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29 marca 2022 r.
Stan na 8:00 30 marca 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie intensyfikują ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. Celowo niszczą
obiekty, na których znajdują się rezerwy strategiczne (magazyny ropy i magazyny
żywności).
Kierunki Kijów i Żytomierz:
W kierunku północnym wojska rosyjskie przechodzą do taktyki defensywnej, zatrzymując
aktywne operacje ofensywne. Trwa przydzielanie jednostek Sił Zbrojnych Federacji
Rosyjskiej do rotacji. Według niektórych wskazań siły zbrojne Federacji Rosyjskiej
przegrupowują jednostki, aby skoncentrować swoje główne wysiłki w kierunku wschodniej
Ukrainy. Siły rosyjskie omijają podejścia do swoich pozycji, wzmacniając punkty kontrolne.
29 marca w budynku magazynowym w dzielnicy Browary w obwodzie kijowskim wybuchł
pożar. SES informuje, że pożar został ugaszony na powierzchni 20 tysięcy metrów
kwadratowych.
Wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na rejon Korosteń w obwodzie żytomierskim. W
wyniku uderzenia w jednym z lokalnych przedsiębiorstw wybuchł pożar.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Wojska rosyjskie kontynuują intensywne ataki na aglomerację SiewierodonieckŁysyczańsk-Rubiżne w obwodzie ługańskim. Jednocześnie koncentrują swoje wysiłki na
zdobyciu miasta Izyum w obwodzie charkowskim, zagrażając w ten sposób flankie wojsk
ukraińskich w strefie operacji połączonych sił.
SES informuje, że ostrzał w Siewierodoniecku, Rubieżnoje, Łysiczańsku i
Nowotoszkowskim, Popasnej, Kreminnej, Zołotoje, wsiach Szczedryszczewo i Niżne w
obwodzie ługańskim spowodował liczne pożary. Wyjaśniana jest liczba zabitych i rannych
wśród ludności cywilnej.
Wieczorem 29 marca eksplodował skład amunicji w pobliżu wsi Krasnyj Oktiabr na
terytorium obwodu biełgorodskiego Federacji Rosyjskiej (20 km od granicy z Ukrainą). W
wyniku eksplozji rannych zostało 4 rosyjskich żołnierzy.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Wojska rosyjskie prowadzą działania ofensywne w rejonie Mariupola. W mieście trwają walki
uliczne.
Według donieckiego OAW podczas rosyjskiego ostrzału Kurdyumówki i Nowoseliwki w
ciągu dnia ranne zostały dwie osoby.
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Wojska rosyjskie prowadziły ostrzał artyleryjski ukraińskich pozycji wojskowych w pobliżu
osad Stepnogorsk i Gulyaypole w obwodzie zaporoskim.
Kierunek Dniprovski:
Rankiem 29 marca dowiedział się o atakach rakietowych na obwód dniepropietrowski. Po
ataku rakietowym na Pawlograd uszkodzeniu uległa nawierzchnia wiaduktu, w wyniku
czego ruch został wstrzymany. Rakieta uderzyła w teren farmy w rejonie Nowomoskowskim.
W rezultacie 1 osoba została ranna.
Kierunki południowy:
Wojska rosyjskie koncentrują swoje wysiłki na ostrzale rakietowym i artyleryjskim. Tym
samym Federacja Rosyjska próbuje powstrzymać działania jednostek Sił Zbrojnych
Ukrainy.
Rano 29 marca wojska rosyjskie ostrzelały gmach administracji obwodowej w Mykołajowie.
Według SES w wyniku uderzenia rakietowego zginęło 12 osób; według przewodniczącego
Mykołajewa OAW Witalija Kima 34 więcej osób zostało rannych.
Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy od 24 lutego Rosja zintensyfikowała
nielegalną działalność na Morzu Czarnym, w szczególności poprzez wykorzystanie
dryfujących min. Odpowiednia amunicja została przechwycona w ukraińskich składach
wojskowych przez rosyjską marynarkę wojenną w 2014 roku podczas nielegalnej okupacji
Półwyspu Krymskiego i miasta Sewastopol.
Kierunek Podilski:
Wojska rosyjskie uderzyły na lotnisko w Starokostiantynowie w obwodzie chmielnickim.
Burmistrz Starokostiantynowa Mykoła Melnychuk poinformował, że w wyniku tego
zniszczeniu uległy zapasy paliw i smarów.
Kierunek zachodni:
Szef Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jurij Pohulajko powiedział, że
ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad regionem rosyjską rakietę.
SYTUACJA HUMANITARNA
Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wierieszczuk
poinformowała, że 29 marca 1665 osób (936 mieszkańców Mariupola i 729 mieszkańców
osiedli obwodu zaporoskiego) zostało ewakuowanych do Zaporoża trzema uzgodnionymi
korytarzami humanitarnymi.
Do dnia 29 marca 2022 r. w rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 144 dzieci, a ponad 220
zostało rannych.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oszacowało
szacunkowe liczby ludności cywilnej na Ukrainie spowodowane inwazją rosyjską. Do
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godziny 00:00 w dniu 29 marca 2022 r. odnotowano 3039 ofiar: 1179 zabitych i 1860
rannych. Zdecydowana większość ofiar znajduje się na terytorium kontrolowanym przez
władze ukraińskie na dzień 24 lutego (1117 zabitych i 1627 rannych). ONZ uważa, że
rzeczywiste liczby są znacznie wyższe, ponieważ obecnie nie ma aktualnych informacji na
temat ofiar cywilnych z miast, w których trwają intensywne walki. Dotyczy to m.in. Mariupola
i Wołnowacha (obwód doniecki), Izjum (obwód charkowski), Popasny (obwód ługański) i
Trostianca (obwód sumski), gdzie odnotowano liczne ofiary cywilne.
Mer Kijowa i szef Związku Miast Ukraińskich Witalij Kliczko zapowiedzieli kontynuację
represji wojsk rosyjskich wobec przedstawicieli ukraińskiego samorządu lokalnego. W
czasie wojny porwano 11 burmistrzów i 8 innych urzędników miejskich. Najbardziej palący
problem dotyczy regionu Chersoniu. Tak więc, według Prokuratury Generalnej, 28 marca
Rosjanie uprowadzili burmistrza Holoi Prystani Aleksandra Babicza. Zatrzymano też
przewodniczącego Gminy Terytorialnej Myliw Ołeha Jakhnienkę.
Rada Miasta Mariupol informuje, że miasto nadal przymusowo deportuje mieszkańców do
Rosji. Ponad 70 osób – personel medyczny i pacjentki – zostało przymusowo usuniętych ze
szpitala położniczego G2 w obszarze lewego brzegu. Rada Miasta informuje również, że
obecnie wiadomo, że ponad 20 000 mieszkańców Mariupola zostało deportowanych do
Rosji wbrew swojej woli.
Sekretarz Generalna Amnesty International, Agnes Kalamar, powiedziała: „Oblężenie
Mariupola, odmowa ewakuacji ze względów humanitarnych i nieudostępnienie korytarzy
humanitarnych dla wycofania ludności cywilnej, a także ataki na ludność cywilną są, jak
wykazała Amnesty International, wojną. przestępstwa”.
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) informuje, że od 24
lutego 3,9 mln osób zostało zmuszonych do ucieczki z Ukrainy.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Premier Ukrainy Denis Szmygal szacuje łączne straty wojenne na ponad bilion dolarów, a
utratę PKB na 35%.
Minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko podpisał umowę z Francuską Agencją
Rozwoju. W efekcie Ukraina otrzyma od Francji 300 mln euro uprzywilejowanych kredytów
do budżetu państwa, co jest ważne dla utrzymania stabilności systemu finansowego.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
29 marca w Stambule odbyły się rozmowy delegacji ukraińskiej i rosyjskiej. To pierwsze
spotkanie twarzą w twarz w procesie negocjacyjnym od 7 marca. Po rozmowach szef
ukraińskiej delegacji, szef frakcji Sługi Narodu David Arahamiya, przedstawił ukraińskie
propozycje nowego systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W szczególności
chodzi o ewentualną umowę międzynarodową, która przewiduje udzielanie gwarancji
bezpieczeństwa poszczególnym państwom, co powinno działać podobnie do art. 5 Traktatu
Waszyngtońskiego ustanawiającego NATO (czyli chodzi o zbiorową obronę Ukrainy na
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wypadek ataku). ). Na spotkaniu w Stambule nie osiągnięto żadnych formalnych
porozumień, ale uzgodniono kontynuowanie negocjacji.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił nagranie wideo do deputowanych
duńskiego parlamentu. Poinformował Folketing o aktualnej sytuacji na Ukrainie, mówił o
ostrzale obiektów cywilnych przez wojska rosyjskie i kryzysie humanitarnym w kraju, wezwał
rząd duński do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, nałożenia embarga na ropę i handlu,
zablokowania portów dla statków Rosji.
W ciągu dnia Prezydent Ukrainy rozmawiał telefonicznie z premierem Holandii Markiem
Rutte, informując go o zbrodniach popełnionych przez Federację Rosyjską na ludności
cywilnej Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odbył również rozmowę z premierem Czech Peterem
Fialą, w której prezydent zwrócił uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej i
bezpieczeństwa Czech w przeciwdziałaniu rosyjskiej inwazji.
Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi przebywa na Ukrainie. Przyjechał, aby prowadzić
rozmowy na temat wsparcia technicznego agencji w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów
jądrowych w kraju. Należą do nich 15 reaktorów jądrowych zlokalizowanych na 4 stacjach
operacyjnych, a także elektrownia jądrowa w Czarnobylu.
Prezydent USA Joseph Biden omówił z przywódcami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i
Włoch wspólne kroki w celu dalszej reakcji na rosyjską agresję na Ukrainie, w tym
zwiększenie presji gospodarczej na Rosję, wzmocnienie obrony Ukrainy i zwiększenie
pomocy humanitarnej dla Ukraińców.
W ciągu dnia kilka krajów europejskich ogłosiło rosyjskich dyplomatów non-grata,
oskarżając ich o szpiegostwo i zagrożenia bezpieczeństwa. W szczególności Holandia
wysyła 17 rosyjskich dyplomatów; Belgia - 21 rosyjskich dyplomatów; Jordania - 4 rosyjskich
dyplomatów, Czechy - 1 dyplomata.
Stany Zjednoczone i ich sojusznicy planują nałożyć nowe sankcje w celu osłabienia
zdolności militarnych Rosji. Chodzi o zamiar zerwania krytycznych łańcuchów dostaw, które
zapewniają rosyjskiemu przemysłowi obronnemu i zdolności bojowe rosyjskich sił
zbrojnych.
Polski rząd poparł projekt ustawy zakazującej importu węgla z Rosji. Ponadto polski rząd
przyjął projekt ustawy o specjalnych mechanizmach przeciwdziałania wsparciu agresji na
Ukrainę. Dokument rozszerzy uprawnienia narodowe w celu zamrożenia rosyjskich i innych
aktywów w celu wsparcia militarnej agresji Rosji na Ukrainę.
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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