
 

Daily Digest  

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

 

19 kwietnia 2022 r. 

Stan na 8:00 20 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Armia rosyjska próbuje przebić się przez obronę Sił Zbrojnych Ukrainy we wschodniej 
Ukrainie. Jednocześnie trwają strajki na infrastrukturę cywilną i wojskową, głównie we 
wschodnich i południowych regionach Ukrainy. 

Kierunki Charków i Ługańsk: 
Wojska rosyjskie kontynuują atak na Charków, próbując uderzyć jednostki Sił Zbrojnych 
Ukrainy i infrastrukturę krytyczną. Ołeh Synehubov, szef Charkowskiej Obwodowej 
Administracji Wojskowej, donosi, że kijowskie i przemysłowe dzielnice miasta zostały 
ostrzelane MLRS; w wyniku zginęły 3 osoby, 21 osób zostało rannych. Ostrzelano także 
rejony Dergaczów i Czuhuiw w obwodzie charkowskim. 
W rejonie Izium wojska rosyjskie podjęły próbę ofensywy w kierunku południowym 
(Sulyhivka i Dibrivna). Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że atak został 
odparty. 
Na linii frontu w obwodzie ługańskim trwają aktywne działania wojenne. Największą 
intensywność mają w rejonie Kreminna. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje 
także o ofensywie wojsk rosyjskich w kierunku osady Popasna, próbach szturmu na 
Siewierodonieck i Rubiżnoje. 
Ługańska OAW odnotowuje pożary w Nowodrużesku, Łysyczańsku i Kreminnej 
spowodowane ostrzałem przez wojska rosyjskie. Uszkodzeniu uległa również linia 
wysokiego napięcia. 215 osiedli zostało pozbawionych prądu. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Wojska rosyjskie skoncentrowały swoje wysiłki na szturmie na fabrykę „Azowstal” w 
Mariupolu. Według zastępcy dowódcy pułku „Azow” Światosława Palamara na fabrykę 
zrzucane są ciężkie rosyjskie bomby, a wiele osób jest pod gruzami. 
Na północy obwodu donieckiego wojska rosyjskie przygotowują się do ofensywy w kierunku 
miasta Lyman. Obecnie walki trwają w osadach Torske i Zelena Dolina. Rosyjski sprzęt 
wojskowy został zauważony w pobliżu wsi Zariczne i Yampil. Na południu regionu w pobliżu 
osad Welyka Nowosilka i Riwnopil toczą się walki. 
Według donieckiej OAW wojska rosyjskie kontynuują ostrzał w kierunku marjinskim, 
oczeretynskim i awdijiwskim. Doszło też do ataku rakietowego na Kramatorsk. W wyniku 
ostrzału rosyjskiego w obwodzie donieckim zginęły 3 osoby (w Kramatorsku, Awdijiwce i 
Błagodatnym), a kolejnych 5 cywilów (w tym 1 dziecko) zostało rannych. 
W rejonie Marjinki jednostki ukraińskie rozpoczęły kontratak. Według Sztabu Generalnego 
Sił Zbrojnych Ukrainy w pełni przywrócili kontrolę nad tą osadą. 
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Ołeksandr Staruch, szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, informuje, że w 
regionie nasiliły się walki, zwłaszcza w kierunku Połogo. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej ostrzeliwały miasto Zelenodolsk, dzielnica Krzywy Róg, 
obwód dniepropietrowski, z granatnika o napędzie rakietowym. Uszkodzony został piętrowy 
budynek mieszkalny, budynek szkolny, maszyny rolnicze i inne urządzenia. 
 
Kierunki południowy: 
Walki trwają w obwodzie chersońskim w pobliżu Ołeksandrywki. 
Burmistrz Mykołajewa Aleksander Senkiewicz podał dane dotyczące ataku na miasto w 
nocy z 18 na 19 kwietnia - podczas nocnych napadów ranne są 2 osoby. 
Przewodnicząca rady regionalnej Mykołajewa Anna Zamazeiewa poinformowała, że szpital 
w mieście Bashtanka w rejonie Mykołajewa został zwolniony. Według wstępnych informacji 
są ranni. 
 
Konfrontacja informacyjna: 
Główny Zarząd Wywiadu MON zapowiada przygotowania do „pseudoreferendów” w 
okupowanych obwodach chersońskiego i mykołajowskiego w celu proklamowania tzw. 
„republik ludowych” i przyłączenia tych terytoriów do Rosji. Administracja okupacyjna 
drukuje karty do głosowania, plakaty i broszury oraz wykorzystuje dane paszportowe 
okolicznych mieszkańców uzyskane podczas wydawania tzw. „pomocy humanitarnej” do 
fikcyjnego wypełniania kart do głosowania. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ Stały Przedstawiciel Ukrainy Serhij Kyslytsia 
poinformował, że ponad 500 tys. Ukraińców, w tym 121 tys. dzieci, zostało przymusowo 
przesiedlonych do Rosji. Ukraińcom wydaje się dokumenty zabraniające im opuszczania 
rosyjskich regionów na dwa lata. 
Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk informuje, że 
19 kwietnia nie otwarto korytarza humanitarnego z powodu ciężkich ostrzałów w Donbasie. 
Rosyjskie wojsko w Mariupolu odmawia udostępnienia korytarza dla ludności cywilnej do 
wyjazdu do Berdiańska. Trwają trudne negocjacje w sprawie otwarcia korytarzy 
humanitarnych w obwodach chersońskim i charkowskim. 
Na koniec dnia, 18 kwietnia, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka odnotowało 4966 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy. W rosyjskiej inwazji 
zginęło 2104 osób, a 2862 zostało rannych. Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że do 19 
kwietnia na Ukrainie rannych zostało 572 dzieci. Liczba zmarłych (205 osób) nie zmieniła 
się w porównaniu do dnia poprzedniego; liczba rannych dzieci wzrosła do 367. 
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Liczba osób przesiedlonych od 24 lutego z powodu trwających działań wojennych na 
Ukrainie przekroczyła 12 milionów: ponad 4,9 miliona osób przekroczyło granice Ukrainy; 
co najmniej 7,1 miliona osób przeniosło się na terytorium państwa. 
Minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk zapowiedziała 
kolejną - piątą - wymianę jeńców wojennych. W efekcie z niewoli wypuszczono 60 
ukraińskich żołnierzy (w tym 10 oficerów) i 16 cywilów. 
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa poinformowała, że w 
tymczasowo zdobytym Izium w obwodzie charkowskim wojska rosyjskie siłą „mobilizują” 
okolicznych mieszkańców do wzięcia udziału w wojnie z Ukrainą. Jest to pogwałcenie 
artykułu 51 Konwencji Genewskiej dotyczącej ochrony osób cywilnych w czasie wojny, który 
surowo zakazuje mocarstwu okupacyjnemu „zmusić osoby, które znalazły się pod kontrolą 
strony konfliktu lub państwa okupującego, którego nie są obywatelami, do służby w jej siłach 
zbrojnych lub siłach pomocniczych”. 
Szef policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow powiedział, że w rosyjskiej agresji w 
obwodzie kijowskim zginęło ponad tysiąc cywilów. W samej Buczy znaleziono już ponad 
420 ciał. 
Śledczy Państwowego Biura Śledczego udokumentowali zbrodnie rosyjskich okupantów w 
mieście Irpin w obwodzie kijowskim (użycie amunicji zabronionej przez Konwencję 
Genewską, nieuzasadnione okrucieństwo, masowa eksterminacja). Śledczy z 
Państwowego Biura Śledczego znaleźli 13 pochówków. Śledztwo ujawniło również dużą 
liczbę rosyjskiej broni i amunicji, amunicji wojskowej, dokumentów i innych oznak 
przynależności. Ponadto zagrożenie minami pozostaje aktualne. 19 kwietnia ciężarówka 
KAMAZ eksplodowała w kopalni w Irpin, zabijając kierowcę. 
Wołodymyr Karpliuk, przewodniczący Rady Inwestycyjnej Irpen i burmistrz miasta, 
powiedział, że na odbudowę zniszczonych lub uszkodzonych zasobów mieszkaniowych i 
infrastruktury miasta potrzeba około 1 miliarda dolarów. 
Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Tedros Adan Gebreesus, powiedział, że od 24 
lutego WHO odnotowała 147 ataków na placówki medyczne na Ukrainie, w których zginęło 
73, a 53 zostało rannych. 
Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) na Ukrainie 4,6 mln 
ludzi ma ograniczony dostęp do wody w wyniku intensywnych walk na Ukrainie, które 
zniszczyły sieci wodociągowe i elektryczne. Łącznie 6 milionów ludzi codziennie walczy o 
dostęp do wody pitnej. 
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do czterodniowej „humanitarnej pauzy” 
w walkach na Ukrainie w okresie Wielkanocy, aby zapewnić bezpieczną ewakuację ludności 
cywilnej i dostarczenie pomocy humanitarnej na dotknięte obszary. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje 35% spadek gospodarki Ukrainy w 2022 
roku z powodu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. 
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Według Funduszu Gwarancji Depozytów, 19 kwietnia PrivatBank zaczął wypłacać pierwsze 
zwroty deponentom bez ich osobistej obecności w banku (online). 
UE zamierza zwrócić znaczną część kosztów powojennej odbudowy Ukrainy. W tym celu 
powołany zostanie Fundusz Powierniczy Solidarności, który będzie finansował inwestycje i 
reformy w porozumieniu z rządem Ukrainy. Jako pierwszy krok w tym projekcie Komisja 
Europejska wraz z Bankiem Światowym przeprowadzą dogłębną ocenę potrzeb 
finansowych Ukrainy. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedłożył Radzie Najwyższej projekt ustawy „O 
przedłużeniu stanu wojennego na Ukrainie” na kolejny miesiąc – do 25 maja. 
Przywódcy USA, Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii, Polski, 
Rumunii, NATO i UE uzgodnili podczas 90-minutowego spotkania online zwiększenie 
pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym gotowość wysłania artylerii i artylerii przeciw pociski 
okrętowe. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z premierem Holandii 
Markiem Rutte. Po rozmowie premier Holandii ogłosił decyzję o wysłaniu na Ukrainę ciężkiej 
broni, w tym pojazdów opancerzonych. 
Rzecznik Departamentu Obrony USA John Kirby poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni Ukraina otrzymała myśliwce i części zamienne do samolotów z innych krajów. 
Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział, że jego kraj wyśle na Ukrainę ciężką artylerię. 
Rumunia (która planuje nowelizację prawa krajowego, które obecnie zabrania 
przekazywania broni do krajów spoza NATO) i Finlandia również gotowe są przekazać broń 
Ukrainie. Zamiast tego węgierski minister spraw zagranicznych Peter Siyarto potwierdził, że 
jego kraj nie zamierza dostarczać broni na Ukrainę. 
Czeski minister obrony Jana Chornohova potwierdził, że Czechy zgodziły się na naprawę 
uszkodzonych podczas walk ukraińskich czołgów i transporterów opancerzonych. 
Ministerstwo Obrony Japonii planuje przekazać na Ukrainę kombinezony ochrony 
nuklearnej, biologicznej i chemicznej (NBC) oraz drony w ramach pomocy w zwalczaniu 
rosyjskiej agresji zbrojnej. Ponadto państwo zwiększa pomoc gospodarczą dla Ukrainy. 
Premier Japonii Kishida Fumio powiedział, że ich kraj planuje pożyczyć Ukrainie 300 
milionów dolarów, trzy razy więcej niż poprzednia oferta. 
Według kanclerza Niemiec Olafa Scholza Niemcy są gotowe sfinansować dostawy broni na 
Ukrainę, w tym broni przeciwpancernej, sprzętu obrony przeciwlotniczej, amunicji i nie tylko. 
Strona ukraińska złożyła już wnioski o odpowiednie propozycje. 
Premier RP Mateusz Morawiecki przyjechał do Lwowa w związku z otwarciem pierwszych 
domów modułowych dla osób wewnętrznie przesiedlonych, które powstają przy wsparciu 
Polski. 
Francuski minister finansów Bruno Le Mer powiedział, że Francja opowiada się za 
embargiem UE wobec Rosji i będzie przekonał inne kraje do poparcia tego ruchu. 
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Kanada ogłosiła nowe sankcje wobec 14 osób z Rosji, w tym biznesmenów i ich rodzin. Na 
liście sankcyjnej znalazły się w szczególności córki Putina Maria Woroncowa i Jekaterina 
Tichonowa oraz prezes Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej Elwira Nabiullina. Kanada 
zamrozi podlegające sankcjom mienie Rosjan, a także zakaże wszelkich zawieranych z nimi 
umów. Ponadto osoby nieuprawnione będą miały zakaz wjazdu do kraju. 
Grecka straż przybrzeżna zablokowała rosyjski tankowiec „Pegasus” w drodze do miejsca 
przeznaczenia po przechwyceniu go u wybrzeży Eubei. Nakaz aresztowania został wydany 
zgodnie z instrukcją dotyczącą sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję. 
 
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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