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SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie w dalszym ciągu próbują okrążyć jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie 
operacji Połączonych Sił, posuwając się od obwodu Izium (obwód charkowski) na północy i 
w kierunku Kurachowa (obwód doniecki) na południu. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 
Dmytro Zhyvytskyi, szef Obwodowej Administracji Wojskowej Sumy, powiedział, że 
rosyjskie wojsko ostrzeliło terytorium społeczności Esmanów w pobliżu granicy. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Nadal trwa ostrzał rejonu Charkowa. Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji 
Wojskowej Ołeh Synegubow informuje, że dzień wcześniej, wieczorem 27 kwietnia, zginęły 
4 osoby, a 21 zostało rannych. 
Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Hajdaj poinformował, że wojska 
rosyjskie ostrzeliwały teren Gminy Górskiej, położonej w pobliżu linii styku. Według 
wstępnych informacji zmarła co najmniej 1 osoba. Ługańska OAW odnotowuje również 
ciężkie ostrzały Łysyczańska w ciągu dnia. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Wojska rosyjskie przygotowują się do ataku na miasto Lyman na północy obwodu 
donieckiego. W obwodzie donieckim nasilili ostrzał Awdijiwki. Szef donieckiej OAW Pawło 
Kyrylenko powiedział, że armia rosyjska dwukrotnie strzelała do miasta z pocisków 
fosforowych. W wyniku ostrzału w Awdiiwce wybuchło kilka pożarów, według wstępnych 
informacji co najmniej jedna osoba została ranna. W innych dzielnicach regionu w ciągu 
dnia zginęła 1 osoba, a 7 innych cywilów zostało rannych. 
Iwan Arefjew, rzecznik Zaporożskiej OAW, powiedział, że rosyjskie wojsko stara się 
poprawić swoją pozycję taktyczną w kierunku zaporoskim. Aby to zrobić, kontynuują naloty 
i ostrzeliwują z artylerii infrastruktura mieszkaniowa. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Nasila się ostrzał wroga w kierunku Krzywego Rogu. Według Dniepropietrowskiej OAW 
wojska rosyjskie ostrzeliwały z artylerii miasto Zelenodolsk i okoliczne wsie. W Zelenodolsku 
uszkodzeniu uległa firma zajmująca się infrastrukturą energetyczną, a jedna osoba została 
ranna. 
 
Kierunki południowy: 
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Rosja próbuje odciąć południową część obwodu odeskiego i zablokować jedną z autostrad 
łączących Ukrainę z Rumunią. W tym celu wojska rosyjskie przeprowadziły kolejny atak 
rakietowy na most drogowo-kolejowy przez ujście Dniestru w rejonie Zatoki Odeskiej. 
Również wojsko rosyjskie nadal koncentruje wysiłki na kierunkach Mykołajew i Krzywy Róg. 
Eksplozje miały miejsce na terenie tymczasowo okupowanego Chersonia w pobliżu 
lokalnego centrum telewizyjnego. Po tym rosyjska telewizja przestała nadawać w mieście. 
 
Konfrontacja informacyjna: 
Amerykańska firma Microsoft opublikowała raport na temat wykorzystania przez Rosję 
licznych cyberataków na Ukrainę. W raporcie zauważono, że od marca 2021 r. nasiliło się 
nasilenie odpowiednich cyberataków po stronie rosyjskiej w ukraińskiej cyberprzestrzeni. 
Jednocześnie ponad 40% cyberataków przez Federację Rosyjską w tym okresie zostało 
przeprowadzonych przeciwko organizacjom z sektora infrastruktury krytycznej, kolejne 30% 
- przeciwko strukturom rządowym Ukrainy. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Według stanu na dzień 26 kwietnia 2022 r. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw 
Człowieka odnotowało 5939 ofiar wśród ludności cywilnej Ukrainy (2787 zabitych i 3152 
rannych). Ponad 610 dzieci zostało rannych w zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. Według 
oficjalnych danych prokuratury do rana 27 kwietnia zginęło 217 dzieci, a ponad 393 zostało 
rannych. 
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców szacuje, że na dzień 28 kwietnia 
w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę opuściło Ukrainę 5,37 mln osób (w tym 90% kobiet i 
dzieci). 
Rzecznik praw obywatelskich Ludmiła Denisowa informuje, że w pierwszej połowie kwietnia 
wpłynęło około 400 skarg od Ukraińców na przypadki przemocy seksualnej przez rosyjskie 
wojsko. 
Centralna Agencja Wywiadowcza Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformowała, że na 
tymczasowo okupowanych terytoriach rosyjskie wojsko prowadziło zakrojone na szeroką 
skalę „działania filtracyjne”. Ofiarami są najczęściej mężczyźni w wieku poborowym (przede 
wszystkim weterani ATO/OOS, byli funkcjonariusze wojska i organów ścigania, działacze 
proukraińscy). 
Dyrektor ds. Kryzysu i Konfliktów Human Rights Watch, Ida Sawyer, wezwała inne państwa, 
organizacje międzynarodowe i społeczeństwo obywatelskie do połączenia sił w celu 
zbadania zbrodni wojennych na Ukrainie. 
Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o trwających atakach na ukraiński system 
opieki zdrowotnej, w tym na placówki medyczne, transport, personel, pacjentów, 
zaopatrzenie i magazyny. Od początku rosyjskiej inwazji na dużą skalę 28 kwietnia 
zgłoszono 171 incydentów, w których zginęły 73 osoby, a 52 zostały ranne. 
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Wiceszef Kancelarii Prezydenta Kyrylo Tymoszenko poinformował, że w wyniku działań 
wojennych zniszczonych zostało ponad 18 tys. obiektów infrastrukturalnych na Ukrainie. 
Minister oświaty i nauki Serhij Szkarlet poinformował, że od początku rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę doszczętnie zniszczono 102 placówki oświatowe (szkoły, przedszkola i 
uniwersytety). Uszkodzonych zostało kolejne 1412 placówek oświatowych. 
 
Opór 
Mieszkańcy tymczasowo okupowanego Chersoniu zebrali się, by zaprotestować przeciwko 
okupacji regionu i ewentualnemu „referendum”, które Rosja planuje przeprowadzić. Wojsko 
rosyjskie rozpędziło wiec za pomocą granatów świetlnych i dźwiękowych oraz gazu 
łzawiącego. 4 osoby doznały obrażeń i poparzeń. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński 
eksport do Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił szczegóły tej 
inicjatywy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. W swoim 
wystąpieniu poparł tę propozycję, podkreślając, że pozwoli ona Ukrainie zachować 
maksymalną aktywność gospodarczą w czasie wojny. 
W kwietniu Narodowy Bank wyemitował obligacje wojskowe o wartości 50 mld UAH. Wzrost 
wykupu obligacji wojskowych w tym miesiącu wynika przede wszystkim ze zwiększonych 
potrzeb budżetowych w związku z wprowadzeniem zmian podatkowych i niższym 
finansowaniem międzynarodowym. 
Premier Denis Szmygal przyznaje, że w 2022 roku PKB Ukrainy może spaść o 30-50%. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Na Ukrainę przybył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Planuje przedyskutować z 
prezydentem Zełenskim kwestię rozszerzenia pomocy humanitarnej Ukrainy i zapewnienia 
ewakuacji ludności cywilnej z działań wojennych. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił kwestię bezpieczeństwa żywnościowego z 
prezydentem Indonezji Joko Vidodo i podziękował za wsparcie suwerenności i integralności 
terytorialnej Ukrainy. Zełenski powiedział też, że podczas rozmów Vidodo zaprosił go do 
wzięcia udziału w spotkaniu G20, które odbędzie się w Indonezji w listopadzie 2022 roku. 
Wołodymyr Zełenski rozmawiał także z premierem Włoch Mario Draghim. Wyraził 
wdzięczność za wsparcie Włoch w zaostrzeniu sankcji wobec Rosji, a także za udzielenie 
schronienia ponad 100 tys. ukraińskich uchodźców. 
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uważa za niedopuszczalne 
wstrzymanie przez Rosję dostaw gazu do europejskich odbiorców, czyli Polski i Bułgarii, 
które odmówiły zapłaty za paliwo w rublach rosyjskich. Według von der Leyen jest to element 
szantażu i świadczy o zawodności Rosji jako dostawcy. 
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Szwajcarska Rada Federalna nałożyła na Rosję dodatkowe sankcje. Nowe środki obejmują 
blokowanie importu niektórych kategorii towarów rosyjskich, zakaz wspierania rosyjskich 
organizacji państwowych i publicznych oraz rejestrację trustów dla rosyjskich obywateli lub 
osób fizycznych lub prawnych mieszkających w Rosji. 
Jednocześnie rząd szwajcarski, powołując się na politykę neutralności, zawetował reeksport 
na Ukrainę szwajcarskiej amunicji używanej w niemieckim dziale przeciwlotniczym Gepard. 
Według Business Insidera problem może rozwiązać umowa Brazylii na sprzedaż 
odpowiedniej amunicji na Ukrainę. 
Kanclerz Austrii Karl Negammer zaprzeczył w prasie rosyjskiej, jakoby Wiedeń rzekomo 
zgodził się płacić za rosyjski gaz w rublach. 
Światowa Organizacja Turystyki ONZ (UNWTO) zawiesiła członkostwo Rosji na 
nadzwyczajnym posiedzeniu. 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) przyjęło rezolucję wzywającą do 
powołania międzynarodowego trybunału przeciwko przywódcom wojskowo-politycznym 
Rosji. 
Kongres USA zatwierdził symboliczną ustawę wzywającą prezydenta USA do 
wykorzystania środków skonfiskowanych Rosji i jej obywatelom, wobec których nałożono 
sankcje, na pomoc Ukrainie. 
Izba Gmin kanadyjskiego parlamentu jednogłośnie uznała zbrodnie Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainie za ludobójstwo. Wcześniej takie decyzje podejmowały parlamenty Estonii i Łotwy. 
 
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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