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20 kwietnia 2022 r.
Stan na 8:00 21 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie próbują posuwać się naprzód na wschodniej Ukrainie, aby uzyskać pełną
kontrolę nad terytoriami obwodów donieckiego i ługańskiego. Trwają naloty na cele
wojskowe i cywilne; do tego celu wykorzystywane są również samoloty dalekiego zasięgu.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Wojska rosyjskie atakują pozycje ukraińskie w pobliżu Izium. Według Sztabu Generalnego
Sił Zbrojnych Ukrainy odnieśli częściowy sukces w okolicach wsi Dibrovne; próbował
uchwycić wioskę Dovgenke. Walki toczą się również w pobliżu osady Stara Hnylytsia pod
Czuhuivem w obwodzie charkowskim.
Wojska rosyjskie nadal częściowo blokują Charków. W wyniku ostrzału w dzielnicy Saliwka
wybuchł pożar w co najmniej 2 wieżowcach.
W obwodzie ługańskim armia rosyjska kontynuuje ofensywę, zmierzając w głąb Popasny;
próbuje zdobyć przyczółek w zachodniej i północno-zachodniej części Rubiżnego; prowadzi
działania szturmowe w kierunku wsi Nowotoszkiwskie.
Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Hajdaj poinformował, że w nocy
z 19 na 20 kwietnia rosyjscy wojskowi ostrzeliwali osiedla w miejscowościach Gorskoje i
Nowodrużesk (miasto znajduje się niedaleko Łysyczańska). Według niego 80% terytorium
obwodu ługańskiego znajduje się obecnie pod kontrolą rosyjskich wojskowych.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Trwają naloty na miasto Mariupol. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że
wojska rosyjskie nadal szturmują pozycje ukraińskie w pobliżu portu morskiego i zakładu
“Azowstal”. Żołnierze 36 Oddzielnej Brygady Morskiej wraz z żołnierzami Pułku “Azow”
zdołali przewieźć kontyngent straży granicznej do Policji Narodowej, która broniła portu
morskiego, na teren “Azowstalu”.
Na północy obwodu donieckiego wojsko rosyjskie prowadzi rozpoznanie i przygotowuje się
do kontynuowania ofensywy w kierunku miasta Lyman. Według szefa Donieckiej
Obwodowej Administracji Wojskowej Pawła Kyrylenka, w ciągu dnia w wyniku ostrzału w
regionie rannych zostało co najmniej 5 cywilów (3 w Marjince i 2 w Wuhledar). Udało się
również wyjaśnić informacje o 2 zabitych w Pawliwce i 3 rannych (w Kramatorsku, Mariupolu
i Lyman), którzy byli wcześniej ofiarami konfliktu.
Rosyjskie wojska próbują posuwać się naprzód i wchodzić w głąb regionu Zaporoża. W
szczególności rzecznik Zaporizhzhya OAW Iwan Arefjew powiedział, że rosyjska armia
nadal ostrzeliwuje pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy i prowadzi ofensywne operacje w kierunku
Pokrovske - Guliajpole.

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

Kierunek Dniprovski:
Szef administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkul poinformował, że wieczorem
20 kwietnia wojska rosyjskie ostrzelały miasto Zelenodolsk i wieś Wielka Kostromka w
obwodzie dniepropietrowskim.
Kierunki południowy:
Wojska rosyjskie przeprowadzają ataki powietrzne i artyleryjskie na pozycje Sił Zbrojnych
Ukrainy na pograniczu obwodów mykołajowskiego i chersońskiego. W rejonie osady
Aleksandrówka toczą się walki.
Burmistrz Mykołajewa Aleksander Sienkewicz poinformował o wybuchach w mieście w nocy
z 20 na 21 kwietnia.
Konfrontacja informacyjna
Szef chersońskiej OAW Giennadij Łaguta wyjaśnił, że na początku maja Rosjanie
przygotowują pseudoreferendum na okupowanych terytoriach regionu (według scenariusza
zrealizowanego w Doniecku i Ługańsku w 2014 roku). Według niego administracja
okupacyjna nie ma jeszcze kandydata na stanowisko „szefa” obwodu chersońskiego.
Dowództwo Operacyjne „Południe” poinformowało później, że Rosjanie podjęli decyzję o
przesunięciu terminu tzw. referendum z początku maja na 27 kwietnia, próbując
przyspieszyć legalizację okupanta.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że w obwodzie chersońskim Federacja
Rosyjska planuje zorganizować przymusową mobilizację miejscowej ludności do wojny z
Ukrainą.
SYTUACJA HUMANITARNA
Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk powiedziała, że
20 kwietnia główne wysiłki zmierzające do ewakuacji ludności ze strefy działań wojennych
koncentrowały się na otwarciu korytarza humanitarnego z Mariupola. Jednak pomimo
wszystkich wysiłków Ukrainy nie działała ona prawidłowo. Tylko część zapowiadanych
wcześniej autobusów ewakuacyjnych z mieszkańcami Mariupola mogła wyjechać do
Zaporoża.
Według stanu na 19 kwietnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Praw Człowieka odnotowało 5121 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy w wyniku agresji
Federacji Rosyjskiej (2224 osoby zginęły, a 2897 zostało rannych).
Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że na Ukrainie rannych zostało ponad 578 dzieci. Do
rana 20 kwietnia co najmniej 205 dzieci zostało zabitych, a 373 rannych.
Pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Gminy Borodyanka Heorhiy Yerko informuje,
że ratownicy rozebrali wszystkie gruzy budynków w Borodiance w obwodzie kijowskim. Z
gruzów wydobyto ciała 41 osób. Policja obwodu kijowskiego twierdzi, że we wsi Borodyanka
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w obwodzie kijowskim znaleziono dwa masowe groby z ciałami 9 cywilów, w tym 15-letniej
dziewczynki.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że dług publiczny Ukrainy wzrośnie do
86,2% PKB w 2022 roku z powodu inwazji Rosji na pełną skalę.
Ministerstwo Rozwoju Gmin i Ziem informuje, że Gabinet Ministrów podjął uchwały
niezbędne do organizacji prac przy restauracji lub rozbiórce budynków i budowli
zniszczonych w wyniku agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej.
Ministerstwo Energii informuje, że w ramach spotkania Stałej Grupy Wysokiego Szczebla
Wspólnoty Energetycznej w Wiedniu Ukraina zaproponowała kompleksowy plan uwolnienia
UE od uzależnienia od rosyjskich zasobów energetycznych.
Służba prasowa Ministerstwa Gospodarki poinformowała, że Ukraina i Kanada negocjują
rozszerzenie umowy o wolnym handlu na usługi i inwestycje po zakończeniu konfliktu
rosyjsko-ukraińskiego.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Do Kijowa przybył z wizytą przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Odwiedził
Borodankę (obwód kijowski) wyzwoloną z wojsk rosyjskich. Ponadto odbyło się spotkanie z
prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas którego politycy omówili
perspektywy integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także sankcje wobec Rosji, obronność
i wsparcie finansowe Ukrainy ze strony UE.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba przybył z oficjalną wizytą do Bułgarii,
gdzie spotkał się z prezydentem Rumenem Radevem i przewodniczącym Zgromadzenia
Narodowego Bułgarii Nikołajem Minczewem. Podczas spotkań dyskutowali o sposobach
przywrócenia pokoju i rozwoju w regionie Morza Czarnego, a także o potrzebie zwiększenia
dostaw produktów rolnych dla utrzymania światowego bezpieczeństwa żywnościowego.
Międzynarodowa grupa ekspercka kierowana przez szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy
Andrija Jermaka i byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA, ambasadora
Michaela McFaula, przedstawiła plan działania na rzecz wzmocnienia sankcji wobec Rosji.
Ministrowie finansów G7 zapowiedzieli dodatkowe wsparcie dla Ukrainy o wartości ponad
24 mld USD. Ponadto stwierdzono, że w razie potrzeby jest gotów ją zwiększyć.
Departament Skarbu USA zapowiedział nowe sankcje wobec Rosji. Ograniczenia zostały
nałożone na bank komercyjny «Transcapitalbank» (TCB); międzynarodowa sieć ponad 40
osób fizycznych i prawnych kontrolowanych przez rosyjskiego oligarchę Konstantina
Małofiejewa, wykorzystywana do obchodzenia sankcji i wywierania szkodliwego wpływu;
firmy zajmujące się „wydobyciem” wirtualnej waluty w Rosji.
Japonia uchwaliła ustawy o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. W szczególności dokonano
zmian w ustawodawstwie celnym, które pozwalają Japonii pozbawić Rosję statusu
„najbardziej uprzywilejowanego kraju w handlu” i podnieść cła na rosyjski import. Zmiany w
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ustawie o regulacji dewizowej mają na celu uniemożliwienie wykorzystywania kryptowalut
przez osoby objęte sankcjami jako luk w przekazywaniu ich środków osobom trzecim.
Czarnogóra zakazała rosyjskim mediom propagandowym Russia Today i Sputnik w ramach
sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę.
Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Berbok powiedziała, że Niemcy całkowicie
zrezygnują z importu rosyjskiej energii. Import węgla rosyjskiego zostanie wstrzymany do
końca lata; do końca roku Niemcy zrezygnują z importu ropy. Burbock podkreślił, że
bezpieczeństwo w Europie to w szczególności wyzbycie się zależności od Rosji, zwłaszcza
w polityce energetycznej. Ponadto minister uważa, że wojna prowadzona przez Rosję z
Ukrainą wymaga stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa.
Marszałek Senatu czeskiego parlamentu Milos Vystrcil i marszałek Senatu RP Tomasz
Grodzky zaapelowali do parlamentów wszystkich cywilizowanych krajów świata o pilne
dostarczenie broni na Ukrainę.
Norweski minister obrony Bjorn Aril Gram poinformował, że Norwegia zdecydowała się
przekazać Ukrainie systemy rakiet przeciwlotniczych «Mistral».
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.

