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Stan na 8:00 3 kwietnia 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie koncentrują siły, by spróbować okrążyć jednostki ukraińskie w rejonie
Operacji Sojuszniczych i dotrzeć do granic administracyjnych obwodów ługańskiego i
donieckiego. Główne bitwy toczą się w Mariupolu, w okręgu Izium i na obrzeżach
Siewierodoniecka. Wojska rosyjskie przeprowadzają ataki rakietowe na infrastrukturę
krytyczną na tyłach Ukrainy.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Wiceminister obrony Hanna Malyar powiedziała, że obwód kijowski został już wyzwolony od
wojsk rosyjskich. Zagrożenie minowe pozostaje aktualne na wyzwolonych terytoriach przez
Siły Zbrojne Ukrainy. Według szefa sztabu humanitarnego obwodu kijowskiego Oleksija
Kuleby, jego zlikwidowanie zajmie co najmniej 10 dni.
Kierunki Czernihów i Sumy:
Część wojsk rosyjskich nadal blokuje Czernihów, ale według Sztabu Generalnego Sił
Zbrojnych Ukrainy główna grupa jest skoncentrowana na wycofaniu się na terytorium
Federacji Rosyjskiej. Siły Zbrojne odzyskują kontrolę nad czasowo okupowanymi terytoriami
- Dowództwo Operacyjne „Północ” ogłasza wyzwolenie wsi Mychajło-Kocyubiński w pobliżu
miasta Czernihów.
Szef regionalnej administracji wojskowej miasta Sumy Dmitrij Żywicki powiedział, że duża
liczba wojsk rosyjskich wkroczyła do regionu z Rosji.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że miasta Buryń i Putivl w regionie Sumy
są blokowane przez wojska rosyjskie. Otaczają je punkty kontrolne, odnotowuje się dużą
koncentrację rosyjskiego sprzętu wojskowego.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Rosyjskie wojska nadal blokują Charków i próbują posuwać się naprzód w rejonie Izium.
Oleg Synegubow, szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, powiedział, że
Park Gorkiego w Charkowie został ostrzelany przez Grad MLRS; 1 osoba została ranna.
Dergachi również został ostrzelany. W wyniku ostrzału rosyjskiego szpital rejonowy Bałaklia
został częściowo uszkodzony. Wyjaśniane są informacje o ofiarach.
Miasta Siewierodonieck, Rubiżne, Łysyczańsk i wieś Toszkiwka są codziennie ostrzeliwane
różnymi rodzajami broni ciężkiej. Według szefa Ługańskiej OAW Serhija Hajdaya w wyniku
ostrzału zniszczonych zostało 19 budynków, w tym 9 budynków mieszkalnych i 7 domów
prywatnych; 1 osoba została ranna. Po ostrzale gazociąg pod Siewierodonieckiem został
uszkodzony - w ciągu dnia 100 000 abonentów zostało pozbawionych dostaw gazu.
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Kierunki Donieck i Zaporoże:
W obwodzie donieckim wojska rosyjskie atakują Troickoye, Avdiyivka, Maryinka i
Krasnohoriwka. Walki o Mariupol trwają.
Szef Donieckiej OAW Pawło Kyrylenko powiedział, że jedna osoba zginęła w wyniku
ostrzału (w Bachmuti); Pięć osób zostało rannych (w Bachmuti, Odradny i Maryinka).
Kierunek Dniprovski:
Według szefa Dniepropietrowskiej OAW Walentyna Rezniczenki tory kolejowe zostały
uszkodzone w wyniku ataku rakietowego na rejon Pawłograd w obwodzie
dniepropietrowskim. 1 osoba została ranna.
Szef Połtawskiej OAW Dmitrij Łunin zadeklarował ataki rakietowe na infrastrukturę miasta
Myrhorod. W wyniku ostrzału uszkodzony został pas startowy i infrastruktura lokalnego
lotniska; w magazynie paliw i smarów wybuchł pożar. Powiedział też, że w wyniku
rosyjskiego ataku na Krzemieńczuk rankiem 2 kwietnia zniszczeniu uległy rafinerie oraz
składy paliw i smarów.
Kierunki południowy:
Wojska rosyjskie rozpoczęły naloty na Odessę, niektóre pociski zostały zestrzelone przez
obronę powietrzną.
Kierunek Podilski:
Szef Chmielnickiego Obwodowej Administracji Wojskowej Siergiej Gamalij powiedział, że
wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na zakład przemysłowy w pobliżu rejonu
Szepietówka w obwodzie chmielnickim.
Konfrontacja informacyjna
Wojska rosyjskie wstrzymują łączność w tymczasowo zdobytym Energodarze. Ukraińska
Prawda informuje, że w mieście zniknęły przewodowe połączenia internetowe i telefoniczne.
Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy nie podała ona żadnych oficjalnych danych ani nie
prowadziła żadnych śledztw w sprawie potencjalnego przeprowadzenia przez Chiny
cyberataków na zasoby wojskowe Ukrainy w przededniu inwazji Rosji 24 lutego. Tym
samym SBU nie ma związku z wnioskami wygłoszonymi dzień wcześniej przez dziennikarzy
The Times, którzy zarzucają chińskiemu rządowi ataki hakerskie na ukraińskie zasoby,
powołując się na źródła z SBU.
SYTUACJA HUMANITARNA
2 kwietnia ewakuowano 4217 obywateli, jak poinformowała minister ds. reintegracji ziem
czasowo okupowanych Iryna Wierieszczuk. Z Mariupola i Berdiańska własnym transportem
do Zaporoża przyjechały 1263 osoby (765 osób z Mariupola, 498 mieszkańców miast

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

obwodu zaporoskiego: Berdiańska, Melitopola, Połogo, Orychowa i Wasylówki). Ewakuacja
mieszkańców Mariupola autobusami trwa. W obwodzie ługańskim ewakuowano prawie 2,7
tysiąca obywateli z miast Siewierodonieck, Rubiżne, Lysyczansk, Kreminna, Popasna i wsi
Nyżne.
Według stanu na 2 kwietnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw
Człowieka odnotowało 3342 ofiary wśród ludności cywilnej Ukrainy: 1325 zabitych i 2017
rannych. Prokuratura Generalna poinformowała, że od 24 lutego na Ukrainie zginęło co
najmniej 158 dzieci, a ponad 254 zostało rannych.
Prokuratura Generalna opublikowała statystyki dotyczące zbrodni popełnionych przez
rosyjskie wojsko podczas inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę. Na dzień 2 kwietnia
zarejestrowano 3927 przestępstw agresji i zbrodni wojennych. 3803 z nich to naruszenia
praw i zwyczajów wojennych; 42 - planowanie, przygotowywanie lub rozwiązywanie i
prowadzenie wojny agresywnej; 8 - propaganda wojenna; 74 - inne. Zarejestrowano również
2128 przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. 1429 z nich to naruszenia
integralności terytorialnej i nienaruszalności Ukrainy; 390 - zdrada; 56 - sabotaż; 253 - inne.
Burmistrz Buczy, który dzień wcześniej został zwolniony w obwodzie kijowskim,
poinformował o dużej liczbie ofiar wśród ludności cywilnej w wyniku okupacji rosyjskiej.
Dziesiątki zamordowanych ludzi w cywilnych ubraniach leżą na ulicach Buczy, niektórzy ze
związanymi rękami. W masowym grobie pochowanych jest prawie 300 osób. Na
autostradzie pod Kijowem znaleziono nagie ciała 4-5 kobiet próbujących spalić. Po jego
uwolnieniu we wsi Motyżyn znaleziono ciała miejscowej burmistrz Olgi Suchenko i jej męża,
uprowadzonych przez rosyjskie wojsko 23 marca.
Podobno w Mariupolu zginął litewski reżyser Mantas Kvedaravicius. W obwodzie kijowskim
znaleziono ciało słynnego ukraińskiego fotoreportera Maxa Levina, który zaginął 13 marca
w strefie działań wojennych.
Ratownicy kontynuują demontaż blokad w miejscu trafienia rakiety w budynku administracji
obwodowej Mykołajewa (29 marca). Według aktualnych danych w wyniku ataku zginęło 36
osób. Jedną z ofiar była przewodnicząca społeczności białoruskiej w regionie Tatiana
Demennikowa.
Nadal trwają porwania przedstawicieli władz miejskich na tymczasowo niekontrolowanych
terytoriach. Wojska rosyjskie schwytały Aleksieja Szibajewa, zastępcę szefa
Nowosłobodskiej OTG na Sumach, gdy eskortował pomoc humanitarną. Wieczorem 1
kwietnia nie ma żadnych informacji o miejscu pobytu burmistrza Tawriji (obwód chersoński)
Mykoły Rizaka. W Melitopolu przewodniczący Rady Okręgu Melitopol Serhij Priyma i 5
dyrektorów szkół jest przetrzymywanych w niewoli od ponad dwóch tygodni.
Minister rozwoju gmin i terytoriów Ołeksij Czernyszow poinformował, że według wstępnych
danych w wyniku działań wojennych zniszczonych zostało 6800 budynków mieszkalnych na
Ukrainie. Szczególnie ucierpiały Mariupol, Charków i Czernihów.
Opór
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Mieszkańcy tymczasowo okupowanego miasta Energodar w obwodzie zaporoskim zebrali
się 2 kwietnia na proukraińskim wiecu. Rosyjskie wojsko użyło broni przeciwko
protestującym. Wśród miejscowych są ranni i zatrzymani.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Kancelaria Prezydenta Ukrainy poinformowała, że według danych Ministerstwa Finansów
Ukraina wydaje miesięcznie na działania wojenne około 10 mld USD.
Według pierwszego wiceministra gospodarki Ukrainy Denisa Kudina prognoza Ministerstwa
Gospodarki dotycząca zmniejszenia PKB w I kwartale 2022 r. wynosi 16%, a roczny spadek
PKB może osiągnąć 40%.
Fundusz Mienia Państwowego poinformował, że Rada Najwyższa uchwaliła ustawę
197192, która ustanawia specjalny reżim dzierżawy mienia państwowego w czasie stanu
wojennego. Uprawnia rząd do wprowadzenia świadczeń dla lokatorów.
Według przewodniczącego Rady Najwyższej ds. Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej
Danyło Hetmancewa, 150 przedsiębiorstw z różnych regionów Ukrainy zostało
przeniesionych do regionów zachodnich w ramach programu ewakuacji ze strefy działań
wojennych; 57 z nich już rozpoczęło pracę.
Dwa główne ukraińskie giełdy (ALLO i Rozetka) zgłosiły cięcia znacznej części swoich
pracowników, a także poważne problemy ze stratami aktywów i znacznymi cięciami
miesięcznych obrotów.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Borysem
Johnsonem o wsparciu obronnym Ukrainy, zaostrzeniu antyrosyjskich sankcji i
powojennych gwarancjach bezpieczeństwa. Ponadto W. Zełenski przeprowadził rozmowy z
prezydentami Kolumbii i Łotwy na temat pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz sytuacji
wokół rosyjskiej inwazji i jej zbrodni wojennych.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba i minister spraw zagranicznych
Niemiec Annalena Berbok rozmawiali telefonicznie o aktualnej sytuacji na froncie. Minister
spraw zagranicznych Ukrainy podkreślił konieczność nałożenia nowych ostrych sankcji na
Rosję i wzmocnienia wsparcia obronnego Ukrainy. Jednocześnie minister rozwoju
wspólnotowego i terytorialnego Oleksij Czernyszow powiedział po spotkaniu z federalnym
ministrem ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Svenyą Schulze, że Niemcy zapewnią 49
mln euro na mieszkania dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie.
Od początku kwietnia Litwa całkowicie zaprzestała importu gazu z Federacji Rosyjskiej,
stając się pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podjął taki krok. Minister energetyki
Litwy Dainius Kreivis stwierdził, że jest to punkt zwrotny w historii niepodległości
energetycznej Litwy.
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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.

