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17 kwietnia 2022 r. 

Stan na 8:00 18 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie nadal atakują pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy we wschodniej Ukrainie. 
Uderzenia rakietowe i bombowe na ukraińskie obiekty infrastruktury przemysłowej i cywilnej 
nie ustają. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
Według Oleksandra Pawliuka, szefa Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, 
rankiem 17 kwietnia w wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie uszkodzona została jedna z 
podstacji wysokiego napięcia w obwodzie browarskim. W rezultacie ponad 25 000 
konsumentów zostało bez prądu. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Rosyjskie wojsko nadal bombarduje Charków. Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji 
Wojskowej Ołeh Sinegubow powiedział, że rosyjskie wojska strzelały do miasta 23 razy z 
artylerii lufowej, MLRS i moździerzy. Również na Charkowie uderzył 1 rakietę. W wyniku 
ostrzału zginęły 3 osoby, a 31 zostało rannych (w tym 4 dzieci). Uszkodzone zostały budynki 
mieszkalne i obiekty infrastrukturalne w Piwniczi Sałtówka, Pjatihatok, Oleksijiwce, centrum 
Charkowa, HTZ i mieście Dergaczi. Po południu wojska rosyjskie ostrzelały centralną część 
Charkowa. Według wstępnych danych zginęło 5 osób, a 20 zostało rannych. 
W rejonie Izium wojska rosyjskie próbują rozbudować przyczółek na lewym brzegu 
Doniecka Siewierskiego. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że prowadzi 
rozpoznanie, walcząc na terenach osiedli Zawody, Dmytriwka i Dibrovne. 
W obwodzie charkowskim Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadzają kontrofensywę. Osiedla 
Bazalijiwka i Lebjarze w pobliżu Czuguewa zostały wyzwolone. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie prowadzą operacje ofensywne w obwodach 
kreminna, popasna, rubiżne i nowotoszkowski. Według szefa Ługańskiej Obwodowej 
Administracji Wojskowej Serhiia Hajdaia ostrzeliwali centrum Złotego. Według wstępnych 
informacji zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne. W Siewierodoniecku pociski uderzyły w 
budynek Świętej Soboru Chrystusowo-Bożonarodzeniowego. Niedawno przebudowany 
kompleks sportowy Olymp został ostrzelany w Kreminnej. Powierzchnia pożaru, według 
wstępnych szacunków, wynosi 2 400 metrów kwadratowych. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
W Mariupolu wojska rosyjskie próbują szturmować port morski i fabrykę „Azowstal”. Według 
Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy nadal trwają ataki rakietowe i bombowe, w tym 
z użyciem bombowców strategicznych Tu-22M3. Jednocześnie policja Mariupol informuje, 
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że cywile (m.in. kobiety, dzieci i osoby starsze) ukrywają się przed ostrzałem na terenie 
”Azowstalu”. Według dziennikarza Artema Popowa ich liczba może sięgać nawet tysiąca 
osób. 
Wojska rosyjskie przeprowadzają również ataki w rejonie Marjinki i Awdijiwki. 
Donieck OAW podaje, że co najmniej 2 osoby zginęły w regionie w ciągu dnia (w Marjince i 
Nowopilli); 4 więcej zostało rannych. 
Rzecznik Zaporiżskiej OAW Iwan Arefjew powiedział, że w ciągu ostatnich 24 godzin 
jednostki armii rosyjskiej kontynuowały ostrzał rakietowy i artyleryjski w cywilną 
infrastrukturę regionu. Ostrzał trwa nadal na linii frontu (Kamjanske, Orichów, Hulajpole, 
Malyniwka). 
 
Kierunek Dniprovski: 
Według przewodniczącego dniepropietrowskiej rady obwodowej Mykoły Łukaszuka 
przedmieścia obwodu Krzywego Rogu zostały ostrzelane z terenu obwodu chersońskiego. 
W wyniku ostrzału zginęła 1 osoba. 
 
Kierunki południowy: 
Trwa ostrzał miasta Mykolaev. Z powodu zniszczeń infrastruktury na czasowo okupowanych 
terenach miasto od kilku dni było pozbawione wody. 
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wojska rosyjskie ostrzeliwują pozycje 
ukraińskie w kierunku Ołeksandrywki (w pobliżu granicy obwodów mykołajowskiego i 
chersońskiego). 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk powiedziała, że 
strona ukraińska nie doszła do porozumienia z wojskiem rosyjskim w sprawie zawieszenia 
broni w celu ewakuacji ludności. Z tego powodu korytarze humanitarne nie zostały otwarte 
17 kwietnia. 
Ponad 563 dzieci zostało rannych na Ukrainie w wyniku zbrojnej agresji na pełną skalę przez 
Federację Rosyjską. Według oficjalnych danych prokuratury ds. nieletnich zginęło 202 
dzieci, a ponad 361 zostało rannych. 
Szef Luhansk OAW Serhij Hajdaj zwraca uwagę na krytyczną sytuację w mieście Popasna. 
Według niego przypomina zablokowany Mariupol. Wojska rosyjskie ostrzelają miasto przez 
całą dobę, uniemożliwiając ewakuację ludzi. Mieszkańcy Popasny mieszkają w schronach 
przeciwbombowych od ponad 50 dni. 
Według Urzędu Miejskiego w Mariupolu wojska rosyjskie nie wpuszczają do miasta pomocy 
humanitarnej z Ukrainy ani organizacji międzynarodowych. Dystrybuują własną pomoc 
humanitarną, ale jest ona minimalna („właściwie robi bochenek chleba i butelkę wody 
dziennie”), katastrofalnie jej brakuje. Również w mieście nie ma warunków do zapewnienia 
mieszkańcom jakiejkolwiek opieki medycznej. 
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Państwowe Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że od początku pracy 6 kwietnia w 
Borodyance z gruzów wydobyto ciała 41 zabitych. 
Ołeh Buriak, szef administracji państwowej obwodu zaporoskiego, powiedział, że 8 kwietnia 
jego 16-letni syn został uprowadzony na rosyjskim punkcie kontrolnym w Wasylówce, gdy 
konwój ewakuacyjny jechał z Melitopola do Zaporoża. 
Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji informuje, że administracja okupacyjna Krymu 
utworzyła „obozy przekwalifikowania” dla urzędników oświatowych. Tam nauczyciele z 
obwodów chersońskiego, charkowskiego i zaporoskiego zmuszeni są do przejścia na 
„rosyjskie standardy edukacyjne”. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Doradca prezydenta Ukrainy Ołeh Ustenko poinformował, że Ukraina zwróciła się do G7 o 
50 mld dolarów na pokrycie deficytu budżetowego. 
Jeden z liderów ukraińskiego rynku rolnego, „Nibulon” Agricultural Holding, zamierza 
wybudować własny terminal zbożowy w Izmailu. W szczególności firma rozważa możliwość 
wykorzystania floty Ukraińskiej Żeglugi Dunaju w swoich programach logistycznych. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z dyrektor Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą omówił pomoc finansową dla Ukrainy i 
przygotowania do powojennej odbudowy. 
17 kwietnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej, które posiadają porty morskie lub 
rzeczne, weszła w życie dyrektywa UE zakazująca wjazdu do portów statków 
stowarzyszonych z Rosją. W szczególności Bułgaria zabroniła statkom pływającym pod 
banderą rosyjską wchodzenia do swoich portów Morza Czarnego. 
UE postanowiła przeznaczyć dodatkowe 50 mln euro na pomoc humanitarną dla osób 
dotkniętych rosyjską agresją na Ukrainie. Należy zauważyć, że 45 mln euro zostanie 
wydanych na projekty humanitarne na Ukrainie, 5 mln euro - na projekty w Mołdawii. 
Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ihor Żovkva poinformował, że Ukraina wypełniła już 
ankietę niezbędną do kandydowania Ukrainy do UE, którą 8 kwietnia przywiozła do Kijowa 
delegacja pod przewodnictwem przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der 
Leyen. 
Wołodymyr Zełenski zaprosił prezydenta Francji Emmanuela Macrona do odwiedzenia 
Ukrainy i upewnienia się, że zbrodnie Rosji na obywatelach ukraińskich są „tylko 
ludobójstwem”. Zełenski powiedział to w wywiadzie dla CNN. 
 
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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