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23-24 kwietnia 2022 r.
Stan na 8:00 25 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie intensyfikują ofensywę w celu okrążenia jednostek ukraińskich w rejonie
operacji połączonych sił i dotarcia do granic administracyjnych obwodów ługańskiego i
donieckiego. W rejonie Izium i Lyman udało im się ruszyć do przodu. Ostrzał trwa nadal na
wschodzie i południu; ataki rakietowe na infrastrukturę na terenie Ukrainy (Odessa,
Krzemieńczuk).
Kierunki Czernihów i Sumy:
Według Państwowej Straży Granicznej Ukrainy wieczorem 22 kwietnia doszło do ostrzału
granicznego miasta Senkiwka w obwodzie czernihowskim. To już czwarty odnotowany
przez pograniczników ostrzał Czernihowa z terytorium Rosji po wyzwoleniu regionu z rąk
rosyjskich wojsk.
W rosyjskim Briańsku wybuchł pożar w składnicy ropy należącej do państwowej Rosniefti.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Walki trwają w obwodzie charkowskim. Według szefa Charkowskiej Obwodowej
Administracji Wojskowej Ołeha Synehubowa, Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły udaną
kontrofensywę i wyzwoliły z rosyjskiej okupacji osiedla Bezruky, Slatine i Prudianka w
obwodzie Derchaczowskim.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o ostrzale pozycji ukraińskich jednostek i
infrastruktury cywilnej. Według wstępnych danych w dniach 23-24 kwietnia główne strajki
były wymierzone w miasto Charków i terytorium społeczności Czuhujów. Według wstępnych
danych w regionie zginęło co najmniej 5 cywilów, a 22 zostało rannych.
Walki trwają również w rejonie Izium. Wojska rosyjskie próbują posuwać się naprzód w
kierunku Barwinkowa i Słowiańska. Ostrzeliwują pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy na terenach
osiedli Kurułka, Nowa Dmytriwka, Wirnopillia, przeprowadzają operacje szturmowe w
rejonie Wielkiej Komyszuwacha. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy rejestruje
koncentrację dodatkowych sił armii rosyjskiej na tyłach grupy Izium, w pobliżu miasta
Kupjansk.
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie koncentrują się na zdobywaniu i utrzymywaniu
Popasny i Rubiżnego; przygotowania do ataku na Siewierodonieck. Sztab Generalny Sił
Zbrojnych Ukrainy informuje, że w celu zapewnienia tego zbudowano przeprawę pontonową
przez rzekę Krasną. Odnotowano również natarcie części rosyjskiego zgrupowania
Popasna do Siewierodoniecka w kierunku północnym.
Trwa intensywny ostrzał regionu Ługańska. 23 kwietnia zarejestrowano 12 ostrzałów
dzielnic mieszkaniowych w Siewierodoniecku, Łysyczańsku, a także osady Gminy Górskiej
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(Górskie i Zołote). Na terenie tego ostatniego, według aktualnych danych, zginęło 6 osób, a
2 zostały ranne. W Gminie Górskiej przecięto również główny gazociąg wysokiego ciśnienia.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Walki trwają na linii frontu w obwodzie donieckim. W jego południowej części wojska
rosyjskie zintensyfikowały działania ofensywne w kierunku Kurachowa. Walki toczą się w
rejonie Marjinki, Nowomychajłówki i Wielkiej Nowosiołki. Na północy regionu rosyjskie
wojsko zbliża się do Lymana. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że
częściowo zajęli wieś Zariczne. Trwają także ostrzały i ostrzał artyleryjski na terenie
zakładów „Azovstal” w Mariupolu.
Według donieckiej OAW 23 kwietnia w regionie zginęły co najmniej 4 osoby, a 8 cywilów
zostało rannych. 24 kwietnia w wyniku ostrzału Krasnohoriwki (gmina Oczeretyn) zginęło
dwoje dzieci. W tym samym dniu 2 osoby zginęły w Nowoseliwce i 1 w Nowomychajłówce;
co najmniej 5 osób zostało rannych w regionie. Avdiivka został ostrzelany z MLRS. Pod
ostrzałem znalazła się koksownia Avdiivka.
Walki trwają w rejonie Zaporoża. Rosyjskie wojsko koncentruje swoje wysiłki w rejonie
Huliajpola. 23 kwietnia osady Zaliznyczne i Staroukrainka zostały ostrzelane z MLRS.
Ostrzał trwa również w innej części regionu, w pobliżu wybrzeża Dniepru. 23 kwietnia
Zaporizhzhia OAW poinformowała o śmierci trzech cywilów we wsi Kamjanske. 24 kwietnia
wyszło na jaw, że wojska rosyjskie ostrzelały Wasylówkę.
Kierunek Dniprovski:
W regionie dniepropietrowskim nadal trwają strajki rakietowe. 23 kwietnia na obrzeżach wsi
w dystrykcie Dniepr rozbiła się rakieta. W nocy z 23 na 24 kwietnia doszło do ostrzału
rakietowego w rejonie Pawłogradzkim. Szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji
Wojskowej Walentyn Rezniczenko zgłosił uszkodzenia infrastruktury kolejowej i obiektów
przemysłowych; 1 osoba zmarła.
Wojska rosyjskie ostrzeliwują pozycje ukraińskie na granicy obwodów chersońskiego i
dniepropietrowskiego w kierunku Krzywego Rogu. Szef administracji wojskowej Krzywego
Rogu Ołeksandr Wilkul powiedział, że w najbliższych dniach rosyjskie wojsko może
rozpocząć ofensywę na miasto.
Wieczorem 24 kwietnia wojska rosyjskie rozpoczęły ataki rakietowe na terytorium obwodu
połtawskiego. Szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Dmytro Łunin
powiedział, że w wyniku ataku uszkodzona została elektrownia cieplna i rafineria ropy
naftowej w Kremieńczugu – 1 osoba zginęła, a 7 zostało rannych.
Kierunki południowy:
23 kwietnia rosyjskie wojsko przypuściło atak rakietowy na Odessę. Państwowe Pogotowie
Ratunkowe Ukrainy poinformowało, że w wyniku uderzenia pocisku w budynek mieszkalny
zginęło 6 osób (w tym trzymiesięczne dziecko), a 18 zostało rannych.
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Walki trwają w pobliżu granic administracyjnych regionu Chersoniu. Dowództwo Operacyjne
„Południe” donosi o ataku na oddziały rosyjskie skoncentrowane w rejonie Kisielowki, co
zmusiło je do odwrotu w kierunku Czornobajewki.
SYTUACJA HUMANITARNA
Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk powiedziała, że
23 i 24 kwietnia nie otwarto korytarza humanitarnego z Mariupola, ponieważ Rosja nie dała
gwarancji zawieszenia broni.
Doradca burmistrza Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował, że 23 kwietnia wojska
rosyjskie udaremniły plan ewakuacji z miasta około 200 kobiet i dzieci. Zamiast przewożenia
ludności cywilnej na tereny kontrolowane przez Ukrainę, rosyjskie siły zbrojne wysłały
autobusy ewakuacyjne na terytorium ORDLO w Dokuczajewsku w obwodzie donieckim.
Według danych opublikowanych na stronie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej od 24
lutego do Rosji deportowano 951 tys. obywateli Ukrainy. Komisarz Praw Człowieka Rady
Najwyższej Ukrainy Ludmiła Denisowa odnotowuje kontynuację deportacji przez stronę
rosyjską ludności cywilnej Mariupola na terytorium Federacji Rosyjskiej z późniejszym
przymusowym przesiedleniem w odległych regionach kraju (w tym na Dalekim Wschodzie).
Rzecznik stwierdził również, że Rosja nadal przetrzymuje ukraińskich jeńców wojennych w
koloniach ogólnego reżimu bez przekształcania więzień w specjalne obozy, z naruszeniem
Konwencji Genewskiej z 1949 r.
Według prokuratorów ds. nieletnich, do rana 24 kwietnia ponad 602 dzieci zostało rannych
na Ukrainie w wyniku inwazji zbrojnej na pełną skalę przez Federację Rosyjską. Zginęło 213
dzieci, a ponad 389 zostało rannych.
Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej informuje, że na Ukrainie udokumentowano co
najmniej 242 epizody rosyjskich zbrodni wojennych przeciwko dziedzictwu kulturowemu.
Ługańska OAW odnotowuje zniszczenia miejsc kultu religijnego w regionie w wyniku
ostrzału przez siły rosyjskie. Uszkodzonych zostało co najmniej siedem cerkwi
prawosławnych, ośrodek kultury islamskiej w Siewierodoniecku oraz sala modlitewna dla
ewangelickich baptystów.
Wojska rosyjskie przeprowadzają przymusową mobilizację na tymczasowo okupowanych
terytoriach obwodów charkowskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Główny Zarząd
Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje, że w obwodzie charkowskim pracownicy
medyczni są przymusowo wysyłani na linię frontu, aby zapewnić opiekę medyczną rannym
Rosjanom. Według rzecznika praw obywatelskich Ludmiły Denisowej w obwodzie
zaporoskim rosyjscy żołnierze i oficerowie FSB poszukują poborowych do uzupełnienia
jednostek bojowych. W celu zapewnienia środków mobilizacyjnych wojska rosyjskie
całkowicie zablokowały możliwość opuszczenia obwodu chersońskiego na tereny
kontrolowane przez Ukrainę.
SYTUACJA EKONOMICZNA
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Premier Denis Szmygal poinformował, że rząd wypłacił już 1,1 mld dolarów
przedsiębiorcom, którzy złożyli wniosek o pomoc finansową (6500 UAH na osobę) w ramach
programu „eSupport”.
Pierwszy wiceminister polityki rolnej Taras Wysocki zauważył, że wojna na Ukrainie
dotknęła już około 25% światowego handlu zbożem i doprowadziła do wzrostu cen na
świecie, inflacji żywności oraz ograniczenia dostępu do żywności na Ukrainie i w Rosji.
Po raz pierwszy w historii Prezes Narodowego Banku Ukrainy został zaproszony na
posiedzenie Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
23 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę telefoniczną z
premierem Wielkiej Brytanii Borysem Johnsonem. Strony omówiły aktualne kwestie
przeciwdziałania rosyjskiej agresji. Zełenski wyraził wdzięczność za brytyjskie wsparcie
obronne i pomoc makrofinansową. Z kolei Johnson powiedział, że jest gotowy do dalszego
wspierania zdolności obronnych Ukrainy i pomocy w zbieraniu dowodów zbrodni wojennych
Rosji. Premier Wielkiej Brytanii obiecał też, że w najbliższym czasie jego kraj planuje powrót
ambasady do Kijowa.
24 kwietnia sekretarz stanu USA Anthony Blinken i sekretarz obrony USA Lloyd Austin
złożyli roboczą wizytę na Ukrainie. Spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem
Zełenskim, aby omówić pomoc wojskową i dostawy broni potrzebnej armii ukraińskiej. W
szczególności okazało się, że Stany Zjednoczone przeznaczyły środki na potrzeby
wojskowe Ukrainy i 15 państw sojuszniczych w wysokości 713 mln dolarów, z czego około
połowa - 322 mln - przeznaczona jest dla strony ukraińskiej.
24 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę telefoniczną z
prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Politycy omówili sytuację na Ukrainie
i proces negocjacji ukraińsko-rosyjskich. Zełenski zwrócił szczególną uwagę na sytuację w
Mariupolu, gdzie ukraińska ludność wojskowa i cywilna pozostaje zablokowana.
Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych premier Ukrainy Denis Szmygal spotkał się z
wiceministrem energetyki USA Davidem Turkiem. Głównym tematem dyskusji był wzrost
dostaw paliwa jądrowego ze Stanów Zjednoczonych oraz wprowadzenie embarga na
rosyjskie paliwo jądrowe oraz ropę i gaz. Denis Szmygal spotkał się także z szefową
Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą, z którą omówił plan
odbudowy Ukrainy i dalszą pomoc MFW.
Ponadto Szmygal wraz z premierem Polski Mateuszem Morawieckim podpisali
Memorandum w sprawie zacieśnienia współpracy obu krajów w sektorze kolejowym. W
szczególności jest to kwestia rozwoju w najbliższej przyszłości wspólnego przedsięwzięcia
logistycznego dwóch krajów. Spowoduje to znaczne zwiększenie wolumenu przewozów
kolejowych ukraińskiego eksportu do UE i innych rynków międzynarodowych.
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Koordynator ONZ ds. kryzysu na Ukrainie Amin Awad wezwał do natychmiastowego
zakończenia działań wojennych w Mariupolu w celu ewakuacji ludności cywilnej, w tym
kobiet, dzieci i osób starszych.
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.

