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25 kwietnia 2022 r.
Stan na 8:00 26 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Rosja nasiliła ataki na ukraińską infrastrukturę transportową. W ciągu dnia rakiety zostały
wystrzelone na co najmniej pięciu stacjach kolejowych w centralnej i zachodniej Ukrainie.
W ten sposób rosyjskie dowództwo wojskowe próbuje skomplikować logistykę Sił Zbrojnych
Ukrainy, które otrzymują broń od zachodnich sojuszników.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
W regionie Żytomierza na miasto Korosteń doszło do ataku rakietowego. Celem ataku była
infrastruktura kolejowa. Według wstępnych informacji nie ma ofiar.
Kierunki Czernihów i Sumy:
Szef Sumy OAW Dmitrij Żywycki powiedział, że wojska rosyjskie przeprowadziły
prowokacyjny ostrzał Biłopillia z terytorium Rosji.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Trwa ostrzał Charkowa i rejonów w pobliżu centrum regionalnego (rejonu Dergaczowskiego
i Złoczowskiego). Według Charkowskiej OAW w ciągu dnia zginęło co najmniej 4 cywilów,
a 9 innych zostało rannych.
W kierunku Izium wojska rosyjskie nadal atakują Wełykę Komyszuwachę i Barwinkowe, aby
dalej dotrzeć do Słowiańska.
W obwodzie ługańskim trwają walki o Rubiżne i Popasnę. Ponadto wyszło na jaw, że wojska
rosyjskie zajęły wieś Nowotoszkiwske na zachodzie regionu.
Trwa ostrzał osad regionu. Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij
Hajdaj zgłosił pożary w budynkach mieszkalnych w Hirsky, Lysyczansku i Rubiżnemu.
Podstacja energetyczna Kreminna została odcięta, pozostawiając część regionu bez
elektryczności.
Według S. Gajdaia na terenie ratusza tymczasowo okupowanego miasta Kreminna doszło
do wybuchu, w wyniku którego zginęli przedstawiciele sił okupacyjnych Federacji Rosyjskiej.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Na północy obwodu donieckiego wojska rosyjskie kontynuują ofensywę w kierunku
Swiatogorska i Lymana. W centralnej części frontu przeprowadzają ataki w rejonie
Awdijiwki. Na południu trwają ataki w kierunku Nowomychajłówki i Marjinki. Na terenie
zakładu „Azowstal” w Mariupolu trwają masowe ostrzały i blokady ukraińskich wojskowych
i cywilów.
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Doniecka OAW podaje, że w ciągu dnia w wyniku ostrzału w regionie zginęło co najmniej 4
osoby (w tym 2 dzieci w Lyman), 9 cywilów zostało rannych.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o próbie natarcia wojsk rosyjskich w
kierunku Zaporoże. Rankiem 26 kwietnia na terenie regionu doszło do ataku rakietowego.
Kierunki południowy:
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że siły rosyjskie koncentrują swoje wysiłki
na prawym brzegu obwodu chersońskiego, co stanowi zagrożenie dla rejonu Krzywego
Rogu i Mykołajowa.
Według przewodniczącego Mykolaevskiej OAW Vitalij Kim, Mykolaev doznał ataków
podczas świąt wielkanocnych. Ponadto w mieście doszło do nieudanej próby ataku na
wojska rosyjskie.
Szef odeskiej OAW Maxim Marczenko informuje o wystrzeleniu w regionie dwóch rakiet z
czasowo okupowanego Krymu.
Kierunek Podilski:
Rosja kontynuuje ataki rakietowe na ważne obiekty kolejowe. Według szefa Winnicy OAW
Serhiia Borzowa rosyjskie wojska ostrzeliwały infrastrukturę w Żmerynce i Koziatynie.
Według wstępnych danych Prokuratury Okręgowej w Winnicy zginęło 5 osób, a 18 zostało
rannych.
Kierunek zachodni:
Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki powiedział, że w
wyniku uderzeń rakietowych w obwodzie Lwowskim doszło do wybuchu na stacji kolejowej
Krasne.
Według szefa Równieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Vitaliia Kovalia na
infrastrukturę kolejową w obwodzie zdołbunowskim przeprowadzono trzy uderzenia
rakietowe. W efekcie zniszczonych zostało około 20 okolicznych domów, 1 osoba została
ranna.
Konfrontacja informacyjna:
Ministerstwo Obrony Ukrainy informuje, że wybuchy w Tyraspolu w Naddniestrzu są
prowokacją rosyjskich służb specjalnych, organizowaną w celu usprawiedliwienia wojny z
Ukrainą lub wciągnięcia tzw. „Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej” w działania
wojenne przeciwko Ukrainie. Ukraiński wywiad posiada informacje, że przywódcy tzw.
„NRM” kilka dni temu rozpoczęli przygotowania do takich incydentów.
Rosja stworzyła w Telegramie fałszywego chatbota Służby Bezpieczeństwa Ukrainy,
próbując tym samym zakłócić akcję zbierania informacji o ruchu wojsk rosyjskich,
prowadzoną przy pomocy oficjalnego chatbota SBU.
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Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaprzecza doniesieniom rosyjskich służb
specjalnych o udziale w zamachu na rosyjskiego propagandystę Władimira Sołowjowa.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że informacja FSB Federacji Rosyjskiej o
rzekomym zatrzymaniu grupy nacjonalistycznych terrorystów jest fałszerstwem
propagandowym wymierzonym w krajową publiczność.
SYTUACJA HUMANITARNA
Według stanu na 25 kwietnia nie osiągnięto porozumienia z wojskami rosyjskimi w sprawie
organizacji korytarzy humanitarnych z „Azowstalem” w Mariupolu. Minister ds. reintegracji
terytoriów czasowo okupowanych Iryna Vereszczuk poinformowała, że Ukraina zwróciła się
do sekretarza generalnego ONZ Antonio Gutteresa o zainicjowanie i zagwarantowanie
korytarza humanitarnego od obiektu. Obecnie zakład ma ponad tysiąc kobiet, dzieci i ponad
500 rannych. Wojska rosyjskie szturmują fabrykę, w której stacjonują ukraińscy wojskowi i
cywile, korzystając z samolotów, artylerii i czołgów.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka odnotowało 5718
ofiar cywilnych na Ukrainie od początku Wielkiej Inwazji Rosji na Ukrainę 24 kwietnia.
Zginęło 2665 osób, 3053 zostało rannych. Prokurator generalna Iryna Venediktova
poinformowała, że według ukraińskiej prokuratury na dzień 25 kwietnia na Ukrainie zginęło
3818 cywilów, a ponad 4000 zostało rannych.
Według prokuratorów ds. nieletnich do rana 25 kwietnia 2022 r. ponad 606 dzieci zostało
rannych na Ukrainie w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej. Zginęło 215 dzieci, a ponad 391
zostało rannych.
Na zdjęciach satelitarnych widać ślady kolejnego masowego pochówku w rejonie Mariupola.
W oddalonej o 5 km od miasta wsi Stary Krym zauważono rowy o długości ponad 200
metrów.
Minister Polityki Społecznej Ukrainy Maryna Łazebna poinformowała, że po wprowadzeniu
w kraju stanu wojennego ponad 2 mln osób zarejestrowało się jako osoby wewnętrznie
przesiedlone. 1,9 miliona z nich zostało po raz pierwszy IDPs.
Według szefa Związku Miast Ukraińskich, burmistrza Kijowa Witalija Kliczka, z niewoli
rosyjskiej zostali zwolnieni szefowie dwóch lokalnych społeczności: Iwan Senyk ze sejmiku
Nowouspeniwka i Iwan Malieiew ze sejmiku Kyryliwskiego.
Rosyjskie wojsko zmusza do opuszczenia osady mieszkańców wsi Wielka Ołeksandrywka,
położonej w kierunku Krzywego Rogu w obwodzie chersońskim. Nieprzestrzeganie nakazu
grozi przymusową ewakuacją. Również burmistrz Chersonia Igor Kołychajew informuje, że
wojsko Federacji Rosyjskiej zajęło budynek chersońskiej rady miejskiej.
Doniecka OAW dostarcza uogólnionych danych na temat zniszczenia infrastruktury cywilnej
w regionie w wyniku inwazji rosyjskiej na dużą skalę. Na dzień 25 kwietnia uszkodzonych
zostało 65 185 budynków mieszkalnych i 2936 wieżowców. Uszkodzonych (z wyjątkiem
zniszczeń w Mariupolu i Wołnowej): 28 obiektów wodociągowych; 30 obiektów
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energetycznych; 73 obiekty zaopatrzenia w gaz; 87 obiektów kultury; 122 placówki
edukacyjne; 48 zakładów opieki zdrowotnej; 8 kotłowni; 332 obiekty kolejowe; 22 mosty.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Służba prasowa NBU donosi, że sprzedaży obligacji wojskowych rząd pozyskał już ok. 45
mld hrywien w ekwiwalencie.
Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości wypracowała
mechanizm odzyskiwania rosyjskich środków zamrożonych za granicą w celu
zrekompensowania strat Ukrainy.
Służba prasowa rządu brytyjskiego informuje, że Wielka Brytania zniosła wszelkie cła i
ograniczenia na ukraiński eksport w ramach umowy o wolnym handlu, która miała
obowiązywać dla Ukrainy od 2023 roku.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Prezydent USA Joe Biden mianował ambasadora Stanów Zjednoczonych na Ukrainie.
Proponuje powołanie Bridget Brink, która obecnie kieruje ambasadą USA na Słowacji, a
wcześniej zajmowała się sprawami Europy Wschodniej w Biurze Spraw Europejskich i
Eurazjatyckich Departamentu Stanu.
Premier Polski Mateusz Morawiecki potwierdził przekazanie polskich czołgów na Ukrainę,
zaznaczając, że dla bezpieczeństwa ukraińskich partnerów ich liczba nie zostanie
ogłoszona.
Z kolei minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace zadeklarował gotowość przekazania
Ukrainie transporterów opancerzonych Stormer wyposażonych w wyrzutnie rakiet
przeciwlotniczych Starstreak.
Frakcja CDU/CSU w niemieckim parlamencie przygotowała projekt uchwały wzywającej
rząd Niemiec do przekazania Ukrainie ciężkiej broni. Wezwała inne partie polityczne do
wspólnego oświadczenia w tej sprawie.
Dania jako pierwsza wniosła wkład do Funduszu Odbudowy Zniszczonej Wojną
Infrastruktury Energetycznej Ukrainy, który powstał na początku kwietnia 2022 roku.
Oczekuje się, że jej darczyńcami będą głównie państwa członkowskie UE, a także
międzynarodowe firmy i korporacje.
Azerbejdżański państwowy koncern naftowy SOCAR zdementował informację strony
rosyjskiej, że jest gotowa zapłacić za rosyjski gaz w rublach.
Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że zachodnie dostawy
broni na Ukrainę oznaczają, że NATO jest „zasadniczo w stanie wojny z Rosją” i wskazał
na „znaczne ryzyko wojny nuklearnej”.
Informacje zawarte w streszczeniu pochodzą z oficjalnych źródeł - raportów władz
państwowych Ukrainy, ukraińskich i międzynarodowych agencji informacyjnych.
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Dokładność danych jest dokładnie sprawdzana przez zespół projektowy i korygowana w
przypadku fałszywych wiadomości.

