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SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie aktywnie ostrzeliwują pozycje ukraińskie, rozpoczynając ofensywę na 
wschodniej Ukrainie. Operacje szturmowe są kontynuowane w ograniczonym formacie po 
wstępnym intensywnym szkoleniu artyleryjskim i nalotach. 

Kierunki Czernihów i Sumy: 
Państwowa Służba Graniczna Ukrainy i Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 
poinformowały, że wojska rosyjskie prowadziły ostrzał ukraińskich pograniczy na Sumach. 
Używali moździerzy i helikopterów uzbrojonych w niekierowane pociski. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Wojska rosyjskie próbują zdobyć przyczółek pod Charkowem. Siły Zbrojne Ukrainy 
kontynuują aktywną obronę. Ukraińskie wojsko wyzwoliło wieś Ruska Lozova, która jest 
strategicznie ważnym punktem na szosie Charków-Biełgorod. Z tej wsi wojska rosyjskie 
ostrzeliwały zabudowę mieszkaniową i cywilną Charkowa. 
W rejonie Izium trwają aktywne działania wojenne. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 
poinformował, że aby wzmocnić swoje siły w tym kierunku, wojska rosyjskie budują 
dodatkowe przeprawy przez rzekę Siewierskij Doniec. 
Nadal trwa ostrzał Charkowa. 29 kwietnia po południu szef Charkowskiej Obwodowej 
Administracji Wojskowej Ołeh Synegubow poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin 
zginęło 5 cywilów, a 11 zostało rannych. W ciągu dnia, według Charkowskiej OAW, w 
regionie zginęła 1 osoba, a 5 zostało rannych. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie próbują przejąć kontrolę nad Rubiżnym i Popasną, 
przygotowując się do ataku na Siewierodonieck. Według szefa Ługańskiej Obwodowej 
Administracji Wojskowej Serhija Hajdaia ostrzał osad w bezpośrednim sąsiedztwie linii 
frontu trwa nadal. Wśród ofiar - 2 funkcjonariuszy SES, którzy zostali ranni. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Na terenie obwodu donieckiego trwa ofensywa wojsk rosyjskich w kierunku Kurachowe (na 
południu) i Lyman (na północy). Ukraińskie wojsko wysadziło wcześniej most kolejowy przez 
Doniec Siewierski na odcinku Łyman-Rajgorodok, aby skomplikować warunki rosyjskiej 
ofensywy. 
Trwają naloty na Mariupol. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy odnotował przeniesienie 
jednostek rosyjskich z tego miasta na inne części frontu. 
Według donieckiej OAW co najmniej 2 cywilów zostało zabitych, a 4 zostało rannych 29 
kwietnia w regionie. 
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Iwan Arefjew, rzecznik Zaporiżskiej OAW, powiedział, że Rosjanie próbują przejść w głąb 
regionu Zaporiżia. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzał artyleryjski 
pozycji ukraińskich nie ustaje. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Wojska rosyjskie ostrzeliwały osiedla MLRS na granicy obwodów chersońskiego i 
dniepropietrowskiego w kierunku Krzywego Rogu. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
Według stanu na dzień 28 kwietnia 2022 r. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka odnotowało 6134 ofiar śmiertelnych wśród ludności 
cywilnej Ukrainy (2899 zabitych i 3235 rannych). Prokuratorzy wymiaru sprawiedliwości dla 
nieletnich informują, że w wyniku zakrojonej na szeroką skalę inwazji przez Federację 
Rosyjską poszkodowanych zostało ponad 617 dzieci (219 dzieci zmarło, 398 zostało 
rannych). 
Instytut Środków Przekazu odnotował 243 zbrodnie popełnione przez rosyjskie wojsko na 
dziennikarzach na Ukrainie. Wiadomo, że zginęło 7 dziennikarzy, 15 zaginęło, 14 zginęło 
jako uczestnicy działań wojennych. Wśród ostatnich ofiar wojny jest dziennikarka i 
producentka ukraińskiego biura „Radia Liberty”, Vira Gyrych, która zginęła podczas 
rosyjskiego ostrzału Kijówa wieczorem 28 kwietnia. 
Biuro Prokuratora Generalnego wszczęło śledztwo w sprawie uprowadzenia przez wojsko 
rosyjskie, dwóch wolontariuszy z Wielkiej Brytanii w rejonie Zaporoża. 
Szef wydziału śledczego Policji Narodowej w obwodzie charkowskim Serhij Bolwinow 
opowiedział o zbrodniach rosyjskich wojskowych na czasowo okupowanych terytoriach 
obwodu. Relacjonował m.in. brutalne tortury i egzekucję ukraińskiego medyka, który 
wcześniej brał udział w operacji antyterrorystycznej. 
Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego funkcjonariusze organów ścigania znaleźli 
kolejny masowy grób ludności cywilnej w Kijowie, który w marcu znajdował się pod rosyjską 
okupacją. 
Doradca burmistrza Mariupola Petro Andryuszczenko informuje o wzmocnieniu środków 
filtracyjnych na czasowo zajętych obszarach miasta. Większość męskiej populacji z 
przedmieść Mariupola przebywała w obozach filtracyjnych od ponad tygodnia. 
Służba prasowa Pułku „Azow” poinformowała, że w wyniku nalotów na fabrykę „Azowstal” 
w Mariupolu w ruinach szpitala polowego uwięziono ponad 500 rannych i lekarzy. Jeden 
żołnierz zginął, a setki zostało rannych. Dowódca 36 brygady morskiej ogłosił katastrofę 
humanitarną w bunkrach „Azowstalu”. 
Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi wrócił z Ukrainy i opowiedział o sytuacji z obiektami 
jądrowymi w strefie działań wojennych. Powiedział, że lot rakiety nad południowo-ukraińskią 
elektrownią jądrową 16 kwietnia zagroził „fizycznej integralności stacji”, co może 
potencjalnie doprowadzić do wypadku jądrowego. 
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Minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował, że w wyniku działań wojennych na Ukrainie 
39 placówek medycznych zostało całkowicie zniszczonych, a 369 uszkodzonych. 
Rzecznik praw obywatelskich Ludmiła Denisowa poinformowała o 700 przypadkach 
przymusowego oddawania krwi wśród studentów szkół wyższych tymczasowo 
okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego w celu przekazania rannym 
rosyjskim wojskom. 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Największy bank Ukrainy, PrivatBank, przeniósł swoje centrum danych do UE, obawiając 
się fizycznego zniszczenia centrów danych banku w Kijowie i Dnieprze. 
Ministerstwo Finansów Ukrainy poinformowało, że Ukraina otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 88,5 mln euro. Środki pochodziły z Funduszu Powierniczego Darczyńców Banku 
Światowego w ramach Drugiego Programu Pożyczkowego na rzecz Rozwoju Polityki 
Odbudowy Gospodarczej dla Ukrainy. 
Rada Najwyższa odrzuciła poprzednią inicjatywę zwrotu akcyzy na paliwo i 20% podatku 
VAT. Z kolei Gabinet Ministrów podwyższył dopłatę handlową do oleju napędowego i 
benzyny o 40%, aby zapobiec niedoborom na stacjach benzynowych. 
Premier Denis Szmygal powiedział, że rząd nie podniósł cen gazu dla ludności i 
przedsiębiorstw, które pełnią funkcje niezbędne do zapewnienia zdolności obronnych 
państwa. 
Trwają poszukiwania sposobów na eksport ukraińskich produktów pod rosyjską blokadą 
morską. W rumuńskim porcie Constanta nad Morzem Czarnym 28 kwietnia Unity N 
zakończył załadunek 71 000 ton ukraińskiej kukurydzy - po raz pierwszy od początku wojny. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Norwegia ogłosiła swoją decyzję o zamknięciu swoich granic i portów dla rosyjskich 
ciężarówek i statków 7 maja, przyłączając się do sankcji UE w związku z inwazją Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę na pełną skalę. Wyjątkiem będą statki rybackie, które odpowiadają 
za do 60% ruchu rosyjskiego do portów norweskich. Ograniczenia nie będą również 
dotyczyć wyspy Svalbard, której status reguluje odrębna umowa. 
Polska przekazała Ukrainie ponad 200 czołgów T-72 i kilkadziesiąt bojowych wozów 
piechoty. Jednocześnie Departament Obrony USA poinformował, że Siły Powietrzne USA 
już ładują amunicję do haubic 155 mm lecących na Ukrainę. Do Polski przypłynął także 
hiszpański statek z ładunkiem wojskowym skierowanym na Ukrainę. 
Niemiecki rząd federalny rozważa dostarczenie na Ukrainę haubic Panzerhaubitzen 2000 z 
magazynów Bundeswehry. 
Podczas wizyty w Hadze na spotkanie z prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego 
brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Trass powiedziała, że Wielka Brytania wyśle na 
Ukrainę ekspertów w celu zbadania zbrodni wojennych. 
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Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że prezydent USA publicznie wyraził 
sprzeciw wobec udziału Władimira Putina w kolejnym szczycie G20 w Indonezji w 
listopadzie 2022 roku. 
Ambasador Wielkiej Brytanii na Ukrainie Melinda Simmons wróciła do Kijowa. W stolicy 
Ukrainy ponownie otwarto również ambasady Republiki Azerbejdżanu i Holandii. 
 
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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