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28 kwietnia 2022 r.
Stan na 8:00 29 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
W ciągu dnia wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych na linii frontu,
starając się umocnić swoje pozycje i poprawić sytuację taktyczną. Jednak ostrzał
ukraińskich pozycji i infrastruktury cywilnej na wschodzie i południu kraju trwa. Uderzenia
rakietowe zostały zarejestrowane w Kijowie i innych miastach poza strefą walk.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Wojska rosyjskie uderzyły w Kijów w czasie, gdy w mieście przebywał sekretarz generalny
ONZ Antonio Guterres. Rakiety trafiły w obiekt i budynek mieszkalny w centrum miasta - w
stołecznej dzielnicy szewczenkowskiej, w wyniku czego rannych zostało 10 osób.
Pociski trafiły również w infrastrukturę kolejową w mieście Fastów w obwodzie kijowskim,
który jest ważnym węzłem komunikacyjnym.
Kierunki Czernihów i Sumy:
Siły zbrojne Rosji nadal stanowią zagrożenie dla północnych regionów Ukrainy. W
szczególności Państwowa Służba Graniczna poinformowała, że wojska rosyjskie w ciągu
dnia ostrzeliwały dwa posterunki ukraińskich pograniczników w rejonie Czernihowa.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał terytorium obwodu charkowskiego. Według
Charkowskiej OAW w ciągu ostatniego półtora dnia zginęło co najmniej 6 osób, a 19 zostało
rannych.
Trwa ofensywa wojsk rosyjskich w rejonie Izium. Zamiast tego Siły Zbrojne Ukrainy
wyzwoliły wioskę Kutuziwka na wschód od Charkowa.
W obwodzie ługańskim trwają walki o Rubiżne. Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji
Wojskowej Serhij Hajdaj powiedział, że 27 kwietnia w regionie zginęło 4 cywilów; Kolejne 4
osoby zostały ranne.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Wojska rosyjskie kontynuują naloty na Mariupol, blokując jednostki ukraińskie na terenie
zakładu „Azowstal”. Trwają działania ofensywne wojsk rosyjskich na linii Donieck-Zaporoże
w kierunku północnym.
W wyniku nalotu na Nowy Jork (obwód doniecki) zginęło 3 cywilów, a 3 zostało rannych.
Ponadto jedna osoba została ranna w Marjince w ciągu dnia.
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Według Zaporożskiej OAW rosyjskie wojsko rozpoczęło atak rakietowy na Zaporoże.
Według wstępnych informacji 3 osoby zostały ranne, dwa domy w sektorze prywatnym
zostały uszkodzone.
Most kolejowy przewożący broń i paliwo z okupowanego Krymu został wysadzony w
powietrze w pobliżu Melitopola (czasowo okupowanej części obwodu zaporoskiego).
Kierunek Dniprovski:
Jak poinformował szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn
Rezniczenko, 28 kwietnia w regionie doszło do strajku rakietowego. Rosyjski pocisk uderzył
w opuszczoną strefę przemysłową.
Kierunki południowy:
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o odparciu rosyjskiej ofensywy w
pobliżu granicy administracyjnej obwodów chersońskiego i mykołajowskiego.
Rosyjskie wojska próbowały zaatakować Odessę rakietą. Szef odeskiej OAW Maksym
Marczenko poinformował o przechwyceniu trzech rakiet przez ukraińską obronę powietrzną.
Kierunek zachodni:
Szef Chmielnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Gamalij poinformował o
ataku rakietowym na obiekt infrastruktury w obwodzie Szepietówka. Szepietówka jest
ważnym węzłem kolejowym.
Konfrontacja informacyjna:
Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzegło przed atakami hakerskimi na władze
państwowe na Ukrainie. Cyberprzestępcy wysyłają listy zatytułowane „Dekret Prezydenta
Ukrainy nr 576/22 o bezprecedensowych środkach bezpieczeństwa”, które zaatakowały
komputer ze szkodliwym programem Meterpreter.
SYTUACJA HUMANITARNA
Od początku inwazji zbrojnej przez Federacji Rosyjskę na pełną skalę, tj. 27 kwietnia 2022
r., Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka odnotowało
6009 ofiar cywilnych (2829 zabitych i 3180 rannych).
Przeprowadzono kolejną wymianę więźniów. Z niewoli rosyjskiej wypuszczono 33
ukraińskich żołnierzy i 12 cywilów.
Zagrożenie minowe pozostaje aktualne na wyzwolonych terytoriach. Szef policji obwodu
kijowskiego Andrij Niebytow powiedział, że 28 kwietnia w wyniku wybuchu miny w regionie
zginęła 1 osoba, a 3 zostały ranne.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że kryzys humanitarny na Ukrainie w
związku z wojną miał tragiczny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludności. Obserwuje się
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szczepienia populacji, znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia polio, wybuchów innych chorób
wieku dziecięcego i dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19.
Rada Miasta Mariupol poinformowała, że mieszkańcy miasta przebywający na jego terenie
(ok. 100 tys. osób) są zagrożeni z powodu braku zaopatrzenia w wodę i zapewnienia
normalnych warunków sanitarno-higienicznych. W związku z tym w Mariupolu mogą
wybuchnąć potężne epidemie cholery, czerwonki i Escherichia coli.
Według Zaporożskiej Prokuratury Okręgowej, rosyjskie wojsko na Zaporożu odbiera zboża
i maszyny rolnicze od ukraińskich rolników i eksportuje je na czasowo okupowany Krym.
Według Rzecznika Praw Obywatelskich Ludmiły Denisowej kradzież żywności z
tymczasowo okupowanych terytoriów stanowi naruszenie Konwencji Genewskiej z 1949 r.
dotyczącej ochrony osób cywilnych w czasie zbrodni wojennych i wojennych, zgodnie z
Rzymskim Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Według sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena, Stany Zjednoczone rozważają
przekazanie zamrożonych środków do Centralnego Banku Rosji. Rezerwa Federalna
Stanów Zjednoczonych zamroziła dla Banku Rosji prawie 100 miliardów dolarów.
Podczas wizyty ministra polityki rolnej Ukrainy Mykoły Solskiego na Litwie osiągnięto
porozumienie w sprawie eksportu części ukraińskiego zboża przez litewski port Kłajpeda.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Amerykańska Izba Reprezentantów poparła projekt ustawy o land lease i ochronie
demokracji na Ukrainie. Za dokumentem głosowało 417 kongresmenów, przeciw 10. Nowa
ustawa umożliwi Ukrainie szybsze dostarczanie broni wojskowej, amunicji i sprzętu.
Prezydent USA Joe Biden zwrócił się do Kongresu o 33 miliardy dolarów na wsparcie
Ukrainy. Wniosek o finansowanie obejmuje ponad 20 miliardów dolarów na broń, amunicję
i inną pomoc wojskową, a także 8,5 miliarda dolarów na bezpośrednią pomoc gospodarczą
dla rządu i 3 miliardy na pomoc humanitarną i żywnościową.
Niemiecki Bundestag zagłosował za decyzją o wezwaniu rządu do rozszerzenia i
przyspieszenia dostaw ciężkiej broni na Ukrainę. Przyjęty dokument „Ochrona pokoju i
wolności w Europie – kompleksowe wsparcie dla Ukrainy” jest wspólną propozycją
opozycyjnego bloku CDU/CSU i partii koalicyjnych.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z przybyłym do Kijowa sekretarzem
generalnym ONZ Antonio Guterresem. Omówili pomoc finansową i humanitarną ONZ dla
Ukrainy i jej obywateli oraz znaczenie zaangażowania Organizacji w powojenną odbudowę.
Zaproponowano powołanie specjalnego trybunału międzynarodowego ds. zbrodni
wojennych Rosji. Wołodymyr Zełenski wezwał ONZ do podjęcia wysiłków na rzecz
powstrzymania deportacji obywateli Ukrainy do Rosji. Na konferencji prasowej po wizycie
Guterres przyznał, że praca Rady Bezpieczeństwa ONZ była „sparaliżowana”, co nie
pozwoliło na zapobieżenie lub zakończenie wojny.
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Podczas spotkania z sekretarzem generalnym ONZ premier Ukrainy Denis Szmygal wezwał
Organizację do większej aktywności w odblokowywaniu korytarzy humanitarnych dla
bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej z tymczasowo okupowanych terytoriów lub
obszarów aktywnej walki, zwłaszcza z Mariupola.
Na Ukrainę przybył z wizytą premier Bułgarii Cyryl Petkow. Spotkał się z prezydentem
Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas spotkania nawiązano współpracę w zakresie
naprawy ukraińskiego sprzętu wojskowego w bułgarskich zakładach produkcyjnych.
Poruszono także kwestię współpracy w sferze energetycznej i osiągnięto porozumienie w
sprawie transportu produktów rolnych z Ukrainy przez bułgarski port Warna nad Morzem
Czarnym.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) przyjęło rezolucję proponującą pilne
powołanie specjalnego trybunału międzynarodowego do zbadania zbrodni rosyjskiej agresji
wojskowej na Ukrainie. Rezolucja stanowi, że zarówno przywódcy wojskowi i politycy
Federacji Rosyjskiej, jak i sprawcy zbrodni muszą stawić się przed trybunałem.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zapowiedziała, że wkrótce zamknie
Specjalną Misję Obserwacyjną na Ukrainie ze względu na stanowisko Federacji Rosyjskiej,
które doprowadziło do braku konsensusu w sprawie przedłużenia mandatu misji.
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Stefanchuk przeprowadził
wideorozmowy z marszałkiem szwedzkiego Riksdagu Andreasem Norlenem. Strony
omówiły pomoc finansową ze Szwecji. Stefanchuk zwrócił również uwagę na znaczenie
pomocy humanitarnej dla Ukrainy ze Szwecji oraz kompleksowe podejście do przyjmowania
obywateli 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.

