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Stan na 8:00 17 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki powietrzne i rakietowe na infrastrukturę i 
obszary mieszkalne. Trwają przygotowania do rosyjskiej ofensywy na wschodniej Ukrainie. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
Według burmistrza Kijowa Witalija Kliczka rankiem 16 kwietnia wojska rosyjskie ostrzelały 
obwód darnicki. Według wstępnych informacji jedna osoba zginęła, a kilka innych zostało 
rannych. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
W rejonie Izium wojska rosyjskie skoncentrowały się na utrzymaniu pozycji, które są 
trampoliną do spodziewanego ataku na Słowiańsk i Barwinkowo w celu otoczenia jednostek 
ukraińskich w rejonie Operacji Sojuszniczych Sił Zbrojnych. 
Trwa częściowa blokada i ostrzał Charkowa. Rosyjskie wojsko przypuściło dziś rano atak 
rakietowy na jeden z centralnych obszarów miasta, zabijając dwie osoby i raniąc co najmniej 
18. Wieczorem w nowym ostrzale zginęła kolejna osoba, a dwie inne zostały ranne. 
W ciągu dnia wojska rosyjskie ostrzeliwały Siewierodonieck, Rubiżne, Kreminna i 
Łysyczańsk. Według szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhija Hajdaia, 
rafineria w Łysyczańsku została uszkodzona. Uszkodzony został również budynek placówki 
medycznej w Pryvilli. Gazociąg w Siewierodoniecku został odcięty, miasto zostało bez gazu. 
W Kreminnij SES odnotowuje się dziesiątki pożarów w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Rosyjskie samoloty bombardują Mariupol. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych 
Ukrainy w mieście w pobliżu portu morskiego trwają walki. 
Donieck OAW informuje, że w wyniku ostrzału 16 kwietnia na terenie obszaru zginął 1 cywil, 
a jeszcze 1 – został ranny. Dane te nie obejmują informacji z Mariupola i Volnovakha. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn Rezniczenko 
powiedział, że w wyniku dwóch ataków rakietowych na dzielnicę dnieprowską miasta Dnipro 
zniszczono opuszczoną fermę drobiu. Według wstępnych informacji nie ma ofiar. 
Szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Dmytro Łunin powiedział, że w jednej 
z podpołtawskich wsi uderzenie rakietowe przez wojsko rosyjskie wieczorem 15 kwietnia 
uszkodziło infrastrukturę gospodarczą. 1 osoba zginęła, jeszcze 1 została ranna. 
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Kierunek zachodni: 
Jak poinformował szef Lwowskiej OAW Maksym Kozytskyi, na obwód Lwowski doszło do 
nalotów rakietowych. Ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły 4 pociski manewrujące. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 
Ukrainy informuje, że Rosja wykorzystuje do celów propagandowych ukraińskie dzieci 
deportowane z czasowo okupowanych terytoriów. Wykorzystywanie dzieci w wojnie 
informacyjnej jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. 
Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje, że rosyjskie wojsko 
rozprowadzało ulotki propagandowe na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu 
chersońskiego. Zawierają tezy rosyjskiej propagandy na temat konfliktu i wzywają do nie 
stawiania oporu siłom okupacyjnym. 
Stanowa Służba Łączności Specjalnej ostrzega przed wysyłaniem szkodliwych programów 
w komunikatorach. Zawarte są w listach, które rzekomo wysyłane są w imieniu SBU. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Minister ds. Reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że 
16 kwietnia korytarzami humanitarnymi ewakuowano 1449 cywilów. Od nich: 170 osób - z 
Mariupola; 1211 osób - mieszkańców miast obwodu zaporoskiego; 68 osób pochodzi z 
obwodu ługańskiego. Podczas „reżimu milczenia” armia rosyjska otworzyła ogień do 
centrum Łysyczańska (obwód Ługański). Ewakuacja została faktycznie udaremniona. 
Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że 200 dzieci zostało zabitych, a ponad 360 zostało 
rannych w rosyjskich inwazjach na Ukrainę na dużą skalę. 
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa informuje, że 
administracja okupacyjna mobilizuje dzieci, które brały udział w tak zwanych „klubach 
patriotycznych” w ORDLO, do przyłączania się do nielegalnych grup zbrojnych. 
Burmistrz Trostyańca (obwód Sumy) Jurij Bova powiedział, że w wyzwolonej wiosce Bilka 
znaleziono pozostałości broni chemicznej (sarin i inne substancje). 
Komitet Rady Najwyższej ds. Wolności Słowa stwierdził, że od początku inwazji Rosji na 
pełną skalę na Ukrainie udokumentowano 21 przypadków śmierci mediów. 
Minister ds. reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Iryna Vereszczuk 
poinformowała, że w rosyjskiej niewoli przebywa obecnie około 700 ukraińskich żołnierzy i 
ponad 1000 cywilów. 
Według Maksyma Strelnika, pracownika Rady Miejskiej Izium, w obwodzie charkowskim 
rosyjskie wojsko zorganizowało przymusową deportację ponad 50 obywateli z miasta Izium 
do Rosji. 
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Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Serhij Szkarlet powiedział, że wojna spowodowała straty 
w ukraińskiej edukacji na ponad 5 miliardów dolarów. 91 placówek oświatowych zostało 
całkowicie zniszczonych, 923 obiekty uległy częściowemu zniszczeniu. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
W innym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rząd nie 
zmieni taryf za energię elektryczną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. 
Według pierwszego wiceministra spraw wewnętrznych Jewhena Jenina Ukraina może 
zablokować transfery około 200 mld UAH do Rosji i Białorusi od firm powiązanych z tymi 
krajami, aby pieniądze nie mogły być wykorzystane do prowadzenia wojny z Ukrainą. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił prez telefon z premierem Wielkiej Brytanii 
Borysem Johnsonem porozumienia w sprawie wsparcia obronnego i makrofinansowego. 
Boris Johnson stwierdził, że międzynarodowe poparcie dla Ukrainy tylko się nasiliło i jest 
przekonany o sukcesie Ukrainy w jej walce. 
Wołodymyr Zełenski rozmawiał też telefonicznie z premier Szwecji Magdaleną Andersson. 
Strony rozmawiały o wsparciu obronnym Ukrainy i zaostrzeniu antyrosyjskich sankcji. 
Zełenski poinformował szefa szwedzkiego rządu o krytycznej sytuacji w Mariupolu. 
Do Kijowa przybyła delegacja gruzińskich parlamentarzystów pod przewodnictwem 
marszałka parlamentu Szalwy Papuaszwilego. W trakcie wizyty delegacja odwiedziła Bucza 
i Irpin wyzwolone od wojsk rosyjskich w obwodzie kijowskim. Ponadto podczas spotkania 
ze swoim gruzińskim odpowiednikiem przewodniczący Rady Najwyższej Ruslan Stefanchuk 
omówił akcesję Gruzji do sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Zaprosił także polityków i 
ludność Gruzji do aktywnego udziału w odbudowie Ukrainy. 
Premier Denis Shmygal rozmawiał z dyrektorem Departamentu Europejskiego MFW 
Alfredem Kammerem. Strony omówiły rolę Funduszu we wspieraniu finansowym Ukrainy w 
czasie wojny i po wojnie oraz zgodziły się współpracować w celu uzupełnienia konta 
administracyjnego MFW dla Ukrainy. 
Włochy i Belgia zamkną swoje porty dla rosyjskich statków 17 kwietnia w ramach 
rozszerzonych sankcji Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej. Podobną decyzję 
podjęła Rumunia, zakazująca statkom pływającym pod rosyjską banderą wchodzenia do 
rumuńskich portów na Morzu Czarnym i Dunaju. Wyjątkiem są statki humanitarne, a także 
przewożące niektóre towary do krajów UE lub potrzebujące pomocy. 
Niemiecki minister sprawiedliwości Marco Bushmann wyraził stanowisko rządu federalnego 
i powiedział, że ewentualne dostawy ciężkiej broni na Ukrainę są zgodne z prawem 
międzynarodowym, ponieważ Ukraina prowadzi legalną wojnę obronną przeciwko Rosji. 
Bushmann zauważył, że Niemcy stały się jednym z pierwszych krajów na świecie, które 
systematycznie badają i przechowują dowody zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie. 
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Niemiecki minister finansów Christian Lindner zapowiedział, że Niemcy zwiększą do 2 mld 
euro fundusz na wsparcie militarne obcych państw, z czego większość trafi na zakup broni 
dla Ukrainy. 
Łyczakowski Sąd Rejonowy we Lwowie wybrał podejrzanego o zdradę stanu zastępcę 
ludowego Wiktora Medwedczuka, stosując środek przymusu w postaci aresztu bez kaucji. 
 
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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