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Stan na 8:00 1 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie skupiają się na przegrupowaniu, przygotowaniu do wznowienia działań
ofensywnych na określonych obszarach i przejęciu pełnej kontroli nad terytorium obwodów
donieckiego i ługańskiego.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Armia rosyjska wycofuje część jednostek spod Kijowa. Państwowa Agencja ds. Zarządzania
Strefami Wykluczenia oświadcza, że terytorium Czarnobyla zostało wyzwolone. Sztab
Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy uważa za prawdopodobne przeniesienie części sił
rosyjskich na inne kierunki.
Kierunki Czernihów i Sumy:
Armia rosyjska kontynuuje blokadę i ostrzał Czernihowa. Szef Czernihowskiego OAW
Wiaczesław Chaus informuje o aktywnym ruchu rosyjskich jednostek w regionie przegrupowaniu wojsk lub ich odwrocie.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Walki trwają pod Izium – wojska rosyjskie próbują posuwać się w kierunku południowowschodnim, by zablokować Słowiańsk i Kramatorsk.
Odnotowano bombardowanie osiedli mieszkaniowych i infrastruktury Charkowa. W wyniku
ostrzału został zniszczony podziemny gazociąg w mieście (dzielnica Saltiwka), a około 34
000 odbiorców zostało bez gazu. W pobliżu centrum Charkowa zarejestrowano również
trafienie rakiety, a dzielnice miasta są stale ostrzeliwane przez artylerię. Dane o ofiarach są
dopracowywane. Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleh Synegubow
powiedział, że jeden z budynków rady miejskiej w Derhaczi został zniszczony; 1 osoba
zginęła, a 3 zostały ranne.
Wojska rosyjskie wysyłają dodatkowe siły i sprzęt do obwodu ługańskiego. Koncentrują się
na przejęciu kontroli nad Popasną i Rubiżnym w obwodzie ługańskim; ostrzał Lysyczańsk i
Siewierodonieck. Szef Ługańskiej OAW Serhij Hajdaj informuje, że w regionie w ciągu
jednego dnia zginęły co najmniej 3 osoby, w tym dziecko poniżej 2 roku życia.
W rosyjskim mieście Biełgorod w pobliżu granicy z Ukrainą odnotowano pożar.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Walki o Mariupol trwają. Wojska rosyjskie ostrzeliwują też centralną część obwodu
donieckiego.
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Szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko poinformował, że
Marjinka, Krasnohorówka i Nowomychajłowka zostały ostrzelane w nocy z 30 na 31 marca.
W ciągu dnia ostrzelano gminę Oczeretyńską, Marjinkę, Konstantynówkę i Wuhledar. Na
tych terenach regionu zginęło 5 osób; 22 osoby (w tym 4 dzieci) zostały ranne.
Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o kontrofensywie wojsk ukraińskich w kierunku
zaporoskim. W rezultacie wyzwolono 5 osad w pobliżu Huliaipil.
Kierunek Dniprovski:
Wojska rosyjskie rozpoczęły ostrzał rakietowy obiektu wojskowego w obwodzie
dniepropietrowskim. Zniszczono budynek administracyjny i skład paliw. Szef
Dniepropietrowskiej OAW Walentyn Reznichenko poinformował o śmierci 2 osób i obrażenia
5 osób.
Kierunki południowy:
W wyniku kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy przywrócono kontrolę nad 11 osadami
obwodu chersońskiego na granicy z obwodem dniepropietrowskim na prawym brzegu
Dniepru.
SYTUACJA HUMANITARNA
Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka na dzień
31 marca łączna liczba ofiar cywilnych na Ukrainie w wyniku konfliktu wyniosła 3167 (1232
zabitych i 1935 rannych). Według Prokuratora Generalnego na dzień 31 marca w konflikcie
na Ukrainie zginęło 148 dzieci, a 232 dzieci zostało rannych.
Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wierieszczuk
poinformowała, że 31 marca 1458 osób (631 mieszkańców Mariupola i 827 mieszkańców
miast obwodu zaporoskiego) zostało ewakuowanych własnymi pojazdami trzema
uzgodnionymi korytarzami humanitarnymi do Zaporoża.
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa poinformowała, że od
początku konfliktu ponad 400 tys. Ukraińców zostało przymusowo przeniesionych z Ukrainy
do Rosji. Między innymi trwa nielegalna deportacja mieszkańców Mariupola. Według władz
ukraińskich 45 tys. mieszkańców Mariupola zostało deportowanych na terytorium Federacji
Rosyjskiej i na terytorium ORDLO.
Rosyjskie wojska nadal ingerują w operacje humanitarne. W pobliżu Czernihowa ostrzeliwali
co najmniej dwie kolumny wolontariuszy, którzy próbowali nieść pomoc humanitarną i
ewakuować ludzi. Wyjaśniana jest liczba ofiar.
Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Michela Bachelet wojska rosyjskie
co najmniej dwadzieścia razy użyły amunicji kasetowej w ukraińskich osiedlach.
Według Kancelarii Prezydenta, w rosyjskiej niewoli przebywa 24 ukrainskich urzędnicy
samorządowi i urzędników państwowych; wyjaśniane są informacje o 2 kolejnych osobach.
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Według zaktualizowanych danych Państwowego Pogotowia Ratunkowego liczba ofiar w
wyniku uderzenia rakietowego w administrację obwodowej Mykołajewa w dniu 29 marca
wzrosła do 20 osób.
Według Ministerstwa Energii na dzień 31 marca ponad 1 339 osiedli i ponad 925 000
odbiorców na Ukrainie pozostaje bez prądu. 338 tys. konsumentów pozostaje bez dostaw
gazu.
Opór
Mieszkańcy tymczasowo okupowanego regionu Chersoniu nadal organizują pokojowe
wiece proukraińskie. Mieszkańcy Holoji Prystani protestowali, wzywając do uwolnienia
burmistrza i innych obywateli uprowadzonych przez wojska rosyjskie.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Szef ukraińskiej delegacji negocjacyjnej David Arahamiya powiedział, że dyplomaci
ukraińscy aktywnie pracują nad wypracowaniem schematu, dzięki któremu Ukraina otrzyma
zajęty majątek Rosji w formie rekompensaty za szkody wyrządzone przez wojska rosyjskie.
Według dyrektora departamentu otwartych rynków NBU od początku inwazji na Rosję obroty
na rynku walutowym spadły z 500-700 mln USD do 100-200 mln USD dziennie.
Niemiecki producent samochodów ciężarowych i autobusów MAN poinformował, że jego
zakłady w Monachium i Krakowie są zamknięte od 14 marca z powodu zaprzestania dostaw
przewodów elektrycznych produkowanych w zakładach ukraińskich.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział stopniowe oczyszczanie organów
ścigania ze zdrajców. Andrij Naumow, były szef Głównego Wydziału Bezpieczeństwa
Wewnętrznego SBU i Serhij Kryvoruchko, były szef Oddziału Chersońskiego SBU, zostali
pozbawieni stopnia generała.
W ciągu dnia Wołodymyr Zełenski przemawiał w parlamentach Belgii, Holandii i Australii.
Podziękował partnerom za wsparcie, wezwał do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy
i zaostrzenia sankcji gospodarczych na Rosję.
W rozmowie telefonicznej Wołodymyr Zełenski omówił z prezydentem Turcji Recepem
Tayyipem Erdoganem dalsze wspólne działania na rzecz pokoju na Ukrainie i gotowość
Turcji do stania się gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy. Ponadto minister obrony Ołeksij
Reznikow poinformował Erdogana o zbrodniach wojennych popełnionych przez Rosję na
ludności cywilnej Ukrainy.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba spotkał się w Warszawie z
prezydentem RP Andrzejem Dudą i omówił kwestie obrony i wsparcia dla Ukrainy.
Ze względu na stanowisko Federacji Rosyjskiej wygasa mandat Specjalnej Misji
Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie, która działa w tym kraju od 2014 roku. Według szefa
OBWE i ministra spraw zagranicznych RP Zbigniewa Rau, państwa członkowskie OBWE
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dążą obecnie do kontynuacji konsultacji na temat przyszłej roli i obecności organizacji na
Ukrainie.
Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję nowy pakiet sankcji, aby uniemożliwić Rosji unikanie
restrykcji i kupowanie krytycznej zachodniej technologii. Lista sankcji obejmuje 13 osób i 21
firm z sektora lotniczego, morskiego i elektronicznego rosyjskiej gospodarki. Jednocześnie
rząd brytyjski wprowadził nowe restrykcje wobec rosyjskich propagandystów i państwowych
mediów. Na liście sankcji znajduje się również rosyjski generał Michaił Mizincew, który
dowodzi oblężeniem Mariupola.
Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace powiedział, że Londyn i jego sojusznicy
dyskutują o rozszerzeniu wsparcia dla Ukrainy. Obejmują one dostarczanie broni
śmiercionośnej (w tym systemów obrony powietrznej i obrony wybrzeża, środków
artyleryjskich i przeciwbateryjnych dalekiego zasięgu), a także zapewnianie wsparcia
szkoleniowego i logistycznego.
Australia zdecydowała się udzielić 91 mln USD pomocy, w tym 18,7 mln USD dodatkowej
wojskowej pomocy obronnej dla Sił Zbrojnych Ukrainy, 65 mln USD pomocy humanitarnej i
70 tys. ton węgla oraz podwyższyła cła na import wszystkich produktów z Rosji i Białoruś o
35%.
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.

