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Stan na 8:00 19 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Rosyjskie wojska na wschodniej Ukrainie rozpoczęły ofensywę okrążenia ukraińskich sił
zbrojnych w strefie operacji połączonych sił, przejęcia pełnej kontroli nad obwodami
donieckim i ługańskim oraz utrzymania korytarza lądowego z tymczasowo okupowanym
półwyspem krymskim. Równolegle prowadzone są ataki rakietowe na obiekty
infrastrukturalne w zachodnich regionach Ukrainy.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Burmistrz Wasylkowa (obwód kijowski) Natalia Balasynovych poinformowała o wybuchach
w mieście. Według niej były one efektem pracy ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Według Obwodowej Administracji Wojskowej Charkowa 17 kwietnia w regionie zginęło 9
osób, a 25 zostało rannych. 18 kwietnia ostrzał trwał przez cały dzień – ostrzeliwane były
dzielnice Charkowa: Osnovjansky i Nemyszliansky, a także centralna część miasta. W
wyniku ostrzału 3 osoby zginęły, a 15 zostało rannych (w tym 14-letnie dziecko).
W rejonie Izium wojska rosyjskie prowadzą działania ofensywne na lewym brzegu Dońca
Siewierskiego.
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie posuwają się w kierunku Popasniańskim i
Siewierodonieckim. Szef Ługańskiej OAW Serhij Hajdaj oświadczył, że wkroczyli na
Kreminnę i całkowicie zajęli miasto. Poinformował później o ostrzale samochodu cywilnego
w tej osadzie, w którym zginęły 4 osoby, a 1 osoba została ranna. Według niego, wieczorem
17 kwietnia budynek policji patrolowej w Łysyczańsku został uszkodzony przez ostrzał
artyleryjski, 6 pracowników trafiło do szpitala.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Wojska rosyjskie nadal szturmują Mariupol - w pobliżu portu trwają walki. Nasilają się
rosyjskie ataki na południowym (w kierunku miasta Kurachowe) i północnym (w kierunku
miasta Lyman) odcinku frontu.
Według szefa Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawła Kyrylenko w wyniku
uderzenia rakietowego w Kramatorsk zniszczeniu uległo co najmniej 8 budynków
mieszkalnych, obiektów edukacyjnych i infrastrukturalnych. Intensywny ostrzał trwa nadal w
rejonach Marjinka, Avdiivka i Oczeretino. W wyniku rosyjskiego ostrzału w rejonie Doniecka
zginęło 4 cywilów (2 w Torskim, 1 w Szandrygalowie, 1 w Rozdolnym), a 5 innych zostało
rannych.
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Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy nasiliły się również wojska rosyjskie w
kierunku zaporoskim. Zaporizhzhya OAW donosi o działaniach wojennych i intensywnym
codziennym ostrzale w rejonie Huliajpolia.
Kierunek Dniprovski:
Dniepropietrowska OAW poinformowała, że rankiem 18 kwietnia armia rosyjska rozpoczęła
atak rakietowy na obwód dniepropietrowski. Część pocisków została zestrzelona przez
ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej, jeden trafił w infrastrukturę w obwodzie
synelnikowskim (dwie osoby zostały ranne), a inny zniszczył infrastrukturę kolejową w
obwodzie Pawłohradskim.
Kierunki południowy:
Według Dowództwa Operacyjnego «Południe» rosyjskie okręty wojenne blokujące
ukraińskie wybrzeże Morza Czarnego cofnęły się o prawie 200 km. Ale groźba blokowania
i ataków rakietowych pozostaje.
Wojska rosyjskie dążą do dotarcia do granic administracyjnych obwodu chersońskiego. W
pobliżu Ołeksandrywki trwają walki i ostrzeliwanie obiektów cywilnych w Mykołajowie.
Kierunek zachodni:
Wojska rosyjskie rozpoczęły naloty rakietowe na Lwów. Według szefa Lwowskiej OAW
Maksyma Kozyckiego trzy uderzenia były wymierzone w infrastrukturę wojskową, jeden w
stację paliw. W pobliżu obiektów kolejowych zgłoszono wypadki rakiet. Według wstępnych
informacji zginęło 7 osób, a 11 zostało rannych (1 dziecko zostało ranne).
Konfrontacja informacyjna
Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony
ostrzega przed możliwymi przygotowaniami do prowokacji wojsk rosyjskich w okresie świąt
wielkanocnych. Rosyjska propaganda rozpowszechnia fałszywe informacje o
przygotowaniu tak zwanych „specjalnych mobilnych grup ukraińskich nacjonalistów”, który
podobno może przeprowadzać ostrzał cerkwie w Wielkanoc. Takie informacje mogłyby
posłużyć jako przykrywka do ewentualnego ostrzału miejsc kultu religijnego na Ukrainie
przez wojska rosyjskie.
SYTUACJA HUMANITARNA
Minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że
z powodu rosyjskiego ostrzału 18 kwietnia korytarze humanitarne zostały zamknięte.
Rzecznik praw obywatelskich Ludmiła Denisowa potwierdziła, że rosyjskie wojsko zakłócało
ewakuację, strzelając do pojazdów próbujących opuścić strefę wojny.
Na dzień 17 kwietnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw
Człowieka odnotowało 4890 ofiar cywilnych. W rosyjskiej inwazji zginęło 2072 osób, a 2818
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zostało rannych. Prokuratorzy ds. nieletnich podają, że na wielką skalę zbrojną agresję
Federacji Rosyjskiej na Ukrainie dotknęła ponad 567 dzieci (205 dzieci zginęło, a ponad 362
dzieci zostało rannych).
Rzecznik Praw Obywatelskich Ludmiła Denisowa podkreśla, że działania armii rosyjskiej w
Mariupolu są aktem ludobójstwa narodu ukraińskiego, zgodnie z Konwencją o zapobieganiu
i karaniu zbrodni ludobójstwa oraz art. 6 Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału
Karnego . Obecnie szczególnie niepokojący jest zamiar rosyjskich wojskowych szturmu na
teren zakładu „Azowstal”, w którym ukrywa się co najmniej 1000 cywilów.
Doradca burmistrza Mariupola Petro Andriuszczenko informuje, że od 18 kwietnia rosyjskie
wojska przetrzymują w „obozach filtracyjnych” co najmniej 27 tys. osób – mieszkańców
Mariupola i okolic.
Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk informuje, że
wojska rosyjskie wzięły jako zakładników około 1000 ukraińskich cywilów. Dziennikarze,
aktywiści, wolontariusze, liderzy opinii i księża są torturowani.
Zaporiżska OAW podaje, że w regionie odnotowano 155 przypadków uprowadzenia
obywateli Ukrainy przez rosyjskie wojsko. Zwolniono już 86 zakładników. Kolejne 69 osób
jest obecnie w niewoli. Wśród nich są przedstawiciele władz lokalnych, prywatni
przedsiębiorcy oraz szefowie instytucji i organizacji.
Żona byłego burmistrza Chersonia Władimira Mykołaienko poinformowała, że rosyjskie
wojsko porwało jej męża.
Na czasowo okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego w wyniku działań
wojennych zakłócony został proces zaopatrzenia w wodę i praca zakładów użyteczności
publicznej. Rzecznik Ludmiła Denisowa informuje, że w większości osiedli ludność cywilna
praktycznie nie ma dostępu do wody pitnej i wodociągowej.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Rząd przeznaczył pierwsze 600 mln hrywien miesięcznych dodatków dla IDPs.
Kancelaria Prezydenta informuje, że plan powojennej odbudowy i rozwoju Ukrainy został
przygotowany po spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z przedstawicielami Kancelarii
Prezydenta, rządu i parlamentu. Obejmuje odszkodowanie za szkody materialne
spowodowane wojną, odbudowę zniszczonej przepustowości infrastruktury oraz
modernizację strukturalną ukraińskiej gospodarki.
Według Svitlany Rekrut, dyrektor zarządzającej Funduszu Gwarancji Depozytowych,
Gabinet Ministrów poparł propozycję NBU, by nacjonalizować 26 mld UAH aktywów
rosyjskich banków wycofanych z rynku ukraińskiego.
Państwowy Bank Oszczędnościowy zakończył I kwartał 2022 r. zyskiem ponad 240 mln
hrywien.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
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Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał szefowi delegatury UE na Ukrainie Matti
Maasikasowi pierwszą część wypełnionego kwestionariusza niezbędnego do kandydowania
do UE. Wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olga Stefanishina
powiedziała, że trwają prace nad drugą częścią ankiety. Według Maasikas odpowiedzi
Ukrainy zostaną przeanalizowane bardzo szybko, a w czerwcu spodziewane jest
posiedzenie Rady Europejskiej w tej sprawie.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowy z premierem Bułgarii
Kirillem Petkovem oraz premierem Chorwacji Andriejem Plenkovichem. Tematem rozmowy
było wzmocnienie nacisku sankcji na Rosję.
Ponadto Wołodymyr Zełenski kontynuował dialog z prezydentem Litwy Gitanasem
Nausedą. Prezydent Ukrainy zapowiedział rozwój sytuacji na froncie (obrona Mariupola
przed wojskami rosyjskimi) i wyraził nadzieję na zwiększenie wsparcia bezpieczeństwa
Ukrainy na szczeblu UE.
Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
Josep Borrell wydał oświadczenie potępiające niedawne chaotyczne i nielegalne ostrzały
ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej przez siły rosyjskie na Ukrainie. W oświadczeniu
podano jako przykład strajki w Siewierodoniecku, Łysyczańsku i Popasnej w obwodzie
ługańskim; w Charkowie i Lwowie.
Sekretarz obrony USA Lloyd Austin rozmawiał telefonicznie z rumuńskim ministrem obrony
Vasile Dinkiem, omawiając wspólne starania o wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej
agresji, a także współpracę w ramach NATO. Jednocześnie obie strony uznały pilną
potrzebę wsparcia Ukrainy w kontekście potencjalnej ofensywy sił rosyjskich na wschodzie
oraz pilną potrzebę udzielenia Ukrainie pomocy obronnej i humanitarnej przez Sojusz
Północnoatlantycki.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Turcja będzie nadal dokładać
wszelkich starań, aby zakończyć działania wojenne na Ukrainie. Erdogan zapewnił, że
Turcja poprze osiągnięcie niezbędnego rezultatu rozmów rosyjsko-ukraińskich w Stambule
w oparciu o zachowanie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.
Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy na dzień 18 kwietnia placówki
dyplomatyczne UE i 16 krajów (Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Estonia, Polska, Turcja,
Czechy, Słowenia, Watykan, Mołdawia, Gruzja, Iran , Kazachstan, Tadżykistanie,
Turkmenistanie) wznowiły pracę w Kijowie.
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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