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SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie zintensyfikowały ofensywę w obwodach donieckim i ługańskim. W kilku
kierunkach udało im się posunąć naprzód, zajmując niektóre osady i zagrażając środowisku
ukraińskich sił zbrojnych, które bronią Siewierodonieck. Na linii frontu trwają ciężkie walki,
w niektórych rejonach wojsko ukraińskie w razie potrzeby przegrupowuje się i wycofuje na
pozycje rezerwowe.
Kierunki Czernihów i Sumy:
Rosyjskie wojska nadal uderzają w obwodach Sumy i Czernihowa, używając samolotów,
moździerzy i artylerii.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Rosyjskie wojska w obwodzie charkowskim koncentrują swoje wysiłki na utrzymaniu pozycji,
starając się uniemożliwić ukraińskim siłom zbrojnym dotarcie do granicy państwowej. Nadal
strzelają na terenie obwodu charkowskiego. Po długich przygotowaniach podejmowane są
próby wznowienia ofensywy w rejonie Izium.
W obwodzie ługańskim główne wysiłki wojsk rosyjskich skupiają się obecnie w okolicach
Siewierodoniecka. W wyniku ofensywy z rejonu Popasna zdołali posunąć się naprzód,
omijając obrońców miasta od południa. Obecnie mają możliwość strzelania na kluczowej
drodze Bachmut-Łysyczańsk, która zapewnia wsparcie ukraińskiej grupie w
Siewierodoniecku. Jednak według szefa Ługańskiej OAW Siergija Gajdaia ruch na trasie
nadal nie jest blokowany.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Na północy obwodu donieckiego wojska rosyjskie wznowiły działania ofensywne w regionie
Lyman. Udało im się włamać do wsi. Intensywne walki trwają w okolicach Doniecka koło
Awdijiwki. Miasto doznało znacznych zniszczeń w wyniku ostrzału, a scentralizowana
ewakuacja z niego jest niemożliwa.
Ponadto Siły Zbrojne Ukrainy w związku z lokalnymi sukcesami wojsk rosyjskich
posuwających się na północ od Popasny w kierunku Bachmuta zostały zmuszone do
przegrupowania się i przeniesienia na nowe pozycje w pobliżu miasta Swietłodarsk. W
rezultacie wioskę zajęły wojska rosyjskie.
W osiedlach obwodu donieckiego nadal prowadzone są naloty artyleryjskie i powietrzne. W
okresie 23-25 maja w regionie zginęło 19 osób, a 28 zostało rannych.
Rosyjskie wojsko przegrupowuje się pod Zaporożem. Przygotowują się do wznowienia
ofensywy w tym kierunku lub poprzez swoje demonstracyjne przygotowania próbują
wycofać część Sił Zbrojnych Ukrainy z kierunku donieckiego.
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Nadal trwa ostrzał Zaporoże. 25 maja na Zaporoże przeprowadzono atak rakietowy.
Skrzydlate pociski uderzyły w infrastrukturę mieszkaniową i centrum handlowe.
Zaporizhzhya OAW poinformowała, że co najmniej 60 domów zostało uszkodzonych, jedna
osoba zginęła, a trzy zostały ranne.
Kierunek Dniprovski:
Wojska rosyjskie nadal uderzają w infrastrukturę kolejową i zakłady przemysłowe w
obwodzie dniepropietrowskim. Według szefa Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji
Wojskowej Walentyna Rezniczenko 23 maja w infrastrukturę kolejową w pobliżu Dniepru
uderzyły cztery pociski. Tym samym rosyjskie wojsko stara się skomplikować logistykę
dostarczania jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy na linię frontu. 25 maja doszło do trzech
ataków rakietowych na kompanię górniczą i lotnisko w Krzywym Rogu.
Ponadto wojska rosyjskie nadal prowadzą ostrzał artyleryjski i MLRS na obszarach
przygranicznych obwodu dniepropietrowskiego graniczącego z regionem Chersoniu.
Kierunki południowy:
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska rosyjskie rozmieszczają na
Krymie dodatkowe dywizje obrony powietrznej S-400. Zapewne w ten sposób reagują na
informację o przekazaniu Ukrainie rakiet przeciwokrętowych Harpoon, próbując wzmocnić
ochronę rosyjskiej flotylli na Morzu Czarnym.
Trwają ataki na osady Mykołajewszczyny położone w pobliżu granicy z regionem Chersoniu.
Na początku tego tygodnia ranili co najmniej 15 cywilów.
Konfrontacja informacyjna:
Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uproszczonym reżimie nadawania
obywatelstwa rosyjskiego ludności czasowo okupowanych terytoriów obwodów
chersońskiego i zaporoskiego na Ukrainie. Takie działania świadczą o agresywnych
planach władz rosyjskich wobec tych regionów. Zamiast tego Kancelaria Prezydenta
Ukrainy po raz kolejny podkreśliła, że kwestia suwerenności i integralności terytorialnej
państwa jest czerwoną linią, więc kompromisów nie będzie.
SYTUACJA HUMANITARNA
Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka na dzień 25 maja liczba ofiar
wśród ludności cywilnej Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – od początku inwazji rosyjskiej na
dużą skalę – wynosi 8628 osób (3974 zabitych i 4654 rannych). Rankiem 25 maja ponad
671 dzieci zostało rannych w zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Według
oficjalnych danych zginęło 238 dzieci, a ponad 433 zostało rannych.
Od 24 lutego ponad 6,6 mln osób wyjechało z Ukrainy i zostało uchodźcami w wyniku
rosyjskiej inwazji.
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Przemawiając na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, prezydent Ukrainy
Wołodymyr Zełenski poinformował o utracie Sił Zbrojnych Ukrainy w wyniku uderzenia
rakietowego na ośrodek szkoleniowy w Desnie w obwodzie czernihowskim, który miał
miejsce 17 maja. Według niego pod gruzami na terenie obiektu znaleziono ciała 87 ofiar.
Pojawiają się nowe fakty dotyczące rosyjskich zbrodni wojennych na terytorium Ukrainy. W
obwodzie kijowskim znaleziono 1297 ciał osób zabitych podczas czasowej okupacji części
obwodu przez wojska rosyjskie. Badanie wykazało, że połowa zabitych została zabita z
broni strzeleckiej, czyli celowo wyeliminowana przez rosyjskie siły zbrojne.
Szacuje się, że w wyniku systematycznego niszczenia ludności cywilnej i infrastruktury
Mariupola zginęło ponad 22 000 osób. Mariupol jest na skraju katastrofy humanitarnej, bez
światła, wody i komunikacji.
Szef Ługańskiego OAW poinformował o trudnościach z ewakuacją ludności regionu i
dostawą towarów humanitarnych w wyniku aktywnych działań wojennych. Obecnie nie ma
bezpiecznych dróg ewakuacyjnych z rejonu Ługańska. Rosja próbuje wszelkimi sposobami
komplikować połączenia transportowe w obwodach ługańskim i donieckim, aby pogorszyć
sytuację humanitarną w regionie. Na przykład 23 maja autobus ewakuacyjny wiozący
cywilów znalazł się pod ostrzałem rosyjskiego wojska.
Szef Czernihowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wiaczesław Czaus powiedział,
że 90% zniszczonych i uszkodzonych budynków w regionie to budynki mieszkalne. Można
więc argumentować, że rosyjskie wojsko celowało w niszczenie budynków mieszkalnych.
Ponadto zniszczono ponad 20 mostów w regionie oraz zniszczono infrastrukturę
transportową.
Podczas wojny wyrządzono znaczne szkody środowisku ukraińskiemu. Na dzień 24 maja
potwierdzono 254 przypadki ekobójstwa i zgłoszono 1500 przypadków niszczenia
ukraińskiego środowiska. Takie destrukcyjne działania rosyjskiego wojska zagrażają
bezpieczeństwu ekologicznemu Ukrainy i sąsiednich krajów regionu Morza Czarnego.
Przykładem tego jest groźba wycieku siarkowodoru z „Azovstalu” do Morza Azowskiego.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Rząd zapowiedział, że Ukraina rozpocznie stopniową budowę wąskiego toru europejskiego
w głównych węzłach kolejowych i miastach, aby połączyć swoją kolej z europejską. Takie
działania mają na celu uproszczenie lądowych tras przewozu towarów ukraińskich, które w
warunkach blokady morskiej portów czarnomorskich przez flotę rosyjską pozostają jedyną
drogą handlową.
Premier Ukrainy Denis Szmygal na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos powiedział,
że w wyniku działań wojennych na Ukrainie uszkodzonych, zniszczonych lub przejętych
zostało ponad 200 fabryk i dużych przedsiębiorstw. Uszkodzonych zostało również około 25
tysięcy km dróg, zniszczonych 40 milionów metrów kwadratowych zasobów
mieszkaniowych i 12 lotnisk.
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WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
23 maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do uczestników Światowego
Forum Ekonomicznego w Davos. Nazwał punkt zwrotny, którego doświadcza Ukraina i
świat, i wezwał do zaostrzenia sankcji wobec Rosji: nałożenia embarga na zakup rosyjskiej
ropy, rozszerzenia blokady rosyjskich banków, rezygnacji z rosyjskiego sektora IT i
rosyjskich towarów. Zełenski zaprosił do dalszej pracy na Ukrainie firmy, które opuściły
rosyjski rynek, i wezwał je do przyłączenia się do powojennej odbudowy.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kontynuuje intensywny dialog z przywódcami
zachodnimi. W ostatnich dniach rozmawiał telefonicznie z przewodniczącym Rady
Europejskiej Charlesem Michelem i premierem Kanady Justinem Trudeau, omawiając
pomoc dla Ukrainy i zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Ponadto prezydent Ukrainy omówił z
prezydentem Liberii George'em Weahem sposoby wyjścia z kryzysu żywnościowego
sprowokowanego przez Rosję, a także miał okazję przeprowadzić rozmowy z kanclerzem
Austrii Karlem Negammerem.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba rozmawiał z prezydentem Szwajcarii
Ignacio Cassisem o powojennej odbudowie i restauracji Ukrainy. Przeprowadził też
rozmowy z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem w sprawie ewentualnego
odblokowania ukraińskiego eksportu.
Blokowanie ukraińskich portów Morza Czarnego przez flotę rosyjską, co utrudnia eksport
produktów rolnych i może doprowadzić do światowego kryzysu żywnościowego, jest
aktywnie dyskutowane na szczeblu międzynarodowym. Partnerzy Ukrainy szukają obecnie
sposobów rozwiązania tej sytuacji. Jedną z opcji zaproponowanych przez Litwę i Estonię
jest zapewnienie eskorty statkom przewożącym ukraińskie zboże. Stwarza to jednak
dodatkową groźbę bezpośredniej konfrontacji z rosyjską marynarką wojenną. Z kolei Rosja
wykorzystuje tę kwestię do szantażowania Zachodu, domagając się zniesienia sankcji w
zamian za otwarcie korytarza dla statków transportowych.
Ukraina nadal otrzymuje wsparcie wojskowe od partnerów. 23 maja odbyło się drugie
spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Ukrainy na szczeblu ministrów obrony. Około 20 krajów
zaoferowało Ukrainie nowe pakiety pomocy wojskowej. Według szefa Pentagonu Lloyda
Austina, Włochy, Dania, Grecja, Norwegia, Polska i Czechy były jednymi z tych, którzy
zapowiedzieli nową pomoc podczas internetowego spotkania w formacie Rammstein. W
szczególności Dania zobowiązała się wysłać na Ukrainę systemy przeciwokrętowe
Harpoon, a Czechy dostarczyły już śmigłowce szturmowe Mi-24, czołgi i systemy rakietowe.
25 maja litewski minister obrony Arvidas Anushauskas poinformował o przygotowaniu nowej
przesyłki towarowej na Ukrainę, która obejmuje transportery opancerzone M113 i
samochody.
Jednocześnie wzrasta finansowa pomoc kredytowa z krajów partnerskich. W szczególności
Ukraina otrzymała 13 mld jenów (100 mln USD) w ramach umowy kredytowej podpisanej z
Japonią. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju przekazał Ukrainie transzę kredytu
udzielonego przez Holandię na łączną kwotę 79,5 mln euro. Ministerstwo Finansów
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podpisało umowę z Niemieckim Państwowym Bankiem Rozwoju na udzielenie Ukrainie
kredytu w wysokości 150 mln euro na finansowanie wydatków socjalnych.
UE nadal wdraża środki wspierające gospodarkę Ukrainy. W szczególności 24 maja Rada
Unii Europejskiej przyjęła decyzję zezwalającą na zniesienie wszystkich ceł i kontyngentów
na eksport z Ukrainy.
25 maja Komisja Europejska zaproponowała, aby przestępstwem było uchylanie się od
sankcji wobec Rosji, a także przedstawiła mechanizm konfiskaty dochodów z sankcji przez
naruszających reżim sankcji. Komisja zaproponowała również dyrektywę w sprawie zwrotu
i konfiskaty mienia, której głównym celem jest zapewnienie, aby przestępcy nie otrzymywali
nielegalnych dochodów ani nie popełniali nowych przestępstw. Kilka dni wcześniej Litwa,
Łotwa, Estonia i Słowacja wezwały do konfiskaty rosyjskiego majątku zamrożonego przez
Unię Europejską w celu wykorzystania go do odbudowy Ukrainy. Jednocześnie 23 maja
prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę przewidującą konfiskatę mienia
osób popierających zbrojną agresję Rosji na Ukrainę.
Borys Bondaryew, rosyjski dyplomata i doradca rosyjskiego MSZ w biurze ONZ w Genewie,
potwierdził prawdziwość swojej rezygnacji, w której potępił wojnę Rosji z Ukrainą i
skrytykował reżim Putina. To pierwszy przypadek demonstracyjnej niezgody rosyjskiego
dyplomaty na agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy.
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.

