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SYTUACJA OPERACYJNA
Wojska rosyjskie przegrupowują swoje siły, koncentrując swoje wysiłki militarne na atakach
jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie Operacji Połączonych Sił na wschodniej Ukrainie.
Sztab Generalny Ukrainy zapowiada rozbudowę systemu wsparcia logistycznego i
logistycznego wojsk rosyjskich na kierunkach wschodnim i południowym.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Wojska rosyjskie nadal zajmują pozycje w pobliżu północno-zachodnich przedmieść Kijowa.
Według Sztabu Generalnego Ukrainy Rosjanie przenoszą wojska w rejon Czarnobyla. W
ten sposób zarejestrowano ruch mieszanych kolumn sprzętu z osady Iwanków w kierunku
elektrowni jądrowej. Jednocześnie odnotowano częściowy odwrót wojsk rosyjskich z Kijowa
w kierunku wschodnim (Browarski).
Kierunki Czernihów i Sumy:
Wojska rosyjskie koncentrują swoje wysiłki na działaniach sabotażowo-rozpoznawczych,
wyposażeniu inżynieryjnym pozycji i ostrzale artyleryjskim na pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy
oraz obiekty infrastrukturalne w pobliżu miasta Czernihowa.
Szef Czernihowskiego OAW Wiaczesław Chaus powiedział, że w nocy z 29 na 30 marca
Czernihów i inne miasta regionu zostały ostrzelane. W wyniku ostrzału miasta Niżyn dzień
wcześniej zginęła jedna osoba; 6 zostało rannych (w tym jedno dziecko).
Kierunki Charków i Ługańsk:
Wojska rosyjskie starają się otoczyć jednostki ukraińskie na obszarze działania Sił
Połączonych Sił Zbrojnych. Atakują z kierunku północno-zachodniego (Izium, obwód
charkowski) i wschodniego (obwód Popasna i Rubiżne, Ługańsk). Walki pozycyjne trwają w
Popasnej i Rubiżnym.
Nadal trwają ataki na mieszkania w obwodzie ługańskim. Szef Ługańskiej Obwodowej
Administracji Wojskowej Serhij Hajdaj poinformował, że dzielnice mieszkalne Łysychańsk,
Kreminna, Rubiżne i Siewierodonieck były ostrzeliwane rano. Według SES podczas ostrzału
Łysyczańska zginęła 1 osoba, a 4 zostały ranne.
Rosyjskie wojska nadal ostrzeliwują region charkowski. Najbardziej krytycznym punktem w
regionie pozostaje Izium. Szef Charkowskiej OjAW Ołeh Synegubow powiedział, że
dzielnice miasta - Saliwka, Oleksijewka, Chołodna Hora, HTZ, a także przedmieścia Czuhujiw, Derhaczi - zostały dotknięte ostrzałem w ciągu ostatnich 24 godzin.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
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Rosjanie skupili swoje wysiłki na przejęciu kontroli nad miastem Mariupol. Odnotowano
również ataki wojsk rosyjskich na obszarach Marjinka, Nowobachmutiwka i Zołota Nywa.
Szef Donieckiej OAW Pawło Kyrylenko poinformował również o kontynuacji ostrzału osad
położonych w pobliżu granicy. Marjinka i Oczeretyne znalazły się pod ostrzałem.
Według Iwana Arefiejewa, rzecznika Zaporoskiej OAW, wojska rosyjskie ostrzelały wieś
Nowoiwanówka (obwód zaporoski). 3 osoby zostały ranne. Ponadto ostrzał artyleryjski i
naloty dotknęły Huliajpole i Orichów.
Kierunek Dniprovski:
Trwają naloty na strategiczne obiekty przemysłowe w regionie. W szczególności doszło do
ataku rakietowego na skład ropy w Dnieprze. Obiekt został zniszczony; nie ma ofiar. Według
szefowej Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyny Rezniczenko
w nowomoskowską fabrykę trafił kolejny pocisk.
Kierunki południowy:
Na południu wojska rosyjskie przechodzą do działań obronnych. Według Sztabu
Generalnego poprawiają swoje stanowiska, które już zajmowane. Artyleria i samoloty służą
do wiązania jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy.
Kierunek Podilski:
Szef OAW Chmielnickiego Serhij Gamalij poinformował, że w nocy 30 marca na zakłady
przemysłowe w obwodzie chmielnickim doszło do trzech ataków rakietowych.
Konfrontacja informacyjna
Na oficjalnej stronie Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej przeprowadzany jest
zmasowany cyberatak – powiedział szef Kijowskiej OAW Ołeksandr Pawliuk.
Ukraina uruchomiła portal raportów o majątku osób zaangażowanych w rosyjską agresję na
Ukrainę. Współpracuje z innymi krajami w zakresie wymiany danych.
SYTUACJA HUMANITARNA
Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wierieszczuk
poinformowała, że 30 marca ponad 1500 osób zostało ewakuowanych własnymi pojazdami
ze strefy działań wojennych trzema uzgodnionymi korytarzami humanitarnymi. Do Zaporoża
dotarło 812 mieszkańców Mariupola i 718 mieszkańców obwodu zaporoskiego.
Według Prokuratora Generalnego na dzień 30 marca w konflikcie na Ukrainie zginęło 145
dzieci, a 222 zostało rannych.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka zaktualizowało
dane dotyczące ofiar cywilnych na Ukrainie. Na dzień 30 marca łączna liczba ofiar wynosiła
3090 (1189 zabitych i 1901 rannych).
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Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Michela Bacheleta co najmniej 55
placówek medycznych zostało uszkodzonych, 10 zniszczonych, a 2 splądrowane podczas
działań wojennych na Ukrainie. Ponad 4 miliony osób wyjechało za granicę; około 6,5
miliona to osoby wewnętrznie przesiedlone.
SBU informuje, że służba ma nowe podsłuchy rozmów telefonicznych rosyjskich
wojskowych, z których dowiedziała się o przypadkach gwałtów na nieletnich na terenach
czasowo okupowanych przez Rosję.
Przewodniczący Mykołajewa OAW Witalij Kim podał dane o stratach w wyniku uderzenia w
gmach administracji regionalnej 29 marca. Powiedział, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku
rosyjskiego ataku wzrosła do 15.
W regionie Chersoniu trwają uprowadzenia ludności cywilnej przez wojska rosyjskie. Na
dzień 30 marca wiadomo, że w społeczności Holoprystanu porwano 8 osób. W Chersoniu,
który jest czasowo okupowany przez wojska rosyjskie, został uprowadzony ksiądz Cerkwi
Prawosławnej Ukrainy Serhij Czudynowycza.
Według przedstawiciela Rady Miejskiej Izium Maksyma Strelnyka z miasta Izium w
obwodzie charkowskim ewakuowano tylko 3000 mieszkańców. Dwadzieścia tysięcy
mieszkańców nadal pozostaje w mieście pod ciągłym ostrzałem bez dostępu do wody,
prądu, gazu i telefonii komórkowej, a także bez możliwości otrzymania odpowiedniej
pomocy poprzez blokowanie korytarzy humanitarnych.
Burmistrz niedawno wyzwolonego Irpenia Ołeksandr Markushin mówił o stratach miasta w
wyniku walk. Według niego, obecnie nie ma danych na temat dokładnej liczby zabitych
cywilów. Szacuje, że w Irpeniu zginęło nawet 300 cywilów.
Human Rights Watch donosi, że wojska rosyjskie eksploatują terytorium Ukrainy za pomocą
zdalnego systemu inżynierii górniczej „Rolnictwo”. Pozwala to na eksploatację dużych
obszarów w bardzo krótkim czasie. Według ukraińskiego sztabu generalnego w obwodach
charkowskim i sumskim odnotowano przypadki użycia najnowszych rosyjskich min
przeciwpiechotnych z czujnikiem sejsmicznym POM-3 „Medalion”.
Po rozmowach w Parlamencie Europejskim i innych instytucjach europejskich w Brukseli
komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa stwierdziła, że nie
wpłynęły żadne oskarżenia wobec Ukrainy o rzekome nieludzkie traktowanie Rosjan
schwytanych podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Według dyrektora generalnego największego ukraińskiego holdingu górniczo-hutniczego
„Metinvest” Jurija Ryżenkowa, straty hutnictwa ukraińskiego w wyniku wojny rozpoczętej
przez Rosję wynoszą 30-40% jej przedwojennej zdolności produkcyjnej.
Według Białego Domu Stany Zjednoczone zamierzają przekazać rządowi ukraińskiemu 500
mln USD bezpośredniej pomocy budżetowej.
Minister finansów Serhij Marczenko powiedział, że rząd przygotowuje się do kolejnej fali
cięć wydatków w celu konsolidacji wydatków wojskowych.
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WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
30 marca w parlamencie norweskim wystąpił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Powiedział, że Ukraina potrzebuje broni do odparcia rosyjskiej agresji (w tym systemów
przeciwokrętowych i przeciwlotniczych, pojazdów opancerzonych i systemów artyleryjskich)
i wezwał Norwegię do poddania się.
Wołodymyr Zełenski odbył godzinną rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Joe
Bidenem, podczas której omówili dodatkowe sankcje wobec Rosji oraz pomoc humanitarną
dla Ukrainy, ogłoszoną w zeszłym tygodniu. Zełenski opowiedział prezydentowi USA o
stanie rozmów ukraińsko-rosyjskich.
Prezydent Ukrainy omówił także kwestie bezpieczeństwa żywnościowego z księciem
koronnym Abu-Dabi Mohammedem bin Zayedem i podziękował ZEA za pomoc humanitarną
i wsparcie w ramach ONZ.
Dyrektor generalny MAEA Rafael Mariano Grossi złożył wizytę w południowoukraińskiej
elektrowni jądrowej, gdzie spotkał się z ukraińskimi urzędnikami. Na spotkaniu omówiono
konkretne kroki podjęte przez MAEA w celu udzielenia Ukrainie pomocy technicznej w
sytuacjach nadzwyczajnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej obiektów jądrowych.
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.

