła 1 osoba, a 5 zostało rannych. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Burmistrz Oleksandrii (obwód Kirowohrad) Sergij Kuźmenko poinformował o uderzeniu 
rakietą w infrastrukturę lotniska. Trwają akcje ratunkowe i ratownicze. 
 
Kierunki południowy: 
Wojska rosyjskie ostrzelały jeden z rejonów Mykołajewa. Uszkodzone zostało centrum 
sortowania Nova Poshta. Według przewodniczącego Mykołajewa OAW Witalija Kima, w 
wyniku ataku zginęło 5 osób, 15 - zostało rannych. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował CNN o stratach ukraińskich sił 
zbrojnych w konflikcie. Według niego, obecnie zginęło od 2,5 do 3 tys. ukraińskich żołnierzy, 
a około 10 tys. zostało rannych. 
Minister ds. Reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że 
15 kwietnia do Zaporoża przyjechały transportem humanitarnym z Mariupola i Berdiańska 
2494 osoby. Mimo ciągłego ostrzału z miast obwodu ługańskiego ewakuowano 370 osób. 
Wojsko rosyjskie w dalszym ciągu utrudnia ewakuację ludności na terytorium kontrolowane 
przez rząd ukraiński. 14 kwietnia autobusy przewożące ludzi z Popasny do Starobielska 
zostały ostrzelane w pobliżu wsi Borowa, powiat Izium, obwód charkowski. Prokuratura w 
Charkowie podaje, że według wstępnych danych 7 osób zginęło, a 27 zostało rannych. 
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców poinformował, że na dzień 14 
kwietnia 4 796 245 Ukraińców opuściło kraj z powodu wojny. Jednocześnie 90% osób, które 
uciekły przed wojną, to kobiety i dzieci. 
Od początku inwazji rosyjskiej na dużą skalę, tj. 14 kwietnia 2022 r., Biuro Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka odnotowało 4633 ofiar wśród 
ludności cywilnej Ukrainy (1982 zabitych i 2651 rannych). Na Ukrainie rannych zostało 
ponad 553 dzieci. Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że zginęło 198 dzieci, a ponad 355 
dzieci zostało rannych w różnym stopniu. 
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Rada Miejska Mariupola poinformowała, że rosyjskie wojsko rozpoczęło proces ekshumacji 
ciał zakopanych wcześniej na dziedzińcach budynków mieszkalnych w Mariupolu. 
Zaznacza się, że zabraniają grzebania zabitych przez nich osób – na każdym podwórku 
umieszczają swojego opiekuna, który nie pozwala Mariupolowi oddać ziemi zmarłych 
krewnych lub znajomych. Przypuszcza się, że w ten sposób armia rosyjska zaciera ślady 
swoich zbrodni wojennych. 
Rzecznik SBU Artem Dekhtiarenko powiedział, że przechwycił rozmowę rosyjskiego 
żołnierza, chwalącego okrucieństwa, jakich dopuścił się na ukraińskich jeńcach wojennych. 
Szef policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow informuje, że funkcjonariusze organów 
ścigania znaleźli już ponad 900 ciał cywilów w wyzwolonych osiedlach regionu. Większość 
z nich ma rany postrzałowe. Podkreśla również pilność zagrożenia minowego, które dotyka 
ludność cywilną w regionie. 
Centrum satelitarne ONZ UNOSAT pokazuje poziom zniszczeń ukraińskich miast w czasie 
wojny na podstawie zdjęć z kosmosu. W rejonie Kijowa najbardziej ucierpiała wieś Gorenka 
- 77% osady zostało zniszczone. Irpen ucierpiała o 71%; Gostomel - o 58%; Bucza - o 26%. 
Ołeksandr Omeljanenko, szef wydziału policji rejonu Bucza w obwodzie kijowskim, 
powiedział, że w rejonie Makarowa w obwodzie kijowskim ponad 200 domów zostało 
zniszczonych, a ponad 600 uszkodzonych. 
Szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Pawliuk powiedział, że 
rozminowanie całego wyzwolonego terytorium obwodu kijowskiego może potrwać nawet 
rok. 
Minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow poinformował, że od początku inwazji 
rosyjskiej na Ukrainę na pełną skalę zniszczono około 300 mostów. 
Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zauważyła, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego na całej Ukrainie pogarsza się. 27% obwodów (w których 
nadal trwają działania wojenne lub gdzie znajduje się największa liczba osób wewnętrznie 
przesiedlonych) boryka się z problemami. W ciągu dwóch miesięcy niedobory żywności 
wystąpią w kolejnych 11% obwodów. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Według premiera Denisa Szmygala, rząd wraz z ONZ uruchamia dwa kolejne programy 
świadczeń dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Środki te zostaną wypłacone przez 
Światowy Program Żywnościowy ONZ w ciągu 3 miesięcy. 
Na Ukrainie wzrosła ilość hrywny gotówkowej w obiegu. Na dzień 1 kwietnia w obiegu 
znajdowało się 685 mld UAH w gotówce, czyli o 9,2% więcej niż na początku 2022 roku. 
Narodowy Bank tłumaczy ten wzrost zwiększonym popytem na gotówkę, który był 
obserwowany z powodu niepewności na początku wojny. 
Pełniący obowiązki prezesa Państwowej Wytwórni Energii Atomowej «Energoatom» Petro 
Kotin stwierdził, że bezpośrednie i pośrednie straty spółki w wyniku prowadzonej przez 
Rosję wojny na pełną skalę sięgają 35 mld hrywien. 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

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

 

 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walery Załużny omówił telefonicznie z przewodniczącym 
Połączonych Szefów Sztabów generałem Markiem Millim walki na granicy Charkowa-Izium 
i Donbasu, krytyczną sytuację wokół Mariupola i ostrzał rakietowy w całew Ukrainie. 
Załużnyj podkreślił potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy w zakresie uzbrojenia i amunicji. 
Federacja Rosyjska wysłała noty dyplomatyczne do krajów dostarczających broń na 
Ukrainę, domagając się zaprzestania uzbrojenia kraju, twierdząc, że niedopełnienie tego 
obowiązku może mieć „nieprzewidywalne konsekwencje”. 
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o specjalnych decyzjach dotyczących 
przeciwdziałania agresji na Ukrainę. Zakazuje m.in. importu węgla z Rosji i Białorusi. 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego partnerzy przygotowują się do zakrojonej na 
szeroką skalę odbudowy Ukrainy, gotowi do udzielenia pomocy w nagłych wypadkach w 
wysokości 1,4 miliarda dolarów, aby pomóc Ukrainie w zaspokojeniu jej bieżących potrzeb 
w zakresie wydatków. 
Premier Denis Shmygal powiedział, że Gabinet Ministrów porozumiał się z rządem Japonii, 
aby przyciągnąć pomoc w wysokości 13 miliardów jenów. 
Urzędy pocztowe Polski, Szwecji, Danii, Finlandii i Australii złożyły już odpowiednie 
dokumenty do Światowego Związku Pocztowego w odpowiedzi na apele Ukrposhty o 
zaprzestanie dostarczania przesyłek do iz Rosji i Białorusi. Do blokady pocztowej dołączyła 
również Poczta Łotewska, która w marcu wstrzymała przekazy pocztowe do iz tych krajów. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Macedonii Północnej ogłosiło 6 innych rosyjskich 
dyplomatów non grata. 
Ambasador Francji Etienne de Poncins i ambasador Włoch Pierre Francesco Zazo powrócili 
do Kijowa. 
 
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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