INWAZJA ROSYJSKA NA UKRAINIE
Za 03.03.2022 stan na godz. 8:00 04.03.2022
SYTUACJA OPERACYJNA
Działając podstępnie, rosyjski agresor nadal wykorzystuje ludność cywilną jako żywe
tarcze, biorąc zakładników. W przeciwieństwie do międzynarodowego prawa
humanitarnego używa amunicji kasetowej dużej mocy i amunicji fragmentacyjnej.
Zadając ostrzał artyleryjski na osady, agresor aktywnie używa wielu wyrzutni rakiet
„Grad”, „Tornado” i „Haragan”. Na Białorusi i Naddniestrzu wojska zostały postawione
w stan pogotowia, grożąc ofensywą na przygraniczne regiony Ukrainy. Zaporożska
elektrownia jądrowa, największa elektrownia atomowa w Europie, została w nocy
ostrzelana przez rosyjskich terrorystów, powodując pożar w niektórych budynkach.
Kijów i obwód kijowski:
Rosyjski samolot SU-30 został zestrzelony nad Irpenem przez ukraińską obronę
powietrzną. Ukraińscy obrońcy z powodzeniem odbili miasto Bucza w obwodzie
kijowskim, osiedlili się tam i wznieśli nad miastem ukraińską flagę.
2 marca w kierunku północno-zachodnim Kijowa jednostka Głównego Zarządu
Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przejęła rosyjski moduł wywiadu i kontroli
9C932-1 (Barnaul-T). Obecnie samochód został przekazany 72 oddzielnej brygadzie
zmechanizowanej im. Czarnych Kozaków. Jest już na służbie bojowej.
Siły specjalne Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zniszczyły
10 kolejnych wrogich BMD w Gostomelu. W sumie w ciągu dnia siły specjalne
zniszczyły w Gostomel 20 wrogich wozów bojowych.
Północ:
3 marca około godziny 08:10 w Czernihowie pocisk trafił w skład ropy podczas ostrzału
na terenie Kombinatu Aistra, w wyniku czego zapaliła się grupa czołgów o łącznej
pojemności 5000 metrów sześciennych. olej napędowy. Straż Graniczna 5. Oddziału
Granicznego wraz z jednostkami Sił Zbrojnych Ukrainy wkroczyła na linię granicy
państwowej Ukrainy w obwodzie sumskim. Kolejna kolumna rosyjska spłonęła we wsi
Moskiewski Bobrik w regionie Sumy, w pobliżu granicy z regionem Połtawskim.
Burmistrz Ochtyrki poinformował, że rosyjscy terroryści dokonali nalotu na elektrownie
cieplną i miejski dworzec kolejowy.
Państwowe Pogotowie Ratunkowe informuje, że po nalotach Federacji
Rosyjskiej na dzielnice mieszkalne Czernihowa wydobyto z gruzów 33 ciała zabitych
cywilów.
W Sumach wojska rosyjskie uszkodziły elektrownię cieplną i podstację elektryczną w
dwóch eksplozjach. Mieszkańcy twierdzą, że zostali bez ciepła, wody i światła.

Południe:
Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła rosyjski samolot próbujący ostrzeliwać
podstację energetyczną w wiosce niedaleko Zatoki, rejonu białorgodzkodniestrzański, obwód odeski.
Rosyjscy agresorzy zaczęli zaminowywać Cherson, w centrum miasta ustawili
„rozstępy”. Naoczni świadkowie informują, że zainstalowali "rozstępy" w centrum
miasta - w pobliżu budynku TRK "Scythia".
Statek do przewozu ładunków suchych "HELT" (z flagą Panamy, właściciel - Estonia)
został ostrzelany i otrzymał dziurę poniżej linii wodnej. Statek zaczął tonąć. O 12:18
HELT zniknął z radaru.
Przypomnijmy, że wczoraj statki Federacji Rosyjskiej zażądały od cywilnego statku
„HELT” przybycia do niebezpiecznej strefy Morza Czarnego, aby okupanci mogli być
osłonięci cywilnym statkiem jako ludzką tarczą. W przeciwnym razie rosyjskie statki
groziły otwarciem ognia do suchego ładunku. Uratowano załogę zatopionego statku
„HELT”.
Do Energodaru wkroczyły wojska rosyjskie w ilości 100 jednostek ciężkich pojazdów
opancerzonych. Przed szturmem na miasto najeźdźcy otworzyli ogień do cywilów,
które wcześniej ustawili punkty kontrolne, aby powstrzymać natarcie okupantów.
Miasto Energodar, które było pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy od godziny
18:00 zaczął być niszczony przez rosyjskie siły artyleryjskie i rakietowe. Po pierwszej
serii ataków miasto straciło prąd i wodę. Ataki terrorystyczne spowodowały pożar w
budynku szkoleniowym Zaporożskiej Atomowej Elektrowni Jądrowej. O 06:20 pożar
został ugaszony, nie ma ofiar. Wróg celowo strzela do bloków energetycznych, robią
to specjalne rosyjskie czołgi z kamerami termowizyjnymi. WAŻNE: utrata kontroli
nad Zaporiżską AEJ (6 bloków energetycznych) znajdującą się w Energodarze
może grozić katastrofą technogenną wywołaną na dużą skalę.
Obecnie teren elektrowni jądrowej Zaporizkiej AEJ jest okupowany przez siły
zbrojne Federacji Rosyjskiej. Bloki ZAEJ pozostają nienaruszone, doszło do
uszkodzenia komory reaktora Bloku nr 1, co nie wpływa na bezpieczeństwo bloku.
Systemy i elementy ważne dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych są sprawne.
Charków i obwód charkowski:
Po ostrzelaniu Charkowa przez wojska rosyjskie wybuchły pożary w ponad 40 blikach
mieszkalnych i domach prywatnych. Większość zgłoszeń przychodzi z rejonu Saltivka.
Rosyjskie samoloty zniszczyły lotnisko Korotich pod Charkowem. Infrastruktura
lotniska i samoloty są niesprawne. Wojska rosyjskie zbombardowały wioskę
Jakowlewci w obwodzie charkowskim. Zginęły co najmniej 3 osoby, w tym 2 cywile.
Osiem osób zostało rannych i zabranych do szpitala. Uszkodzonych zostało 45
domów, w tym 21 całkowicie zniszczonych.
Na zajezdnię Saltovsky, w której znajdowały się nowe tramwaje i autobusy,
przeprowadzono bardzo brutalny atak - zniszczono kilka jednostek sprzętu. Jest to
celowe niszczenie infrastruktury Charkowa przez wojska rosyjskie.

Wschód:
W pobliżu Wolnowacha ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła rosyjski myśliwiecbombowiec SU-34.
Mariupol poniósł znaczne szkody po długim ostrzale przez rosyjskich agresorów.
Miasto jest na skraju katastrofy humanitarnej. Ludność cywilna została pozbawiona
prądu, wody i ciepła.
Zachód:
Na Wołyniu Siły Zbrojne są w defensywie. Po drugiej stronie granicy znajduje się 38
odrębnych brygad szturmowych Sił Zbrojnych Republiki Białorusi, które otrzymały już
rozkaz ataku na Ukrainę. Ale zdecydowana większość wojska jest do tego niechętna
ze względu na morale.
Konfrontacja informacyjna
Wróg włamał się na strony internetowe władz i samorządów niektórych regionów
(południa i północy) i rozpowszechnia za ich pośrednictwem fałszywe informacje o
rzekomej „kapitulacji i podpisaniu traktatu pokojowego z Rosją”.
W Wozniesiensku rosyjscy terroryści skonfiskowali telefony komórkowe czterem
szefom ZWT (Zjednoczonych Wspólnot Terytorialnych). Rosyjskie wojsko może
używać telefonów do tworzenia i rozpowszechniania nowych podróbek w swoim
imieniu z wezwaniem do poddania się.
W rosyjskiej wiosce Popovka, graniczącej z okręgiem krasnopolskim w regionie Sumy,
rosyjski Grady został rozmieszczony w kierunku Federacji Rosyjskiej,
przemieszczając się z granicy z Ukrainą. W ten sposób rosyjscy okupanci próbują
prowokować i ostrzeliwać swoje terytorium, aby oskarżyć Ukrainę o atakowanie
ludności cywilnej Rosji.
SYTUACJA HUMANITARNA
3 marca ucierpiała znaczna część infrastruktury cywilnej w wielu ukraińskich miastach.
Armia rosyjska przeprowadza ataki rakietowe na Kijów. 20 km od Kijowa na trasie
Żytomierza podpalono magazyn z kosmetykami. Agresorzy ostrzeliwali też domy we
wsi Stoyanka pod Kijowem.
Gmina sedniwska (obwód czernihowski) znalazła się pod okupacją - najtrudniejsza
sytuacja była we wsi Czernysz, której mieszkańcy od 7 dni nie opuścili piwnic.
Zasilanie zostało odcięte cztery dni temu. Co najmniej 33 osoby zginęły w rosyjskich
nalotach w Czernihowie 3 marca. Rannych zostało również 18 osób. Akcja ratunkowa
została tymczasowo wstrzymana z powodu ciężkich ostrzałów. Pod gruzami mogą też
ginąć i ranni cywile. Armia rosyjska zaatakowała dwie szkoły w Czernihowie, zabijając
dziewięć i raniąc cztery.
W Ochtyrce na Sumach prawie połowa miasta została zniszczona przez ostrzał
artyleryjski. Rosyjskie samoloty ostrzeliwują spokojne ukraińskie miasto, w tym

dzielnice mieszkalne. Elektrociepłownia Ochtyrka, która dostarcza energię
elektryczną i ciepło całemu miastu, została poważnie uszkodzona.
W Charkowie nieustannie odbywają się ostrzały spokojnych dzielnic, szkół i
infrastruktury. W jednym z ataków rakietowych zginęła członkini misji obserwacyjnej
OBWE na Ukrainie Maryna Fenina. W okręgu Pivnichna Saltiwka w Charkowie
budynki i budowle zostały zniszczone w wyniku ostrzału wielopiętrowych budynków
mieszkalnych w okręgu. Okupanci Federacji Rosyjskiej zbombardowali i zniszczyli
wioskę Jakowlewci pod Charkowem. Zginęły co najmniej 3 osoby, w tym 2 cywile.
Rosyjskie samoloty również bombardują Ochtyrkę, pozostawiając miejscowych bez
ciepła.
W wyniku nalotu w Izyum zginęło 8 osób, w tym dwoje dzieci, centrum miasta
zostało poważnie zniszczone, a z budynku komitetu wykonawczego wyleciały okna.
Agresorzy zaczęli zaminowywać centrum Chersoniu. Ostrzelali także miasto
Energodar, gdzie znajduje się największa elektrownia jądrowa w Europie, w której
znane są co najmniej dwie ofiary cywilne. Miasto zostało pozbawione wody. W
niektórych częściach miasta nie ma też światła.
Mariupol stoi na skraju katastrofy humanitarnej, nie ma prądu i wody, nie ma
możliwości wypieku chleba, produktów jest coraz mniej. Problemy z dostawami
żywności występują również w małych miejscowościach w całym regionie. Agresorzy
uszkodzili tory kolejowe, zniszczyli mosty i rozbili pociągi, aby uniemożliwić ewakuację
kobiet, dzieci i osób starszych oraz ewakuację rannych. W miejskich szpitalach
przebywa ponad 200 rannych cywilów.
Około 1000 osób zostało ewakuowanych z miasta Wołnowacha i okręgu, ale wróg
ostrzeliwał samochody cywilów próbujących opuścić strefę wojny.
REAKCJA MIĘDZYNARODOWA
3 marca 2022 r. trwają działania społeczności światowej w związku z rosyjską agresją
na terytorium Ukrainy. Ukraina nadal otrzymuje wsparcie w sferze finansowej i
wojskowo-technicznej. Unia Europejska podpisała z Ukrainą memorandum w sprawie
udzielenia 1,2 mld euro pomocy makrofinansowej. Kanada i Francja zapowiedziały,
że zamierzają dostarczyć Ukrainie więcej śmiercionośnej broni. W szczególności
Kanada przekaże 4500 granatników M-72 LAW, 7500 granatów ręcznych i 800 000
dolarów na szczegółowe zdjęcia satelitarne. Francja wyśle nowoczesne systemy
rakiet przeciwpancernych MMP i Enforcer.
Rosja przechodzi do stanu, z którym duże firmy nie chcą współpracować: - Serwis
Spotify zamyka swoje biuro w Rosji. - Firma motoryzacyjna Škoda podjęła decyzję,
zgodnie z którą natychmiast zaprzestaje produkcji samochodów w Rosji. To samo
dotyczy eksportu samochodów do Federacji Rosyjskiej. - IKEA tymczasowo zawiesza
swoją pracę w Rosji oraz zawiesza działalność z Rosją i Białorusią. - Producent gier
Electronic Arts ogłosił, że usunie rosyjskie reprezentacje i kluby ze swoich
popularnych gier sportowych – w szczególności trzy wersje NHL i FIFA.

Stany Zjednoczone inicjują pakiet dodatkowych sankcji wobec Rosji. W szczególności
sankcje nałożono na rosyjskich oligarchów: biznesmenów Arkadego i Borysa
Rotenbergów, miliardera Aliszera Usmanowa, prezydenta Transnieftu Mykołę
Tokariewa, kucharza Putina Jewhena Prigogine, rzecznika Putina Dmitrija Pieskowa,
IEF Szulowa, prezesa banku, prezesa Rostechu Serhija Czemiezowa i ministra
finansów Anton Siluanov. Podobno z wyjątkiem Pieskowa i Usmanowa sankcje dotkną
żony i dzieci wyżej wymienionych oligarchów. Ponadto na 42 rosyjskie firmy nałożono
sankcje.
Zasadniczo na liście znajdują się firmy zajmujące się produkcją sprzętu artyleryjskiego
i rakietowego, broni do obrony powietrznej, sprzętu dla lotnictwa i innych. Okazało się
również, że republikańscy senatorowie Marco Rubio i Chuck Grassley przedstawili
ustawę HEROIAM SLAVA. Sankcje mają na celu pozbawienie Rosniefti, Gazpromu,
Rosatomu, Aeroflotu i RT dostępu do krytycznego kapitału amerykańskiego.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna opracowała plan, w jaki sposób Unia
Europejska może zmniejszyć import rosyjskiego gazu, biorąc pod uwagę, że Rosja
wykorzystuje własne zasoby gazu ziemnego jako broń gospodarczą i polityczną.
Rada Gubernatorów MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej)
przyjęła rezolucję potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę i wzywającą Rosję do
natychmiastowego zaprzestania wszelkich nielegalnych działań zagrażających
ukraińskim obiektom jądrowym.
Kilka ważnych wydarzeń miało również miejsce w dziedzinie pomocy humanitarnej.
Poinformowano, że ponad 500 zagranicznych kolegów (lekarze, pielęgniarki i
ratownicy medyczni) z UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji, Azerbejdżanu, Izraela,
USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Indii, Jordanii, Brazylii i innych krajów
są gotowi świadczyć opiekę medyczną na Ukrainie. Izraelska organizacja
wolontariuszy United Hatzalah wysłała przesyłkę pomocy humanitarnej dla
ukraińskich uchodźców na granicę Ukrainy z Mołdawią, gdzie będzie im pomagać 40
izraelskich lekarzy.
Polscy touroperatorzy Rainbow i TUI są gotowi zaoferować bezpłatne loty
czarterowe z kurortów obywatelom Ukrainy, którzy utknęli tam z powodu zamkniętej
przestrzeni powietrznej Ukrainy. Wiadomo, że obywatele posiadający ukraiński
paszport lub dowód osobisty są zwolnieni z opłat za bilety kolejowe do Polski, Słowacji,
Węgier, Czech, Niemiec, Austrii, Francji, Belgii i Danii. Deutsche Bahn oświadczyła,
że jest gotowa dodać wagony do pociągów kursujących z Polski do Berlina i, jeśli to
konieczne, uruchomić dodatkowe pociągi w celu zwiększenia przepustowości.
Również uchodźcy z Ukrainy otrzymali prawo do życia i pracy w UE na 3 lata.
Unia Europejska przyznaje prawo do mieszkania, pracy, opieki medycznej,
mieszkania i edukacji na okres do jednego roku. Jeśli wojna będzie trwała długo lub
uchodźcy nie będą mogli bezpiecznie wrócić na Ukrainę, status ten może zostać
przedłużony o kolejne dwa lata.
Świat wspiera Ukrainę również na inne sposoby. Tym samym przedstawiciele rządu
Danii, Holandii i Polski poparli wykluczenie Rosji ze stosunków instytucjonalnych i

międzyrządowych związanych z edukacją, a w Wilnie ulica, przy której znajduje się
ambasada Rosji, ma zostać przemianowana na ulicę Bohaterów Ukrainy. Władze
stolicy Kanady, Ottawy, umieściły żółte i niebieskie znaki Wolnej Ukrainy obok innych
znaków drogowych na ulicy, przy której znajduje się rosyjska ambasada.

