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SYTUACJA OPERACYJNA  

Wojska rosyjskie wycofują się w Kijowie i Czernihowie. Linia frontu znacznie się przesunęła 
ze stolicy Ukrainy. Aktywne walki toczą się w obwodach Doniecka i Ługańska, gdzie wojska 
rosyjskie nadal atakują zablokowane miasta Mariupol, Rubiżne i Popasna. Rosyjskie 
samoloty również skoncentrowały swoje działania na wschodzie, starając się nie wchodzić 
w rejon ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 
Wojska rosyjskie nadal wycofują się z przedmieść Kijowa. Skupili swoje wysiłki na obronie 
niektórych granic, aby osłonić wycofujące się wojska. Sztab Generalny Sił Zbrojnych 
Ukrainy donosi o aktywnym wydobyciu i niszczeniu obiektów infrastrukturalnych w celu 
opóźnienia natarcia wojsk ukraińskich. 
W kierunku północno-zachodnim wojska ukraińskie odzyskały kontrolę nad kilkoma 
osadami, m.in. Bucha, Demidov i Dymer oraz Borodyanka. Deputowany rady wsi Iwanków 
Oleh Beregowy poinformował, że wojska rosyjskie opuściły miasto Iwanków. W kierunku 
wschodnim, według burmistrza Browarów Igora Sapożko, wojska rosyjskie opuściły obwód 
browarski w obwodzie kijowskim. 
 
Kierunki Czernihów i Sumy: 
W rejonie Czernihowa trwa stopniowy odwrót wojsk rosyjskich. Informację potwierdził szef 
Czernihowskiego OAW Wiaczesław Chaus. 
 
Kierunki Charków i Ługańsk: 
Według szefa charkowskiej OAW Oleha Sinegubova rosyjskie wojska nadal ostrzeliwują 
region różnorodną bronią. Pod ostrzałem znalazło się miasto Charków i jego okolice. 
Jednocześnie zmniejszyła się aktywność lotnictwa rosyjskiego wokół Charkowa. 
Najgorętszym miejscem w obwodzie charkowskim pozostaje Izium, wokół którego trwają 
działania wojenne. Wojska rosyjskie utrzymują część miasta i przeprawy pontonowe przez 
rzekę Seversky Doniec w jego pobliżu. Według Sztabu Generalnego nie są w stanie ruszyć 
dalej na południe i wschód. 
W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie nadal atakują miasta Popasna i Rubiżne. 
Uderzenie rosyjskich samolotów w rejonie Rubiżnego, Białej Góry i Siewierodoniecka. W 
nocy z 1 na 2 kwietnia pod ostrzałem znalazły się miasta Siewierodonieck, Rubiżne, 
Łysyczańsk, Kreminna, Horske oraz osiedla Bieriezowo i Toszkiwka. W efekcie uszkodzeniu 
uległo 31 budynków – mieszkalnych i obiektów infrastruktury. 
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Policja patrolowa obwodu ługańskiego donosi, że w centrum Łysychańska przejeżdżają 
rosyjskie grupy dywersyjne i rozpoznawcze. 
 
Kierunki Donieck i Zaporoże: 
Wojska rosyjskie nadal szturmują Mariupol. Sztab Generalny informuje o atakach w 
kierunku Velyka Nowosiołka i Rozdolny. Uderzenie rosyjskich samolotów w rejonie Marjinki. 
Szef donieckiej OAW Pawło Kyrylenko powiedział, że w ciągu dnia wojska rosyjskie 
ostrzeliwały Marjinkę, Wugledar i Nowoseliówkę. 7 osób zginęło, a 6 zostało rannych. 
 
Kierunek Dniprovski: 
Szef Połtawskiej OAW Dmytro Łunin zapowiedział nocny atak rakietowy na jeden z obiektów 
infrastruktury w Połtawie. Według niego, rano w mieście Kremieńczuk odnotowano wiele 
uderzeń w kamienice i inną infrastrukturę. 
W nocy z 1 na 2 kwietnia wojska rosyjskie wystrzeliły kilka wyrzutni rakietowych na 
przedmieścia Krzywego Rogu. Według szefa Krzywego Rogu Ołeksandra Wilkuła w wyniku 
ostrzału na stacji benzynowej wybuchł pożar. 
Wieczorem 1 kwietnia w Dnieprze słychać było wybuchy w wyniku ostrzału rakietowego. 
 
Kierunki południowy: 
Szef odeskiej OAW Maxim Marczenko oświadczył, że wojska rosyjskie wystrzeliły trzy 
pociski “Iskander” na osadę w obwodzie odeskim, są ofiary. 
 
Konfrontacja informacyjna 
Burmistrz Melitopola (obwód zaporoski) Iwan Fiodorow powiedział przez telefon, że 
Rosjanie próbują całkowicie zablokować ukraiński Internet w mieście, prowadząc swoją linię 
z Krymu. W ten sposób Federacja Rosyjska tworzy próżnię informacyjną dla mieszkańców 
Melitopola. 
 
SYTUACJA HUMANITARNA 
1 kwietnia, jak poinformowała minister ds. reintegracji ziem czasowo okupowanych Iryna 
Wierieszczuk, ewakuowano ponad 6 tys. osób. 1431 osób (771 osób z Mariupola, 670 
mieszkańców Zaporoże) przejechało do Zaporoża korytarzami humanitarnymi własnym 
transportem. Ponad 2500 osób z Melitopola i Mariupola ewakuowano autobusami z 
Melitopola i Berdiańska. 1735 osób zostało ewakuowanych w obwodzie ługańskim. 
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka informuje, że na 
dzień 1 kwietnia odnotowano 3257 ofiar cywilnych od początku aktywnej fazy konfliktu na 
Ukrainie (1276 zabitych i 1981 rannych). Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że w wyniku 
działań wojennych na Ukrainie zginęło 153 dzieci, a ponad 245 zostało rannych. 
Dane dotyczące liczby ofiar rosyjskich bombardowań infrastruktury cywilnej Ukrainy są 
nadal doprecyzowywane. Poinformowano, że od uderzenia rakiety w budynek administracji 
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Mykołajewa 29 marca zginęło 31 osób; 29 osób zginęło 1 marca w budynku administracji 
Charkowa. 
W wyniku wymiany więźniów przetrzymywanych na Zaporożu zwolniono 86 ukraińskich 
żołnierzy (15 kobiet). 
Minister zdrowia Wiktor Laszko powiedział, że od początku wojny na Ukrainie ostrzeliwano 
274 szpitale; 13 - nie do odzyskania. 70 karetek zostało unieruchomionych. W wyniku 
działań wojennych zginęło 6 pracowników medycznych, a 20 zostało ciężko rannych. 
Ministerstwo Środowiska poinformowało, że walki objęły jedną trzecią obszaru rezerwatu 
przyrody Ukrainy. Rezerwy i parki narodowe ponoszą znaczne straty. Według naukowców 
zagrożonym zniszczeniem jest 2,9 mln hektarów, które wymagają ochrony na poziomie 
europejskim. 
Ministerstwo Kultury zarejestrowało 135 epizodów zbrodni wojennych dokonanych przez 
wojska rosyjskie przeciwko dziedzictwu kulturowemu na Ukrainie. Najbardziej ucierpiały 
budynki sakralne (59 obiektów). 
 
SYTUACJA EKONOMICZNA 
Według premiera Denisa Szmygala, Gabinet Ministrów zwiększył fundusz rezerwowy o 73,3 
mld hrywien na kluczowe potrzeby armii i gospodarki. 
Przewodniczący Komisji Podatkowej Rady Najwyższej Danyło Getmancew poinformował, 
że parlament przyjął ustawę gwarantującą pełny zwrot depozytów bankowych osobom 
fizycznym w stanie wojennym. 
W przemówieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu 
dwóch dni ponad 25 tys. Ukraińców złożyło wniosek w aplikacji mobilnej „Dija” o 
odszkodowanie za domy i mieszkania zniszczone przez wojska rosyjskie. 
Ministerstwo Finansów podało, że wpływy do budżetu państwa w marcu wyniosły 92,9% i 
wyniosły 103,4 mld hrywien. 
 
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z przewodniczącą Parlamentu 
Europejskiego Robertą Mezzolą. Politycy dyskutowali o koordynacji prac parlamentów 
europejskich na rzecz Ukrainy. 
Wołodymyr Zełenski omówił z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem proces 
negocjacji ukraińsko-rosyjskich, znaczenie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także 
inicjatywę stworzenia korytarza humanitarnego do ewakuacji Mariupola. 
Unia Europejska i Chiny zorganizowały dwustronny szczyt w formie wideokonferencji. UE 
wezwała Chiny do natychmiastowego wsparcia wysiłków na rzecz zakończenia rozlewu krwi 
na Ukrainie, zgodnie z rolą Chin na świecie jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa 
ONZ. 
Bułgarski MSZ ogłosił persona non grata I sekretarza ambasady Rosji w Sofii, którego 
bułgarskie władze podejrzewają o szpiegostwo. 
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Niemieckie Ministerstwo Obrony postanowiło zezwolić na dostawę Ukrainie około 60 BMP-
1, które w przeszłości służyły w armii Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a obecnie 
znajdują się w Czechach. 
Departament Obrony USA zgodził się przekazać Ukrainie dodatkowy pakiet pomocy 
wojskowej o wartości 300 mln USD. W szczególności mówimy o przekazaniu Siłom 
Zbrojnym Ukrainy bezzałogowych statków powietrznych, karabinów maszynowych, 
taktycznych chronionych systemów łączności itp. 
 
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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