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26 kwietnia 2022 r. 

Stan na 8:00 27 kwietnia 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Ofensywa wojsk rosyjskich na wschodniej Ukrainie trwa. Główne bitwy toczą się w 
obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. Nadal istnieje niebezpieczeństwo ofensywy 
rosyjskiej w kierunku południowym – w Krzywym Rogu i Mykołajowie. 
Na terenie tzw. „Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej” trwają prowokacje. Ich celem 
jest oskarżenie Ukrainy o agresywne działania wobec tej de facto enklawy, będącej de facto 
pod kontrolą Federacji Rosyjskiej. Ukraińskie MSZ zaprzecza jakiemukolwiek 
zaangażowaniu Ukrainy w wydarzenia w naddniestrzańskim regionie Mołdawii. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 
Państwowa Służba Graniczna Ukrainy informuje, że w związku z ostrzałem z terytorium 
Federacji Rosyjskiej w rejonie Sumy w pobliżu granicy państwowej nałożono dodatkowe 
tymczasowe restrykcje reżimowe. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Nadal trwa ostrzał rejonu Charkowa. Według wstępnych informacji w Charkowie w ciągu 
ostatnich 24 godzin zginęły 3 osoby, a 7 zostało rannych; W regionie zarejestrowano jeszcze 
5 rannych. 
Wojska Federacji Rosyjskiej przy wsparciu artylerii nadal posuwają się z rejonu Izium w 
kierunku Barvinkovo. Zapewniając północną flankę operacji, odnieśli sukces w rejonie 
Wielkiej Komyszuwahy, gdzie zdobyli osadę Zavody. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie próbują zdobyć Rubiżne i Popasnę i posuwają się 
w kierunku osad Niżne i Orychowe. Trwa ostrzał osad w regionie. Ługańsk OAW donosi, że 
3 osoby zginęły w Popasnej w wyniku uderzenia pocisku w wieżowiec. 
Gubernator obwodu biełgorodskiego Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Gładkow 
poinformował, że na terenie wsi Stara Nelidovka wybuchł pożar w składzie amunicji i słychać 
było kilka wybuchów. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Próby zajęcia Marjinki przez wojska rosyjskie są kontynuowane w obwodzie donieckim. 
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy donosi o koncentracji sił rosyjskich w celu ataku na 
miasto Lyman na północy regionu, gdzie zdobyto osadę Zariczne i trwają walki o Jampil. 
Wojska rosyjskie prowadzą także operacje ofensywne w kierunku kurachowskim. Naloty 
artyleryjskie i powietrzne na terenie zakładu „Azovstal” w Mariupolu trwają. 
Szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko poinformował, że 
wojska rosyjskie rozpoczęły nalot na Awdiiwkę. W wyniku ostrzału Krasnohoriwki miasto 
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zostało pozbawione prądu. Ponadto w ciągu dnia ostrzeliwane były Nowy Jork, Travneve, 
Marjinka, Velyka Novosilka i Lyman. Według wstępnych informacji zginęły 3 osoby, a 6 
zostało rannych. 
Rzecznik Zaporizhzhya OAW Iwan Arefjew poinformował, że armia rosyjska prowadzi 
ofensywę w kierunku Trudolubiwki. Ostrzał uszkodził budynki mieszkalne i infrastrukturę w 
miejscowościach Połohy, Wasylówka, Mołoczańsk i Orichów. 
Zaporoże OAW wyjaśniło wyniki ataku rakietowego na Zaporoże rankiem 26 kwietnia. 
Uszkodzone zostały obiekty infrastrukturalne jednego z lokalnych przedsiębiorstw. Według 
wstępnych informacji 1 osoba zginęła, a 1 została ranna. 
 
Kierunki południowy: 
Trwa ostrzał Mykołajewa. Co najmniej jedna osoba zginęła podczas ostrzału w nocy z 25 
na 26 kwietnia. Burmistrz Ołeksandr Senkiewicz poinformował, że władze miasta 
przygotowują się do nowej ofensywy wojsk rosyjskich i ewentualnego oblężenia miasta. 
W rejonie Chersoniu ostrzał z MLRS i innej broni trwa w kierunku Krzywego Rogu. Według 
szefa administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandra Wilkula wśród ludności cywilnej 
są ranni. 
Wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na region Odessy. Uszkodzony został most 
przez ujście Dniestru w Zatoce, który zapewnia połączenia komunikacyjne z regionami 
Bolgrad, Belgorod-Dniestr i Izmail. W ciągu dnia przywrócono ruch drogowy i kolejowy przez 
most. 
Dowództwo Operacyjne „Południe” informuje, że Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły na pozycje 
Federacji Rosyjskiej na tymczasowo okupowanej Wyspie Zmiinyj. 
Rosyjski kontyngent wojskowy, znajdujący się na terenie tzw. „Naddniestrzańskiej Republiki 
Mołdawskiej”, został doprowadzony do pełnej gotowości bojowej. 
 
Konfrontacja informacyjna: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych samozwańczej „Naddniestrzańskiej Republiki 
Mołdawskiej” poinformowało, że rano we wsi Majak miały miejsce dwa wybuchy. Później 
okazało się, że dwie anteny retransmitujące rosyjskie radio nie działają. Z kolei „prezes” 
samozwańczego „NRM” Wadym Krasnoselsky wyjaśnił trzeci atak na jednostkę wojskową 
w pobliżu wsi Parkany. 
Prezydent Mołdawii Maya Sandu powiedziała, że naddniestrzańskie zamachy bombowe i 
próby eskalacji były powiązane z siłami wewnątrz nierozpoznanego regionu. 
Rzecznik MSZ Ołeh Nikolenko powiedział, że Ukraina popiera integralność terytorialną 
Mołdawii w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach i potępia próby 
zaangażowania Naddniestrza w wojnę Rosji z Ukrainą na pełną skalę. 
Ministerstwo Obrony ostrzega, że Rosja przygotowuje się do sprowokowania ataku 
rakietowego na Naddniestrze. Mieszkańcy zaczęli otrzymywać wiadomości tekstowe 
rzekomo z Sił Zbrojnych Ukrainy, ostrzegające o ataku. 
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SYTUACJA HUMANITARNA 
Od początku ataku zbrojnego na pełną skalę Federacji Rosyjskiej 25 kwietnia 2022 r. Biuro 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka odnotowało 5840 
zgonów wśród ludności cywilnej Ukrainy (2729 zabitych i 3111 rannych). 
Prokuratorzy ds. nieletnich podają, że na dzień 26 kwietnia w wyniku rosyjskiej agresji na 
Ukrainie zostało rannych ponad 608 dzieci. Zginęło 217 dzieci, a ponad 391 zostało 
rannych. 
Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko informuje, że rosyjskie wojsko zmusza 
miejscowych mężczyzn do pracy przy nich, rozbiórki gruzu i układania masowych grobów. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało ONZ i Międzynarodowy Komitet 
Czerwonego Krzyża do pomocy w zapewnieniu bezpiecznego korytarza humanitarnego z 
Mariupola. 
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa poinformowała, że w 
rosyjskich koloniach w obwodzie rostowskim przetrzymywani są jeńcy wojenni Sił Zbrojnych 
Ukrainy. W tym celu w obozach jenieckich zamieniono dwa zakłady karne w południowej 
Rosji. Więźniowie są również umieszczani w areszcie śledczym w Wiazmie, Taganrogu, 
Moskwie i obwodzie briańskim. Jednocześnie nie doszło do oficjalnej konwersji więzień na 
obozy jenieckie, czego wymaga międzynarodowe prawo humanitarne. 
Premier Ukrainy Denis Szmygal poinformował, że ponad 300 tys. km2 terytorium na 
Ukrainie podlega rozminowaniu. Teraz pozostają niebezpieczne z powodu planowanego 
wydobycia lub konsekwencji działań wojennych i ostrzału. 
Human Rights Watch opublikowało raport z wydarzeń, które miały miejsce od 4 do 31 marca 
2022 roku w Buczy w obwodzie kijowskim. Raport dostarcza wielu dowodów na to, że 
działania rosyjskiego wojska podczas okupacji Buczy noszą ślady zbrodni wojennych. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Amerykańskie wydawnictwo The Washington Post, odnosząc się do ministra finansów 
Serhija Marczenko, poinformowało, że Ukraina zwraca się do Stanów Zjednoczonych o co 
najmniej 2 miliardy dolarów miesięcznie pomocy gospodarczej. 
Według ministra energetyki Hermana Galuszczenko w Warszawie podpisano porozumienie 
o przyznaniu „Ukrenergo” statusu członka obserwatora w europejskim systemie 
energetycznym ENTSO-E. 
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Wadym Melnyk powiedział, że wycofanie 
walut obcych i kosztowności przez rezydentów i nierezydentów Ukrainy do UE od 24 lutego 
to ponad 3 mld euro. 
Premier Ukrainy Denis Szmygal poinformował, że rząd przeznaczył dodatkowe 400 mln 
hrywien na likwidację skutków działań wojennych i odbudowę infrastruktury krytycznej. 
Niemiecki rząd oferuje pomoc w organizacji eksportu zboża z Ukrainy na rynki 
międzynarodowe. Niemieckie Ministerstwo Transportu rozważa plany eksportu zboża z 
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pomocą przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn AG. Ponadto Niemcy już negocjują 
koordynację tego procesu z przedstawicielstwem transportu kolejowego na Ukrainie, w 
Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
W Bazie Sił Powietrznych Ramstein w Niemczech odbyło się spotkanie Obronnej Grupy 
Doradczej Ukrainy z udziałem ponad 40 krajów. Głównym celem spotkania jest 
synchronizacja i koordynacja pomocy wojskowej dla Ukrainy. Sekretarz obrony USA Lloyd 
Austin poinformował, że w przyszłości planowane jest comiesięczne spotkanie Grupy 
Kontaktowej. Podczas spotkania minister obrony Ołeksij Reznikow przekazał zachodnim 
partnerom listę nowoczesnej broni potrzebnej Ukrainie. Niemiecka minister obrony Christine 
Lambrecht potwierdziła, że Niemcy zapewnią Ukrainie broń ciężką, w tym broń 
przeciwlotniczą Gepard. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z premierem Rumunii Nicolae 
Chuke. Podziękował za wsparcie obronne i humanitarne, a także za jasne stanowisko 
Rumunii w sprawie sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. 
Wołodymyr Zełenski spotkał się także z dyrektorem generalnym MAEA Rafaelem Mariano 
Grossim. Strony omówiły zagrożenia ze strony Rosji oraz środki, które mogą uchronić świat 
przed działaniami Rosji. 
Ponadto W. Zełenski odbył rozmowę telefoniczną z premierem Japonii Fumio Kishidą. 
Poinformował o sprzeciwie wobec rosyjskiej agresji i podziękował Japonii za ważne 
wsparcie. Strony omówiły perspektywy powojennej współpracy. Zełenski wyraził nadzieję, 
że Japonia będzie jedną ze stron przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. 
Parlamentarny zastępca sekretarza stanu ds. sił zbrojnych Wielkiej Brytanii James Gippi 
powiedział, że uważa za zasadne użycie broni przekazanej Ukrainie przez stronę brytyjską 
do uderzenia na terytorium Rosji w celu podważenia zdolności logistycznych wojsk 
rosyjskich. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Trass powiedziała również, że 
pomoc dla Ukrainy nie powinna ograniczać się wyłącznie do broni obronnej. 
Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck powiedział, że Berlin jest gotowy do 
zaprzestania importu rosyjskiej ropy. Powiedział, że w ciągu kilku dni można znaleźć 
alternatywne źródła zaopatrzenia. 
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres złożył wizytę w Moskwie, gdzie spotkał się z 
ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem i prezydentem Rosji 
Władimirem Putinem. Sekretarz generalny stwierdził, że ONZ uznaje działania Rosji na 
Ukrainie za naruszenie integralności terytorialnej suwerennego państwa, co jest sprzeczne 
z Kartą Organizacji. Antonio Guterres zasugerował utworzenie grupy kontaktowej ONZ-
Rosja-Ukraina w celu zapewnienia korytarzy humanitarnych. 
Polski rząd nałożył sankcje na 15 rosyjskich oligarchów oraz 35 rosyjskich i białoruskich firm 
i ich spółek zależnych w Polsce. Wśród nich są „Gazprom”, „Novatek” i „Kaspersky Lab”. 
Lista ma zostać rozszerzona, ponieważ polskie służby pracują obecnie nad identyfikacją 
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firm, które ukrywają swoich ostatecznych rosyjskich beneficjentów poprzez rejestrację w 
strefach offshore. 
 
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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